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SZÁZEZERBE KERÜLHET 
A KUTAK BEJELENTÉSE

Egy friss tervezet több víz-
gazdálkodási jogszabályon
változtatna.

Az egyik ilyen az évi 500 köb-
méternél nem több vízkivéte-
lû, talajvízkészlet vagy parti
szûrésû vízkészlet felhasználá-
sával üzemelõ kutakról szól. 
A jelenlegi rendelkezések sze-
rint az ilyen kutak ásásához,
fúrásához jegyzõi engedély
szükséges, ám a módosítások
után az üzemeltetéshez és a
fennmaradási engedélyezés-
hez be kellene jelenteni, hogy
a tulajdonos hány köbméter
vizet vesz ki a kútból, van-e a
kútnak aknája, illetve milyen
szivattyúval és milyen átmérõ-
jû csövön továbbítja a vizet a
házba vagy a locsolóhoz.

Bõvebben: http://www.he-
ol.hu/heves/kozelet/szazezer-
be-kerulhet-a-kutak-beje-
lentese-717946/

A JÖVEDÉKI ADÓRÓL SZÓLÓ ÚJ TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT 
ISMÉT ELHALASZTOTTÁK 

A jövedéki adóról szóló 2016.
évi LXVIII. törvény – amely
még hatályba sem lépett – 
ismételt, immár sokadik mó-
dosításáról szóló közlemény 
a Magyar Közlöny 43. számá-
ban jelent meg. 

A módosítás szerint 2017. július 1-jére tolódik ki a törvény hatályba
lépésének idõpontja. 
A jogszabályváltozás az alábbiak szerint érinti a nyilvántartásba 
vételi kötelezettséget:
Aki a jövedéki adó visszatérítését 2017. június 30-át követõen foly-
tatni kívánja, 2017. május 15-ig kell benyújtania a NAV_J30 nyom-
tatvány 14. számú mellékletén megtett nyilatkozatát arról, hogy 
a kereskedelmi gázolaj felhasználáshoz kapcsolódó tevékenységét
változatlan formában kívánja tovább folytatni.

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1838
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2017. április
Ólmozatlan motorbenzin 373 Ft/l
Gázolaj 380 Ft/l
Keverék 409 Ft/l
LPG autógáz 218 Ft/l

2017. március
Ólmozatlan motorbenzin 370 Ft/l
Gázolaj 379 Ft/l
Keverék 406 Ft/l
LPG autógáz 214 Ft/l

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÜzemanyagárakÜzemanyagárak

http://www.heol.hu/heves/kozelet/szazezerbe-kerulhet-a-kutak-bejelentese-717946/
http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1838


VÁSÁRNAPTÁR – 2017. ÁPRILIS 

Országos állat-, kirakodó-, régiség- és autóvásárok, búcsúk

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content
&view=article&id=1839

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁS CEGLÉDEN

A Cegléd és Térsége Ipartestület tûzvédelmi szakvizsgáztatást
szervez: 
– hegesztõk és az építõipari tevékenység során nyílt lánggal járó

munkát végzõk részére,
– az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes

osztályba tartozó anyagoknak bármely idõpontban 300 kg tö-
megmennyiséget meghaladó mennyiségû tárolását vagy 100 kg
tömegmennyiséget meghaladó mennyiségû ipari vagy szolgál-
tatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását
végzõk részére,

– éghetõ gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz (targonca) kiszolgálását végzõk részére, 
– ezen munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók és irányítóik, vezetõik részére. 

Oktatás idõpontja: 2017. április 20., csütörtök 10.00
Elõadások idõtartama: 3 óra

Vizsga kezdõ idõpontja: 2017. április 20., csütörtök, 14.00

Bõvebben: www.ceglediipartestulet.hu
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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 Újságot, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon: (06-1) 354-3173
vagy e-mailen: iparosujsag@gmail.com

www.facebook.com/iparosujsag
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6FmZDClCuEkUfCbE86rmUFyZpZ6QonwZ3lWRH6_vnW5SOXA/viewform?formkey=dEMxSXBPVXRrNl9pMHNBT3JEUk9JMEE6MQ
http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1839

