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A KÉZMŰVES TERMÉKEK FELÉRTÉKELŐDTEK
Németh László, az Ipartestületek
Országos Szövetségének elnöke az
IPOSZ 34. közgyűlésén a kis‐ és
középvállalkozások fejlődésének
fontosságáról beszélt, majd inter‐
jú keretében a digitalizáció hatá‐
sairól.
„Úgy gondolom, hogy a digitalizá‐
ció elsősorban a nagyipart fogja
érinteni, tehát a szolgáltatóiparban
még nagyon sokáig jelentősége
lesz a kézi munkának” – fogalma‐
zott az elnök, hozzátéve, hogy az
utóbbi időben egyre nagyobb a kereslet a kézműves termékek iránt a
minőségük és tartósságuk miatt. Kifejtette, hogy több szektorban hir‐
telen jön majd a váltás, amire fel kell készíteni a kisiparosokat.

AZ IPOSZ MINDEN SEGÍTSÉGET
MEG AKAR ADNI
Vörös Béla, az Ipartestületek
Országos Szövetségének alel‐
nöke egyetértett Németh
László elnökkel és Cseresnyés
Péter munkaerőpiacért és
képzésért felelős államtitkár‐
ral, miszerint a kis‐ és közép‐
vállalkozásoknak minden segít‐
séget meg kell adni, hogy alkal‐
mazkodni tudjanak a digitalizá‐
cióhoz.

Bővebben: http://www.iposz.hu/aktualis‐hireink/nemeth‐a‐kezmu‐
ves‐termekek‐felertekelodtek

CSERESNYÉS: A VERSENYKÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN
TECHNOLÓGIÁT KELL VÁLTANI
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért
és képzésért felelős államtitkára interjú keretében elmondta, hogy a
digitalizáció változásaira képzésekkel tudják felkészíteni a vállalkozá‐
sokat és a munkavállalókat.
Kifejtette, hogy uniós forrás‐
ból több program létezik,
amely a digitalizációs átállás
kihívásainak próbál megfelel‐
ni vagy a kihívásokban próbál
segíteni. A Gazdasági innová‐
ciós és operatív programban
többféle képzés érhető el,
amelyeken a digitális alap‐
készségeket lehet elsajátíta‐
ni, illetve a vállalati elvárá‐
soknak megfelelően alakítják
a képzést.
Bővebben: http://www.iposz.hu/aktualis‐hireink/cseresnyes‐a‐ver‐
senykepesseg‐erdekeben‐technologiat‐kell‐valtani
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Az alelnök úgy fogalmazott,
hogy az IPOSZ mindenfélekép‐
pen segítő kezet akar nyújtani,
közös megoldást akarnak talál‐
ni arra, hogy tájékoztatni tud‐
ják a kormányt a kisiparosok
problémáiról, továbbá minden
pályázati lehetőséget ki kell
kihasználni, amelyek elősegítik
a digitalizációt, ezzel verseny‐
képesebbé lehet tenni a kkv‐
kat és a kisiparosokat.
Bővebben:
http://www.iposz.hu/aktualis‐
hireink/az‐iposz‐minden‐segit‐
seg‐meg‐akar‐adni
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VARGA MIHÁLY: 15 EZER MAGYAR FUVAROZÓ ÁLLÁSA
VAN VESZÉLYBEN
Mintegy 15 ezer magyar fuvarozó állása kerülhet veszélybe a német,
osztrák, francia és belga jogszabály‐módosítások miatt, amelyek
egyértelmű célja, hogy kiszorítsák a közép‐európai vállalkozásokat a
nyugat‐európai piacról – hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasá‐
gi miniszter a fuvarozói érdekképviseletekkel tartott június 2‐i talál‐
kozóját követően.
Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének (NiT Hungary) ügyvezető főtitkára
elmondta, stratégiai összefogás alakult ki a kérdésben, mivel jelentős uniós alapelv, a szolgáltatások szabad
áramlása sérül. Olyan szabályokat hoztak a nyugat‐európai országok, amelyek a költségnövekedés miatt
befolyásolják a vállalkozások nyereségét és működését, de a munkahelyek megszűnésével számos bevétel‐
től esik el az állam is.
Varga Mihály elmondta, hogy a jogszabályok korlátozzák a versenyt és a szolgáltatások szabad áramlását,
és jelentős kárt okoznak a magyar államháztartásnak, mivel a bruttó hazai termék (GDP) majdnem 1 szá‐
zaléka, legalább 300 milliárd forint adó‐ és járulékbevétel maradhat el, ha ezek a cégek megszüntetik tevé‐
kenységüket. A magyar kormány minden fronton, uniós és bilaterális szinten is küzdeni fog a hátrányos jog‐
szabályok módosításáért.
Bővebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1871
MAGYAR KÉZMŰVES REMEK 2017 – SZAKMAI NAP
A Magyar Kézműves Remek 2017 (MKR) pályá‐
zati felhívásának 7. pontjában leírtak szerint az
MKIK tájékoztató, „szakmai napot” szervez a
pályázók és az érdeklődők számára.
A szakmai napon szakértőkkel, leendő zsűrita‐
gokkal lehet konzultációt folytatni, melynek
során a résztvevők választ kaphatnak kérdése‐
ikre korábbi, illetve idén beadandó pályázati
anyagukkal kapcsolatban.
A rendezvény időpontja: 2017. június 20. (kedd) 10:00 óra
A rendezvény helye: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Platina I. torony, X. emelet, 1026. sz. tárgyaló
Részvételi szándékukat 2017. június 16‐ig a kovacs.judit@mkik.hu e‐
mail címre várják.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” ELISMERŐ
CÍM ELNYERÉSÉRE
(MKIK‐hír alapján)

Kedves Olvasónk, kérjük, ne feledje, hogy igen sok fontos
vállalkozói információról – adó, számvitel, vásárnaptár,
vállalkozásfejlesztés, pályázatok – akár 1 hónappal korábban
is értesülhet, ha előfizet a kéthavonta megjelenő MV IPAROS
ÚJSÁG magazinra!
Előfizetés 12 hónapra mindössze bruttó 6.000 Ft (6 hónapra bruttó
3000 Ft)! ELŐFIZETÉSHEZ KATTINTSON IDE!
Ha a lap megjelenésével egyidejűleg az 50% kedvezménnyel elérhe‐
tő 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

NÉPSZAVAZÁS DÖNTHET
DECEMBER 24. MUNKASZÜNETI
NAPPÁ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
A Nemzeti Választási Bizottság
(NVB) hitelesítette a decem‐
ber 24‐ét munkaszüneti nappá
nyilvánítására irányuló nép‐
szavazási kérdést.

A benyújtott kérdés így szól:
Egyetért‐e Ön azzal, hogy dec‐
ember huszonnegyedike mun‐
kaszüneti nap legyen?
Az NVB határozata nem jog‐
erős, azzal szemben 15 napig
lehet jogorvoslattal élni. Ha
nem érkezik jogorvoslat, akkor
indulhat a csaknem négy
hónapig tartó aláírásgyűjtés.
Forrás:
http://iparosujsag.hu/index.p
hp?option=com_content&vie
w=article&id=1870

