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Kedves Vállalkozó Társunk! 
 
 
Az Dorogi Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájé-
koztatást adni: 
 
 

1. KISZÖV – GDPR Szakmai Fórum 
2. UEAPME Sajtóközlemény 
3. GDPR megfeleléshez javasolt iratminták  
4. 15 pályázati lehetőség 
5. -15% kedvezmény közbeszerzés megfigyelésre 
6. Sajtószemle 

 
 

 
 
Dorog, 2018. május 22. 
 

 

Üdvözlettel:  
Szűcs György 
Elnök 
Dorogi Ipartestület 

 
  

 
1. 

M E G H Í V Ó  
 

 A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” tagszervezeti vezetői és az adat-
védelemmel foglalkozó munkavállalói részére a 2018-tól  hatályos GDPR adatvédelmi rendeletről 
konzultációval egybekötött  

 

 
SZAKMAI FÓRUMOT 



 

szervez 

„AZ EGYSÉGES EURÓPAI ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR) A GYAKORLATBAN”  

címmel, melyre ezúton tisztelettel meghívóm. 

Időpont:  2018.  május 28. (hétfő)  9.00  - 12.00 óra  

 

Helyszín: EDUTUS FŐISKOLA B. ÉPÜLET                  
                Tatabánya, Béla király krt. 58. fsz.5.  

Program: 
 
8.30-9.00     Regisztráció 
9.00-9.05     A rendezvény megnyitója 
                    Dr. Petőcz Erzsébet ügyvezető igazgató 
 

 9.05-12.00  Az egységes Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alkalmazása  
                    a gyakorlatban 
                    Dr. Glázer Noémi adatvédelmi tanácsadó 

Közben kb. 10.30-kor Kávé szünet 
 

12.00  -        Zárszó  
                    Dr. Petőcz Erzsébet ügyvezető igazgató 

 A részvétel díjtalan. 

Meghívásunk elfogadását kérjük 2018. május 23-ig jelezni szíveskedjen telefonon (34/311-399), vagy 
e-mailen (kemkiszov@upcmail.hu). 

Díjtalan parkolásra van lehetőség az Edutus Főiskola B. épület (Béla Király krt.) udvarában lévő elke-
rített területen. 

 

 

Tatabánya, 2018. május 17. 
                                                    Üdvözlettel: 

                                                                          
                                                                          Dr. Petőcz Erzsébet 
                                                                           ügyvezető igazgató 
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                                                                         Visszaküldési határidő: 2018.05.23. 

 
 

…………………………………… 
            Tagszervezet neve 
 

 

…………………………………… 
                    címe 
                                                                     

 

V Á L A S Z L E V É L 
 

A 2018. május 28-án az Edutus Főiskola „B” épületében megrendezésre kerülő 
Szakmai fórumon 

részt veszek/részt veszünk: 
 

 
………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

 
       
 
……………………, 2018…………………. 

 
 
 

              ………………………………. 
                        Elnök/Ügyvezető 
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2. 
Tisztelt Ipartestület! 
 
A GDPR-ral, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelettel kapcsolatban folyamatosan küldjük az informá-
ciókat. A korábbi információink is már jelezték, hogy a rendeletben több tisztázatlan fogalom van és beve-
zetése is számtalan kérdést vet fel a végrehajtás szintjén. Ezt erősíti most meg a mellékelt sajtóközlemény, 
amelyet az UEAPME (Kézműipari-, Kis- és középvállalkozások Európai Szövetsége), az 
EUROCHAMBRES (az európai kereskedelmi és iparkamarák szövetsége) és a HOTREC (az Európai Unió 
tagországai szálloda, éttermi, és kávéházi szövetségeinek konföderációja) közösen fogalmazott meg. Eb-
ben egyéves türelmi időt kérnek a rendelet bevezetésekor, különös tekintettel a kkv szektorra. Fontosnak 
látják, hogy bármilyen büntetés helyett a támogatásra és a minél szélesebb körű informálásra kellene he-
lyezni a hangsúlyt. Azt is kiemelték, hogy az egyes nemzetek különböző szinteken tartanak a bevezetés 
előkészületeivel és a rendelet számtalan tisztázatlan megfogalmazást tartalmaz a kkv-k szempontjából. A 
három jelentős európai szövetség véleménye alátámasztja mindazt, amit a korábbiakban már az IPOSZ 
részéről jeleztünk. Az anyagban a vezetők állásfoglalásait kivastagítottuk. (Egyébként Christoph Leitl az 
EUROCHAMBRES elnöke egyben az osztrák gazdasági kamarának is az elnöke, az UEAPME elnö-
ke, Rabmer-Koller asszony pedig az osztrák gazdasági kamara alelnöke, valamint a HOTREC elnök asz-
szonya, Susanne Kraus-Winkler is osztrák). Ha bármilyen kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, kér-
jük keressék Solti Gábor igazgatót, vagy Bugár Dániel tanácsost.                  

GDPR: A kkv-k türelmi időszakot kérnek 

A támogatásra és az iránymutatásra kellene az elsődleges hangsúlyt helyeznie a tagállami  hatóságoknak 

Brüsszel, 2018. május 15. – Věra Jourová biztosnak írt közös levelében az UEAPME, 
az EUROCHAMBRES és a HOTREC arra kérte a Bizottságot, hogy a tagállamoknak és a nemzeti Adat-
védelmi Hatóságoknak javasolja, ne szabjanak ki azonnal bírságokat a kkv-kra a jogszabály alkal-
mazásának első évében és továbbra is fektessenek erőforrásokat a kisvállalkozások támogatásába és 
tanácsadásába. 

Mindhárom szervezet hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatják az uniós állampolgárok személyes 
adataik védelméhez fűződő alapvető jogait. 

“A vállalkozók törődnek a magánéletükkel és a mások magánéletével. Ezért van az, hogy a tagsz-
ervezeteink nemzeti, regionális és ágazati szinten sok információt szolgáltattak és tanácsot adtak a 
kétéves átmeneti időszakban, hogy biztosítsák a szabályoknak való megfelelést”, mondta Ulrike 
Rabmer-Koller, az UEAPME elnöke. Ugyanakkor az úgynevezett 29. cikk szerinti munkacsoport(1) (WP29 - 
Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján jött létre. A munkacsoport adatvédelemmel, vala-
mint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv - titk.) 
sok iránymutatása és értelmező jegyzete csak az utóbbi hónapokban került nyilvánosságra. Ráadásul a 
legtöbb tagállam még mindig nem áll készen a GDPR-re. Ez sok bizonytalanságot okoz az új rendelet 
értelmezésében. 

“Támogatjuk az egységesített jogállamiság gondolatát, de nem várhatjuk el, hogy a kkv-k az első 
pillanattól teljes mértékben megfeleljenek ezeknek a rendkívül bonyolult jogszabályoknak, ha azok 
sem értenek egyet az értelmezésükben, akik a betartatásért felelnek,” tette hozzá Rabmer-Koller 
asszony. Ezért a három szervezet arra kéri Jourová biztos asszonyt, hogy erőteljesen javasolja a tagál-
lamoknak és a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak, hogy fordítsanak energiát a a kkv-k támogatására és 
tanácsadására és tegyenek ígéretet arra, hogy az első évben meg nem felelés esetén figyelmeztessék őket 
és ne azonnal bírságoljanak. “Ez nem az uniós törvényhozás aláaknázása, hanem bevált jó gyakorlata 
a legtöbb bűnüldöző hatóságnak,” zárta szavait Rabmer-Koller asszony. 
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“A mikrovállalkozások és kkv-k keményen dolgoznak, hogy megértsék, hogyan kellene megfelelően 
alkalmazniuk a rendeletet. Ugyanakkor a jelenlegi szakaszban nincsen jogbiztonság. Ez azt jelenti, 
hogy annak ellenére, hogy rendeletről van szó, a jogszabályt nemzeti szinten különbözőképpen 
értelmezhetik a tagállamok. A tisztességtelen gyakorlatot elkerülendő, egy egyéves türelmi időszak 
bevezetése ésszerű megközelítésnek tűnik.”, jegyezte meg Susanne Kraus-Winkler a HOTREC elnöke 
(az Európai Unió tagországai szálloda, éttermi, és kávéházi szövetségeinek konföderációja). 

“A GDPR egy nagyon komplex és jelentős uniós jogszabály. Sok szempontból úttörő jelentőségű, 
ezért a világ szeme most az EU-ra szegeződik. Ez is egy ok, hogy miért kulcsfontosságú jól csinál-
nunk ezt, nem csak mint jogi szöveget, hanem az alkalmazásának és a betartatásának módját ille-
tően is. A javaslataink még ésszerűbbek, figyelembe véve sok tagállam késlekedését”, 
érvelt Christoph Leitl elnök az EUROCHAMBRES-tól (az európai kereskedelmi és iparkamarák 
szövetsége).  

(1) A munkacsoport egy független Európai Uniós tanácsadó testület az adatvédelem és magánélet védelme 
területén, amelyben a tagállamok mindegyikének, az Európai Adatvédelmi Hatóságnak képviselői, az Euró-
pai Adatvédelmi Biztos és az Európai Bizottság képvselője vesznek részt. 

Elnöki Titkárság 
Ipartestületek Országos Szövetsége 
1087 Budapest, Luther u. 4-6. I. 3. 
Tel.: (1) 354-31-40 Fax: (1) 269-29-57 
titkarsag@iposz.hu 

3. 

Tisztelt Ipartestület! 

Már korábban is küldtünk Önöknek tájékoztatást a GDPR 2018. május 25-i hatályba lépésének jelen-
legi magyarországi helyzetéről az európai és hazai megítéléséről. Jelenleg az teljesen tisztázatlan, 
hogy a 250 fő alkalmazott alatti kkv vállalkozásoknak egyáltalán mit kell tenni ebben a kérdésben az 
EU rendelet bevezetése miatt, hiszen Magyarországon eddig is volt Infotörvény, amely Európa egyik 
legszigorúbb törvénye. 

Tanulmányozva az EU rendelet szellemét, az nem irányul arra, hogy a legkisebb vállalkozásoknak 
több terhet, adminisztrációt és anyagi kiadásokat okozzon. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a modern 
informatikai világban szemléletváltásra van szükség, főleg a személyes adatok védelme területén. A 
GDPR kizárólag a személyes adatok védelmére irányul, nem a privátszféra, hanem a cégek területén. 
Ezért függetlenül attól, hogy a GDPR értelmezése kire és milyen nagyságrendű cégre irányul, javasolt 
a legkisebb cégnek is áttekintenie a saját vállalkozásának informatikai és adatvédelmi helyzetét. Ezt 
saját védelme érdekében is meg kell tennie. A GDPR újdonsága az, hogy ezeket a törekvéseket do-
kumentálni kell. A dokumentálás elősegítésére a legkisebb kézműipari vállalkozások számára iratmin-
tákat dolgoztunk ki, eddigi tapasztalataink alapján. Ezeknek a mintáknak nincs semmiféle hivatalos 
jogi háttere, hiszen olyanok nem is léteznek jelenleg. Mindenkinek önkéntesen, magának kellene 
megtennie adatvédelmi helyzetének a rögzítését, mi ezt szeretnénk elősegíteni ezekkel a mintákkal. 

Amit átküldünk Önöknek, az egy belső adatkezelési szabályzat minta, öt melléklettel. 

Az 1_sz_melléklet azt a megfogalmazást használja, amelyeket a vállalkozás üzleti szerződéseiben 
javasolt a jövőben szerepeltetni, vagy a jelenlegi szerződéseihez, mint kiegészítést mellékelni. 
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A 2_sz_melléklet egy adatkezelési tájékoztató, amelyet az alkalmazottakkal kellene aláíratni, ebben 
áttekintést kapnak, hogy a vállalkozáson belül mi történik személyes adataikkal a törvényekben előírt 
kötelezettségek végrehajtásakor (adó, tb, könyvelés, munkavédelem stb.). 

 

A 3_sz_melléklet egy javaslat arra a szövegre, amelyet a munkaszerződésekbe kellene a jövőben 
beilleszteni, illetve a meglévőkhöz kiegészítésként mellékelni. 

A 4_sz_melléklet egy információs adatlap, amelyet azokkal kellene aláíratni akik munkára jelentkez-
nek, magukról személyes adatokat adnak meg. 

Az 5_sz_melléklet a vállalkozás tevékenységének reklámozásánál használható fel, ez tulajdonképpen 
egy adatvédelmi záradék, amelyet a másik félnek vissza kellene küldenie. 

Reményeink szerint ezeknek a mintáknak a kitöltésével a jelenlegi helyzet figyelembe vételével egy 
olyan kis kézműipari vállalkozás, amely nem nagyszámú adatot kezel, nem adatkezeléssel, vagy for-
galmazással foglalkozik és mások személyes adatait nem küldi meg rendszeresen harmadik félnek, 
messzemenően teljesíti a GDPR alapvető elvárásait. 

A mintákat Solti Gábor igazgató állította össze, ha bármilyen kérdés ezzel kapcsolatban felmerül, 
készséggel állunk rendelkezésre. 

 

Üdvözlettel, 
 
 

Németh László elnök                                  Vörös Béla alelnök 
 

 
Elnöki Titkárság 
Ipartestületek Országos Szövetsége 
1087 Budapest, Luther u. 4-6. I. 3. 
Tel.: (1) 354-31-40 Fax: (1) 269-29-57 
titkarsag@iposz.hu 
 
 

IPOSZ Belső adatkezelési szabályzat (javasolt minta) 

 

A vállalkozás neve, székhelye, adószáma, elérhetősége (elektronikus, telefon) 

Ez az adatkezelési szabályzat a vállalkozás belső használatára készült, abból a célból, hogy a 
jelenleg érvényben lévő európai és magyar adatkezelési előírásoknak megfelelően áttekinthetővé 
tegye a vállalkozás adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. 

 

• A vállalkozás mikrovállalkozás, foglalkoztatottainak száma: ….. 

• A vállalkozás nem kezel személyes adatokat alaptevékenységként. 
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• A tevékenységéből fakadó személyes adatok kezelése alkalmi jellegű, a cég tevékenysé-
gének végzését szolgálja. 

• A személyes adatok kezelése a vállalkozáson belül papír alapon (és/vagy) elektronikus 
formában történik. 

• A vállalkozás üzleti szerződéseiben az 1. sz. mellékletben megfogalmazott adatvédelmi 
megfogalmazást használja. 

• Állandó alkalmazottainak személyes adatait elektronikusan (és/vagy) papír alapon kezeli. 
Ezek a személyes adatok a törvényekben és rendeletekben előírt adatok, ezen túlmenő-
en nem tartalmaznak semmiféle más, személyiségi, vallási, politikai vagy egészségügyi 
hivatkozást. A vállalkozás az adatkezelési rendszerét alkalmazottaival megismerteti és 
ezt írásban dokumentálja a 2. sz. melléklet szerint. Ezek az adatok a törvényekben és 
rendeletekben előírt időtartamig kerülnek tárolásra. 

• A munkaszerződések a 3. sz. melléklet szerinti adatkezelés kiegészítéssel lettek ellátva. 

• A munkára jelentkezőkkel és állandó foglalkoztatásra fel nem vettekkel a jelentkezéskor a 
4. sz. melléklet szerinti információs adatlapot íratjuk alá és az adataikat a felvételi folya-
mat lezárása után haladéktalanul megsemmisítjük, amennyiben nem kerülnek alkalma-
zásra. 

• A tevékenységünk reklámozása esetén e-mailjeinket és üzleti leveleinket az 5. sz. mellék-
letben megfogalmazott záradékkal látjuk el. 

• A belső adatkezelési szabályainkat évente felülvizsgáljuk és az esetlegesen változó ren-
deletekhez igazítjuk. 

• A vállalkozás folyamatos gazdasági tevékenységét szolgáló alkalmi elektronikus levele-
zés esetleges személyi vonatkozású adatai azonnal törlésre kerülnek. 

 
 
 ………………………………………..                             ……………………………………. 

                      Dátum                                                                            Aláírás 

1. sz. melléklet 
 

IPOSZ Belső adatkezelési szabályzat (javasolt minta) 
 
Vállalkozási szerződés adatvédelemre vonatkozó pontja (minden jövőben készülő szerződésbe 

javasolt beemelni) 
 
Vállalkozó személyes adatokat kizárólag a szerződés/megállapodás időtartama alatt és a szer-
ződésben foglalt tevékenység érdekében tárolhat. Ezeket az adatokat harmadik félnek nem adja 
át. 
 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatos személyes adatait a szerződés meg-
valósítása érdekében a közösen megállapodott időtartamig vállalkozó tárolja. A tárolás történhet 
elektronikus, vagy papír alapon, az adatok biztonságának megőrzése a vállalkozó feladata. 
Amennyiben a két fél úgy értékeli, hogy a szerződés véglegesen megvalósult és a személyes 
adatok tárolására nincs továbbá szükség, azt a vállalkozó haladéktalanul megsemmisíti. 
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2. sz. melléklet 
IPOSZ Belső adatkezelési szabályzat (javasolt minta) 

 
Adatkezelési tájékoztató (javasolt minta) 

 
A vállalkozás neve, székhelye, adószáma, elérhetősége (elektronikus, telefon) 
 
Ez az adatkezelési tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozás munkatársai megismerjék a 
belső adatkezelési rendszer ama részét, amely személyes adataikat érinti. 
 

• A vállalkozás csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket az érvényben lévő mun-
kaügyi, munkavédelmi, adó, TB stb. előírások szükségessé tesznek. Olyan személyiségi, 
vallási, politikai és egészségügyi adatokat nem kérünk, amelyek a munkakör betöltéséhez 
nem szükségesek. A személyes adatok valódiságát a munkatársnak dokumentumokkal 
kell igazolnia. 

• Ezek a személyes adatok megjelenhetnek a munkaszerződésekben, a bérfizetések és 
hozzájárulások dokumentálási rendszerében, az esetleges munkaegészségügyi és 
egyéb, a munkakör betöltéséhez szükséges dokumentációkban. Az adatok megadása 
önkéntes, ennek a tájékoztatónak az aláírásával a munkatárs elismeri, hogy tudomása 
van a személyes adatai kezelésének rendszeréről és azzal egyetért. 

• A személyes adatok tárolása papír alapú (és/vagy) elektronikus formában történik. Azok-
ba betekinthetnek: 
- a vállalkozás vezetője (vezetői) 
- ügyvezető igazgató 
- a vállalkozás kijelölt munkatársa 
- a könyvelést végző cég, vagy személy 
- más személy 
(szükséges a betekintésre felhatalmazott személyek felsorolása) 
Az adatkezelést végző számítógépeket belépési kóddal látták el és védőprogram védi, a 
papír alapú dokumentumokat a vállalkozás elzárva tárolja. A tárolás helyszíne: 
…………………………, az elektronikus adatkezelés helyszíne: …………………………… . 

• A személyes adatoknak azt a részét, amelyeket az adó, TB és egyéb rendeletek betartá-
sa érdekében meg kell őrizni, azt a mindenkor előírt időtartamig megőrizzük és biztonsá-
gosan tároljuk a munkaviszony megszűnése után is. A nem szükséges adatokat a mun-
kaszerződés megszűnése után megsemmisítjük, vagy töröljük. 

• A személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül a vállalkozás harmadik 
félnek nem adhatja tovább. Ha az adatok kiadása hatósági felszólításra mégis megtörté-
nik, erről a munkatársat a vállalkozás illetékes vezetője tájékoztatja. 

 
 

 ………………………………………                 ……………………………………. 
                      Dátum                                                      cégvezető aláírása       
 
 

A tájékoztatást a mai napon megismertem és azzal egyet értek: 
 

 ………………………………………                   ……………………………………. 
                    Dátum                                                     munkavállaló aláírása 
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3. sz. melléklet 
 

IPOSZ Belső adatkezelési szabályzat (javasolt minta) 
 

A munkaszerződésbe beemelendő, vagy azt kiegészítő rész 
 

Munkaadó tekintettel az európai és magyar adatkezelési rendelkezésekre, a munkavállaló sze-
mélyes adatait egy belső adatkezelési tájékoztató szempontjai szerint kezeli. Az adatkezelési 
tájékoztató jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, annak megismerésével és aláírásá-
val a munkavállaló kifejezi egyetértését ezen a területen, és tájékozódhat az őt megillető jogokról. 
 
(Ha új szerződés készül és ez annak része, akkor csak a szerződést kell aláírnia a munkaadónak 
és a munkavállalónak, természetszerűleg. Amennyiben ez meglévő szerződéshez egy kiegészí-
tés, akkor olyan címen szerepelhet, hogy munkaszerződés kiegészítése, és akkor is mindkét 
félnek alá kell írnia.) 
4. sz. melléklet 
 

IPOSZ Belső adatkezelési szabályzat (javasolt minta) 
 

Információs adatlap munkakör betöltésére jelentkezők számára 
 

Alulírott (név, cím, szig.szám) tudomásul veszem, hogy a felvételi eljárás során csak a munkakör 
betöltéséhez szükséges személyes adatok kerülnek rögzítésre. 
 
Hozzájárulok, hogy (vállalkozás neve, címe, adószáma) elektronikus, vagy papír alapon meg-
adott személyes adataimat a felvételi eljárás végéig kezelje és tárolja. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a felvételi eljárás eredménytelenül zárul, a személyes 
adataim haladéktalanul megsemmisítésre, illetve törlésre kerülnek, azokat harmadik fél részére a 
fenti vállalkozás beleegyezésem nélkül nem adja ki. 
 

                                                                                                                           
………………………………………………. 

    Dátum                                                                            jelentkező aláírása 
 
 

Vállalkozás P.H. 
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5. sz. melléklet 
 

IPOSZ Belső adatkezelési szabályzat (javasolt minta) 
 

Elektronikus reklámok és üzleti levelek adatvédelmi záradéka (javasolt minta) 
 

Beleegyezési nyilatkozat 
 
(cég neve, címe) jelenlegi, vagy érdeklődő ügyfeleit tájékoztatja szolgáltatásairól, újdonságairól, 
akcióiról. A tájékoztatás postai úton, vagy elektronikus levélben történhet. 
 
◻ Egyetértek azzal, hogy személyes adataimat (név, cím, fax, e-mail) Önök tárolják és felhasznál-
ják a fenti célokra. (Kérjük egyetértése esetén ikszelje be a négyzetet és küldje vissza ezt a nyi-
latkozatot). 
 
Önkéntes beleegyezését bármikor visszavonhatja az alábbi elérhetőségeken: 
 
e-mail cím: …………………………. 
postai cím: …………………………. 
 
Visszavonás esetén adatait többé nem használjuk és tároljuk, azokat megsemmisítjük, illetve 
töröljük. 
 
 
 ……………………………………….                ………………………………………… 
                 Hely, dátum                                                                 aláírás 
4. 
 
Tisztelt Olvasónk! 
 
A PályázatMenedzser.hu portálon több mint 700 nyitott pályázati lehetőség van. Ha nem-
csak a magánszemélyeknek szóló pályázatokról szeretne naponta értesülni, az alábbi hír-
leveleinket állnak rendelkezésére: 

• Nonprofit hírlevél - Civil szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak szóló 
pályázatokkal (csak 8000 Ft+ÁFA/év) 

• Vállalkozói hírlevél - Vállalkozásoknak, vállalkozóknak szóló pályázatokkal (csak 16000 
Ft+ÁFA/év) 

• Kombinált hírlevél - A nonprofit és a vállalkozói hírlevél tartalma egyben (csak 20000 Ft 
+ÁFA/év) 

 
 
A legutóbbi hírlevelünk óta az alábbi pályázati lehetőségek jelentek meg magánszemélyek 
részére: 
 
Az Év Balatoni Háza 2018 - Pályázat lakóházak, középületek, üdülők és gazdasági épületek 
díjazására 
 
A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a Balatoni Szövetség (BSZ) pályázati felhívása a Mi-
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niszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága támogatásával az "Év Balato-
ni Háza 2018" díj elnyerésére. 
 
Tervezd meg a Kikötőd! - Tervrajz- és látványtervkészítő pályázat 
 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kispesti Üllői úti Könyvtára tervrajz- és látványtervkészítő pá-
lyázata 13-26 éves diákoknak, fiatal felnőtteknek a Könyvtár "Kikötő" elnevezésű részlegének 
kreatív berendezésére. 
 
Irodalmi pályázat science fiction és fantasy novellák beküldése és kiadása céljából 
 
A GABO Kiadó irodalmi pályázati felhívása  "Az év legjobb science fiction és fantasynovellái" 
sorozat köteteiben való megjelenésre, amelyek az adott év legizgalmasabb fantasztikus novellái-
ból nyújtanak ízelítőt. 
 
Ösztöndíjpályázat műfordítói képzésre fiatal fordítók számára 2018 / 2019 
 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata műfordítói (szépirodalmi művek inter-
kulturális interpretációja) képzésre fiatal fordítók számára a 2018/2019-as tanévre maximum 35 
éves, magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező vagy a 2017/2018-as tanévben dip-
lomát szerző, külföldi állampolgároknak. 
 
Pályázat magyarságismereti ösztöndíj elnyerésére 2018 / 2019 
 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata magyar nyelvi és magyarságismereti 
képzésekre nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2018/2019-es 
tanévre. 
 
Harmos Károly képzőművészeti pályázat szlovákiai magyar gyerekeknek 

 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlo-
vákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési 
Egyesület képzőművészeti pályázati felhívása szlovákiai magyar gyermekek részére. 
 
Borangoló hangulatok - Fotópályázat 
 
A Etyeki Borút Egyesület fotópályázati felhívása. A legtöbb szavazatot kapott fotó készítője érté-
kes borcsomagot kap. 
 
 
Aktuális pályázatok teljes listája magánszemélyeknek 
 
Aktuális pályázatok teljes listája vállalkozásoknak 
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Aktuális pályázatok teljes listája civil szervezeteknek 
 
Aktuális pályázatok teljes listája minden célcsoportnak egyben 
 
 
Válogatás a civil szervezetek, vállalkozások, intézmények és önkormányzatok részére ko-
rábban kiírt, még aktuális pályázati lehetőségek közül: 

 
Rajzpályázat óvodáknak, mosdójuk felújítása céljából 
 
Óvodák pályázhatnak rajzok beküldésével, a nyertes óvoda kiválasztott mosdójának felújítását 
összesen maximum 1 millió forint értékben támogatja a kiíró, a felújításhoz szükséges építő-
anyagokkal és a felújítás kivitelezésével. 
 
Pályázat múzeumi, könyvtári és levéltári témájú, internetes sajtótermékek megjelentetésé-
nek támogatására 
 
Sajtótermék-kiadási tevékenységgel és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő 
tevékenységgel foglalkozó szervezetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak nagy hagyománnyal 
rendelkező, innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és művészeti 
értékkel bíró országos vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és 
határon túli magyar nyelvű, internetes múzeumi sajtótermékek, valamint könyvtári és levéltári 
szakmai sajtótermékek megjelentetésének támogatása céljából. 
 
Pályázat nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzé-
sének és gondozásának támogatására 
 
Önkormányzatok, külhoni nemzetrész értéktárat működtető szervezetek, civil szervezetek, hatá-
ron túli civil szervezetek, közalapítványok, önkormányzatok által alapított nonprofit gazdasági 
társaságok, önkormányzatok, egyházak, egyházi jogi személyek és természetes személyek pá-
lyázhatnak nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését és gondo-
zását elősegítő tevékenységek támogatására. Témakörök: Kárpát-medencei szintű kulturális 
vetélkedő szervezése, Nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települé-
si, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő 
nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése: nyomtatott és elektronikus 
kiadványok, honlapok, filmek készítésével; bemutató terek kialakításával; rendezvények megva-
lósításával; a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves érté-
keinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában. 
 
Pályázat civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára, szakételmen alapuló pro 
bono támogatás elnyerésére 
 
Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek és civil alapítású társadalmi vál-
lalkozások, továbbá energetikai témában állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények 
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pályázhatnak nemzetközi vállalat által nyújtott, szakértelmen alapuló támogatás elnyerésére, a 
következő területeken: üzleti és pénzügyi tervezés; folyamatszervezés, projektfejlesztés és inno-
váció; HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések; kommunikáció és marketing; szerveze-
ten belüli tudásmegosztás, tudásfejlesztés folyamatai, eszközei, gondolkodásmódja; villamos 
energiával és/vagy földgázzal kapcsolatos műszaki és biztonságtechnikai ügyek. 
 
Pályázat települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése céljából 
 
Nyilvános könyvtári jegyzékeken szereplő közkönyvtárak, továbbá megyei könyvtárral Könyvtár-
ellátási Szerződést kötött települések önkormányzatai pályázhatnak pályázatonként maximum 
3.500.000 Ft 90%-os intenzitású támogatás elnyerésére, könyvtári bútorok, kiegészítő berende-
zési tárgyak, eszközök, infokommunikációs eszközök beszerzésének támogatására. 
 
Pályázat helyi civil ügyek, kezdeményezések, projektek támogatására 
 
Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, szociális szövetkezetek, nonprofit kft-
k) pályázhatnak helyi civil ügyek, kezdeményezések, projektek megvalósításának támogatására. 
Témakörök: egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra neveléshez kap-
csolódó programok vagy azt népszerűsítő projektek; szociálisan hátrányos helyzetben élő csalá-
dok és gyermekek közösségi támogatása; környezetvédelem, a környezettudatos életmódra, 
szemléletre nevelés. A pályázat keretében 25 szervezet nyerhet el 500-500 ezer forint támoga-
tást. 
 
Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása céljából Pest 
megye területén 
 
Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók pályázhatnak telephelyfeltét-
eleik javításának támogatására, 20-100 millió forint elnyerésére. Önállóan támogatható tevé-
kenységek: a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, 
a szükséges épületgépészeti beruházások; termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó 
meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása, 
kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése. 
 
Pályázat családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 2018. évi támogatásá-
ra 
 
Kisvállalatok, középvállalatok, nagyvállalatok és költségvetési szervek (önkormányzatok, intéz-
mények) pályázhatnak 5 millió forintra, munkahelyi családbarát programok, munka-magánélet 
közötti egyensúly megteremtését elősegítő munkahelyi gyakorlatok és politikák megvalósításá-
hoz. 
 
Sok sikert a pályázatokhoz! 
 
PályázatMenedzser.hu 
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5. 
 

 
 

                                     -15% kedvezmény közbeszerzés megfigyelésre 

 

Elkűldjük neked napi rendszerességgel az újonnan megjelenő pályázatokat és az eredménye-
ket: TED-EU közösségi értékhatár feletti közbeszerzések, ahatóságáltal megjelenített pályázatok, 
összefoglaló tájékoztatókat, EKR és egyéb forrásból begyűjtött beszerzéseket. 

Most -15%-os kedvezménnyel várunk minden új ügyfelet. 

 

START csomag, 1 témakör 60.000,            ► 51.000Ft + Áfa  

BUSINESS csomag, 3 témakör 84.000,      ► 71.400Ft + Áfa  

CORPORATE csomag, 5 témakör 96.000,  ► 81.600Ft + Áfa 

MEGA csomag, 10 témakör132.000            ►112.200Ft + Áfa 

 

További árajánlatokért vagy egyéb információért jelentkezz most: 

 

Biró Renáta - ügyfélszolgálat 

36 703 464 525  

office@kozbeszerzes-online.hu 

www.kozbeszerzes-online.hu 

Egyszerűen és megválogatva továbbítjuk a pályázatokat, hogy megkönnyítsük munkádat! 
Az árak 1 éves időszakra szólnak az új megrendelések esetében, május 31.-ig!  
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6. 

 

 
Főbb hírek – 2018.05.14. 

 

A kormány szerint sem működik tökéletesen az áfacsökkentés hatása, Nyugdíjbónusz a 
gyereket vállalóknak?, A Raiffeisen Bank erősíti a kkv-k finanszírozását, Váratlan pofonnal 
járhat a robotizáció a magyar munkahelyeken - itt a figyelmeztetés 

 

Adózás 

A kormány szerint sem működik tökéletesen az áfacsökkentés hatása 
A kormány szerint sem működik tökéletesen az áfacsökkentés hatása. Erről az idei konvergencia 
programban ír elemzést a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca elismerte, hogy semmit sem 
éreztek a vásárlók, fogyasztók az áfacsökkentések hatásaiból. 
 

 [ A kormány szerint sem működik tökéletesen az áfacsökkentés hatása 07:00 - (2018.05.12) - 
Klubrádió - DOC ][Az NGM beismerte - (2018.05.13) - www.mixonline.hu] 
 

Eddig már 770 ezren adták be az adóbevallásukat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz  
Eddig már 770 ezren adták be az adóbevallásukat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz - hangzott 
el az M1 híradójában. A NAV az idén mintegy 5 millió adózó bevallását készítette el, a folyamatos 
fejlesztéseknek köszönhetően pedig 2021-től már a vállalkozások szinte minden bevallásterveze-
tét is elkészíti majd. Akik saját maguk töltik ki adóbevallásukat, május 22-éig tudják feladni a do-
kumentumokat. A beadási határidő napján több posta meghosszabbított nyitva tartással üzemel 
majd. 
 

[Eddig már 770 ezren adták be az adóbevallásukat a Nemzeti Adó(11:32) - (2018.05.13) - 
Inforádió - DOC ] 
 

Nyugdíjbónusz a gyereket vállalóknak? 
A Népesedési Kerekasztal néhány éve meglepő javaslatot tett a magyar nyugdíjrendszer reform-
jára, mely szerint a felnevelt gyermekek számától kellene függővé tenni a járadék összegét. 
Ugyan az elmúlt években nem volt előrelépés ezzel kapcsolatban, ám nemrég Semjén Zsolt mi-
niszterelnök- helyettes és Mészáros József, a nyugdíjfolyósítással foglalkozó Magyar Államkincs-
tár elnöke is nyilvánosság előtt beszélt a nyugdíjrendszer ilyen irányú reformjáról. Emellett persze 
arról sem szabad megfeledkezni, hogy a negyedik Orbán- kormány egyik első számú célja a de-
mográfiai fordulat elérése, ami egyebek mellett a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát segítené elő. 
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[Nyugdíjbónusz a gyereket vállalóknak? - (2018.05.14) - Világgazdaság - DOC, PDF] 
 

KKV 

 

A Raiffeisen Bank erősíti a kkv-k finanszírozását 
Húszmillió euró értékű garancia megállapodást kötött egymással a Raiffeisen Bank és az Európai 
Beruházási Alap (EIF). Az InnovFin megállapodásnak köszönhetően a hazai kis- és középvállala-
tok nagymértékű, kedvező feltételekkel elérhető finanszírozási forráshoz juthatnak. 
 

[Újabb kedvezményes kkv-források jönnek - (2018.05.14) - Világgazdaság - DOC, PDF] [A 
Raiffeisen Bank erősíti a kkv-k finanszírozását - (2018.05.11) - www.vg.hu][Pénzeső hullhat a 
kkv-kra - (2018.05.11) - www.napi.hu][A Raiffeisen Bank erősíti a kkv-k finanszírozását - 
(2018.05.11) - www.epoc.hu][A Raiffeisen Bank erősíti a kkv-k finanszírozását - (2018.05.11) - 
www.nemzeti.net] [Garanciamegállapodást kötött a Raiffeisen Bank és az Európai Beruházási 
Alap - (2018.05.14) - www.amdala.hu] 
 

Félmilliárd euróval támogatják a régiós kkv-kat 
Az Európai Befektetési Alap (EIF) és az UniCredit bankcsoport megállapodást írt alá az InnovFin 
elnevezésű, kkv-k támogatására létrehozott uniós garanciakeret bővítéséről, amely félmilliárd 
euró értékű finanszírozási hozzáférést biztosít innovatív kis- és közepes vállalkozásoknak, vala-
mint kisméretű, közepes tőkeerejű vállalkozásoknak nyolc kelet-közép-európai országban, köztük 
Szlovákiában – közölte a héten az Európai Bizottság. 
 

[Félmilliárd euróval támogatják a régiós kkv-kat - (2018.05.13) - www.gazdasag.sk] 
 

Munkahelyek 
 

Így hat a stressz a termékenységünkre! 
Nagyon sokszor lehet olvasni az interneten különböző cikkekben, hogy mennyire ártalmas a 
stressz. Ráadásul a meddősége egyik összetevője is lehet, hiszen a sok idegeskedés egyáltalán 
nem tesz jót a családalapításnak. Ez azonban így egy kicsit megfoghatatlan. Miért is árt nekünk 
annyira a stressz? Miért nehezíti, vagy lehetetleníti el a családalapítást? 
 

[Így hat a stressz a termékenységünkre! - (2018.05.13) - www.csaladhalo.hu] 
 

Megváltoztathatja a világ energiaiparát a nyomtatható napelem 
A fotovillamos napelemek – a hagyományos napelemektől eltérően – festékben oldott vegyüle-
tekből készülnek, és egyszerű technikával nyomtathatók, formázhatók. Hannah Bürckstümmer 
bemutatja gyártásukat, és azt is, hogyan képesek megváltoztatni a világ energiaellátását. 
[Megváltoztathatja a világ energiaiparát a nyomtatható napelem - (2018.05.13) - www.player.hu] 
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Váratlan pofonnal járhat a robotizáció a magyar munkahelyeken - itt a figyelmeztetés 
Hamarosan jönnek a munkahelyi robotok és onnantól kezdve nem kell az emberekre figyelni - 
vélekednek immár elég sokan. Ellenben, ha egy vállalatnál nincsenek rendben az alapfolyamatok 
- egyebek közt hiányoznak a megfelelő vezetők és a dolgozókkal sem képesek normálisan bánni-
, ott nem érettek az Ipar 4.0 megoldásokra - figyelmeztet a KPMG. Ilyen esetben a robotizáció 
csak "bebetonozza" a rossz működést, így pénzkidobást, veszteséget jelenthet a cégnek. 
 

[Váratlan pofonnal járhat a robotizáció a magyar munkahelyeken - itt a figyelmeztetés - 
(2018.05.14) - www.napi.hu] 

 

Főbb hírek – 2018.05.15. 

 

OGY - Semjén kész újragondolni az szja 1 százalékok rendszerét, Szorítja a határidő az őster-
melőket és az áfás magánszemélyeket, Piacokon és pékségekben bukkanhat fel a NAV, Újabb 
megállapodásra készül a kormány és az MKIK, Beszállítói program a kkv-k részére, Bázishatás 
az iparban 

 

Adózás 

 

OGY - Semjén kész újragondolni az szja 1 százalékok rendszerét 
Kész újragondolni a személyi jövedelemadó (szja) egyházaknak felajánlható 1 százalékával 
összefüggő kérdéseket Semjén Zsolt tárca nélküli miniszterjelölt, aki erről kinevezés előtti 
meghallgatásán beszélt hétfőn a parlament igazságügyi bizottságában. 
 

[OGY - Semjén kész újragondolni az szja 1 százalékok rendszerét - (2018.05.14) - 
www.webradio.hu][OGY – Semjén kész újragondolni az szja 1 százalékok rendszerét - 
(2018.05.14) - www.mon.hu] [Semjén: átalakulhat az szja 1 százalékának felajánlása - 
(2018.05.14) - www.napi.hu] 
 

Szorítja a határidő az őstermelőket és az áfás magánszemélyeket 
Az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek egy hetük van május 22-éig, hogy kiegé-
szítsék az adóhatóság által elkészített szja bevallási tervezetet, vagy maguk töltsék ki és 
küldjék be a megfelelő nyomtatványt. 
 

[Szorítja a határidő az őstermelőket és az áfás magánszemélyeket - (2018.05.14) - 
www.agrartrend.hu][NAV: az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek egy hetük van a 
bevallásra - (2018.05.14) - www.delmagyar.hu][Az őstermelőknek és az áfásoknak van dolguk 
a bevallással - (2018.05.14) - www.promenad.hu][Csak egy hetük van az szja-bevallás bekül-
désére az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek - (2018.05.14) - 
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www.mandiner.hu][Az őstermelőknek és az áfásoknak van dolguk a bevallással - (2018.05.14) 
- www.objektivhir.hu][Nem kapkodnak az adóbevallással az őstermelők - (2018.05.14) - 
www.ado.hu][NAV: az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek egy hetük van a beval-
lásra - (2018.05.14) - www.nyugatmagyar.hu][Egy hetük van az szja-bevallás beküldésére - 
(2018.05.14) - www.gyorplusz.hu][Csak egy hetük van az szja-bevallás beküldésére az őster-
melőknek és az áfás magánszemélyeknek - (2018.05.14) - www.autoteszt.mandiner.hu][NAV: 
az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek egy hetük van a bevallásra - (2018.05.14) - 
www.kisalfold.hu] [NAV: az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek egy hetük van az 
szja-bevallás beküldésére - (2018.05.14) - www.webradio.hu][Itt a friss NAV-figyelmeztetés - 
(2018.05.14) - www.napi.hu][NAV: az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek egy he-
tük van az szja-bevallás beküldésére - (2018.05.14) - www.mon.hu] 
 

Piacokon és pékségekben bukkanhat fel a NAV 
A NAV Baranya megyei munkatársai május 14. és 16. között Pécsett, Pécsváradon, Szászvá-
ron, Bólyban, valamint Mohácson és környékén végeznek ellenőrzéseket. A megyeszékhe-
lyen a piaci kiskereskedők, a zöldség- és gyümölcstermesztők számíthatnak ellenőrzésekre, 
míg Pécsváradon, Szászváron és Bólyban az élelmiszer-kereskedőknél és a vendéglátóknál 
ellenőrzik a revizorok a számla- és nyugtaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást. Moh-
ácson és környékén a hús- és hentesáru kereskedőknél, a ruhakereskedőknél, valamint a 
pékségekben jelenhetnek meg az ellenőrök, ahol a számla- és nyugtaadást, és az online 
pénztárgép használatát is ellenőrzik, emellett forgalomszámlálásra is sor kerülhet. 
 

[Piacokon és pékségekben bukkanhat fel a NAV - (2018.05.14) - 
www.pecsinapilap.hu][„Lakossági igényre” hivatkozva adna iskolákat egyházi kézbe Semjén - 
(2018.05.14) - www.nepszava.hu] 
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Újabb megállapodásra készül a kormány és az MKIK 
A korábbi két ciklushoz hasonlóan, a most alakuló új kormánnyal is együttműködési megálla-
podást kíván kötni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) – mondta a kamara elnöke 
Nagykanizsán. Parragh László a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén 
tartott előadásában azt mondta, nem lenne ildomos a sajtón keresztül üzengetni a tervezett 
megállapodás előtt annak tartalmáról.  
 

[Újabb megállapodásra készül a kormány és az MKIK - (2018.05.14) - 
www.trademagazin.hu][Újabb megállapodásra készül a kormány és a kereskedelmi és ipar-
kamara az elnöke szerint - (2018.05.14) - www.webradio.hu][Újabb megállapodásra készül a 
kormánnyal a kereskedelmi és iparkamara - (2018.05.14) - www.pestisracok.hu] 
 

Beszállítói program a kkv-k részére 
Mentorprogram keretében a kormány az elkövetkező három évben 3,3 milliárd forintot fordít 
a kis- és középvállalkozások megerősítésére, elsősorban gyártói, menedzsmenti, pénzügyi és 
gyakorlati ismereteik bővítésére – közölte Marczinkó Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
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um (NGM) vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Debreceni Egyetemen (DE) 
rendezett GE beszállítói fórumon. 
 

[Beszállítói program a kkv-k részére - (2018.05.14) - www.trademagazin.hu] 
 

Versenyképes gazdaságot szeretnének a miniszterek 
A versenyképesség, a hatékonyságnövelés lesz az új kormány egyik legkomolyabb feladata - 
derült ki a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásából. Palkovics László innovációsminisz-
ter-jelölt szerint a magyar cégek termelékenysége az EU 60 százaléka, s bár történtek lépé-
sek a szak- és a felnőttképzés terén, még nem állunk jól. Ugyanakkor biztató, hogy a high-
tech vállalatok részesedése az exportban magasabb, mint az EU-átlag. Bártfai-Mager Andrea 
arról beszélt, hogy a vagyonportfólió fókuszában a "nemzeti bajnokok" lesznek. Nagy István, 
az agrártárca várományosa jelezte: jóllehet 47 ezerrel többen dolgoztak az ágazatban, mint 
2010-ben, további 50 ezer közfoglalkoztatott átirányítására van szükség. Rogán Antal a turiz-
mus GDP-termelő képességének javítása és a versenyképességet elősegítő elektronikus 
közigazgatás mellett szállt síkra. Kásler Miklós a centralizált kórházi ellátás mellett érvelt, s a 
pedagógusképzés megújításának szükségességéről beszélt. 
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Munkahelyek 
 

Az álláshirdetések ideje lejárt 
A munka mindannyiunk életét meghatározza, ezért a Presztizs.com munkaerőpiaci cikksoro-
zatot indított, amelyben több szempontból dolgozza fel a témákat. Szakértő megszólaltatá-
sával igyekszik segíteni a munkaerőre vágyó cégeknek és a munkára váró álláskeresőknek 
egyaránt. A második részben sorra vették az előnyeit és hátrányait annak a munkaerőpiaci 
eszköztárnak, amellyel a cégek kezelhetik a munkaerőhiányt. 
 

[Az álláshirdetések ideje lejárt - (2018.05.13) - www.presztizs.com] 
 

Bázishatás az iparban 
Márciusban az előző havitól 0,7, éves szinten pedig 2,4 százalékkal maradt el az ipari terme-
lés volumene, amely azonban a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint 1,9 százalékos 
bővülést mutat - erősítette meg az első felmérés eredményét második becslésében a KSH. 
Az első negyedévben az ipari termelés 2,5 százalékkal nőtt a múlt év azonos időszakához 
viszonyítva. Az értékesítés 63 százalékát adó export volumene 0,2 százalékkal mérséklődött, 
a hazai értékesítés 5,9 százalékkal emelkedett. 
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