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AZ MV IPAROS ÚJSÁG 2017. MÁRCIUSI SZÁMA MÁTÓL INGYENESEN ELÉRHETÕ!

Felhívjuk az ipartestületek és a tagvállalkozások figyelmét, hogy az MV Iparos Újság 
2017. márciusi száma már ingyenesen letölthetõ és online lapozgatható!

TISZTA ENERGIA CSOMAG – MIT AKARNAK AZ ÉPÍTÕIPARI KKV-K?

Ipartestületi tagjaink, a magyar
építõipari mikro- és kisvállalko-
zások képviselete érdekében az
IPOSZ megújította tagi jogvi-
szonyát az Európai Építõipari
Kis- és Középvállalkozások Szö-
vetségében (EBC), amely 2017.
június 30-án – többek között az IPOSZ közbenjárására – Budapesten
tartja elnökségi ülését és közgyûlését.
Az EBC rendszeresen figyelemmel kíséri az építõiparral kapcsolatos
irányelvek alakulását Brüsszelben. Jelenleg két fontos irányelv is
elõkészítõ stádiumban van, az egyik az energiahatékonysággal kap-
csolatos uniós irányelv, a másik pedig az épületek energiahatékony-
ságával foglalkozó irányelv.
Ismertetjük az EBC javaslatait a két irányelvvel kapcsolatban.
Amennyiben ezzel kapcsolatban tagjainknak vannak olyan észrevé-
teleik, amelyeket érdemes lenne az EBC felé továbbítani, kérjük,
küldjék meg az IPOSZ számára.

Bõvebben: http://www.iposz.hu/aktualis-hireink/tiszta-energia-c-
somag-mit-akarnak-az-epitoipari-kkv-k
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INTERJÚ NÉMETH LÁSZLÓ
IPOSZ-ELNÖKKEL 
A KELET-MAGYARORSZÁG 
C. ÚJSÁGBAN

Ritka vendéget üdvözölhetett
a közelmúltban a Nyíregyházi
Építõipari Ipartestület. A tes-
tület ünnepélyes elnökségi
ülésén részt vett Németh
László, az Ipartestületek Or-
szágos Szövetségének (IPOSZ)
elnöke is, akivel a szervezett
magyar iparosság közérzeté-
rõl beszélgetett a Kelet Ma-
gyarország c. lap újságírója.

Bõvebben: http://www.i-
posz.hu/aktualis-hireink/in-
terju-nemeth-laszlo-iposz-el-
nokkel-a-kelet-c-ujsagban

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 Orszá-
gos 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
Húsvéti országjárás – Hagyományok
nyomában
Vásárnaptár 2017. április-május

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/-iparos-ujsag-lapszamai
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AZ ÉV ELSÕ KÉT HÓNAPJÁBAN 274 300 FORINT VOLT 
A BRUTTÓ ÁTLAGKERESET 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése
szerint 2017. január-februárban a bruttó át-
lagkereset 274 300 forint volt, 10,3%-kal
több az elõzõ év azonos idõszakához viszo-
nyítva. 2017. február hónapban a bruttó át-
lagkereset 274 800 forint volt, 10,7%-kal
magasabb, mint egy évvel korábban.

A növekedésre elsõdlegesen a minimálbér és a garantált bérminimum
15, illetve 25%-os emelése, továbbá a költségvetési szféra újabb terü-
leteit - többek között az egészségügyi és a kulturális munkakörökben
dolgozókat – érintõ keresetrendezés volt hatással. A nettó keresetek
emelkedése a bruttó bér átlagával megegyezõ mértékû volt.

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1852

ZÖLDHULLADÉKBÓL ÉRTÉKES TÁPTALAJ 

A fenntartható, körfogásos
gazdaság kialakításáért in-
dított Erasmus programhoz
kapcsolódva az IPOSZ még
2016-ban rendezett egy
szakmai konferenciát szá-
mos kisvállalkozás részvéte-
lével. 
A szakmai napon a gyúrói
Ecoferet Kft. vezetõje, Fo-
dor Gyula tartott érdekes
beszámolót arról, mit tesz a
Bioferet márkanéven dolgozó kisvállalkozás környezetünk védelmé-
ért, hogyan valósítja meg a mindennapokban a fenntartható gazda-
ság elveit. 

Bõvebben: http://www.iparosujsag.hu/index.php?option=com_-
content&view=article&id=1854 

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 elérhe-
tõ 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

ÚJRA TAVASZI VÁSÁR 
DEBRECENBEN

A Debreceni Közterület Fel-
ügyelet 2017. május 13-14-én
a nagy sikerre való tekintettel
ismét megrendezi a Debreceni
Tavaszi Országos Kirakodóvá-
sárt a Böszörményi úton és
környékén.

A májusi Tavaszi Nagyvásáron
színes kézmûves portékák és
az aktuális divattrendeknek
megfelelõ árucikkek közül vá-
logathatnak a látogatók. A Ta-
vaszi Országos Kirakodóvásá-
ron közel 1200 árus kínálja
termékét, melyek között re-
mélhetõleg többségben lesz-
nek az értéket képviselõ dara-
bok.
Sajtok, rétesek, kemencés ke-
nyérlángos, jóféle házikolbász
és kiváló minõségû hazai bo-
rok, pálinkák teszik még kelle-
mesebbé a piac hangulatát,
melyre az ország egész terüle-
térõl és a határon túlról is
szép számmal érkeznek majd
a kereskedõk portékáikkal.

Bõvebben: http://iparosu-
jsag.hu/index.php?option=-
com_content&view=arti-
cle&id=1850
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