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NÉGYNAPOS HOSSZÚ HÉTVÉGE HÚSVÉTKOR
Nagypéntek munkaszüneti nap lett
Az Országgyûlés március 7-i döntésének
értelmében bõvült a munkaszüneti napok sora, melyek közé az idei évtõl már
nagypéntek is beletartozik.
A Munka törvénykönyve mellett további
négy jogszabályban rögzítették az új
munkaszüneti napot, így Magyarországon már 11 olyan munkaszüneti nap lett, amely hétköznapra esik/eshet: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfõ, május 1., pünkösdhétfõ, augusztus 20., október 23., november 1., december 25.,
december 26. A munkaszüneti nappá nyilvánított nagypéntekkel így
idén április 14-tõl négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.
Forrás: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1825
PÁLYÁZATOK A HAZAI KKV-K DIGITÁLIS FEJLESZTÉSEIRE
A kormány összesen 62,8 milliárd forint keretösszegû támogatással segíti a hazai kis- és középvállalkozások digitális fejlesztéseit, hiszen
egy sikeres cég mûködéséhez elengedhetetlen
a megfelelõ minõségû informatikai háttér –
adta hírül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM). A hazai kis- és középvállalkozások digitalizációját elõsegítõ három pályázatra 2017. március 8-tól lehet beadni a támogatási kérelmeket.
Bõvebben:
http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1818
MAGYAR CUKRÁSZ IPAROSOK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE
MATYASY TANFOLYAM 2017.
Idén 7. alkalommal rendezik meg a nagysikerû és
szakmai újdonságokat bemutató francia mestertanfolyamot.
Denis Matyasy és elsõ mestere, Patrick Simeone, valamint Roland Zanin 2 és fél
napos budapesti tanfolyamon avat be a francia cukrászsikerek titkaiba.
Az ipartestület szeretne olyan kollégáknak is helyet biztosítani, akik
még nem tudtak részt venni Matyasy tanfolyamon, ezért 2017. március 20-ig korlátozott számban (vállalkozásonként 1 fõ) még várják a jelentkezéseket az avojtek20@gmail.com e-mail címen.
Bõvebben: http://cukraszat.net/

2017. március 17.

TÖBB ILLETÉK IS MEGSZÛNT
MÁRCIUSTÓL
A parlamenti döntés haszonélvezõi elsõsorban a fiatalok,
az idõsek és a vállalkozók.
• Cégbejegyzés esetén nem kell
a jövõben a cégbíróságon illetéket fizetni a Kft.-k, Bt.-k és az
egyéni cégek számára. Mindanynyian mentesülnek a bejegyzési
költségek és a közzétételi költségtérítési díj alól is. Ezek az illetékek korábban 5000 forinttól
akár 50.000 forintig terjedtek.
• Illetékfizetési mentességet
kapnak azok az egyéni vállalkozók is, akik a nyilvántartásban
szereplõ adatokról kérik hatósági bizonyítvány kiállítását. A bizonyítvány kiállítási költsége eddig 3000 forint volt.
• A nem hiteles elektronikus tulajdoni lap másolatát már évente kétszer díjmentesen is ki lehet
kérni – eddig minden egyes alkalommal 1000 forintot kért a
Földhivatal az okmányért.
• Nem kell fizetni az anyakönyvi
kivonatért. Korábban, ha elvesztettük az iratot, egy másolatért
2000 forintot kértek el.
• A 65 év felettieknek útlevelük
kiváltásáért nem kell fizetniük.
• A jövõben nemcsak a CSOK-kal
próbálják segíteni a családok
otthonteremtését, hanem igyekszik a kormány megkönnyíteni
az igényléshez kapcsolódó ügyintézést is. Az igényléshez
ugyanis szükség van hatósági bizonyítványra, ami eddig 3000 forintba került, március 1-jétõl
azonban nem kell érte fizetni.
Forrás:
www.iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1826

2017. március 17.
INGYENES VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNING!
Még többen vehetnek részt a Jól Vezess programban
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a biztonságtudatosabb közúti közlekedési magatartás térnyerésének elõsegítése érdekében hirdette meg vezetéstechnikai tréningprogram sorozatát.
A közlekedési balesetek mintegy kétharmadát vezetõi hiba, a
vezetési képességek hiányosságai okozzák, leggyakrabban a sebesség helytelen megválasztása. A térítésmentes képzéseken a
vész- és konfliktushelyzetek felismerésére, elhárítására készítik
fel a jármûvezetõket.
Az újrainduló Jól Vezess program ezúttal a kezdõ autósok és a
motorosok képzésére fordít fokozott figyelmet.
Bõvebben:
http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1822
DOROGI KÉZMÛVES NAPOK 2017
A Dorogi Ipartestület
szervezésében 2017.
március 25-30. között
Kézmûves Napok 2017
címmel egy kézmûipari programsorozatra
kerül sor: a látogatók
pályaválasztási tanácsadást vehetnek igénybe, valamint pályaorientációs elõadások kerülnek megtartásra, illetve szakmai kisfilmeket is bemutatnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÉZMÛVES ALKOTÓK RÉSZÉRE

A szervezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõt!
Részletes program: http://dorogiipartestulet.hu

A Magyar Kézmûvességért Alapítvány (AMKA) 2017. július-augusztusában ismét Budapest
belvárosának egyik legszebb
neobarokk épületében, a Duna
Palotában rendezi meg nyári országos kiállítását.
Az IPOSZ által alapított AMKA
kettõs tematikájú, nyílt pályázatot hirdet tárgyalkotók számára MAGYAR KÉZMÛVESSÉG –
2017 és ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETE – KÉZMÛVES SZEMMEL
címmel.
A pályázaton hazai és határon
túli magyar alkotók – népmûvészek, kézmûves iparmûvészek;
egyéni jelentkezõk és alkotóközösségek – maximum 3 olyan alkotással vehetnek részt, amelyek természetes alapanyagokból, kézmûves technikával készültek.

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!

Bõvebben: www.amka.hu

A rendezvény ünnepélyes nyitórendezvényeként Kézmûves és
Mûvészi Alkotások Kiállítása címmel nyílik tárlat a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban
2017. március 25-én 17.00 órai kezdettel.

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
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