
A Pannon 0,5%-kal növeli a 

jutalékokat az aktív 

kereskedők számára 

Kivonult a magyar piacról a 
legnagyobb német 
telekommunikációs 

társaság. 

 
0,5 %-kal emelkedett az 

internetadó 

Kiszállnak a kínaiak a 
Pannonból 

Több kontinensen is 
elterjedt már a Pannon Rt. 

75 milliós bírságot kapott a 
Pannon  

Elsőként teszi lehetővé 
Magyarországon a Pannon 

Rt. az elektronikus 
számlabefizetést. 

Ausztráliában eljárás indult 
a Pannon Rt 

szabályszegései miatt. 

A Pannonnál fizetőssé válnak 
a közösségi oldalak 

Jóváhagyta az osztalék 
kifizetését a Pannon 

közgyűlése 

Az internetes áfa 18%-ról 
5%-ra csökkent. 

75 millió forintos bírságot 
szabtak ki a Pannonnak, 

mert szabálytalan 
üzletpolitikát alkalmazott. 

Megérkezett az 5G-s 
mobilinternet-hálózat, amit 

elsőként a Pannon tud 
szolgáltatni az ügyfeleinek 

A Pannon elsőként teszi 
lehetővé a díjmentes 
hívásokat Európában. 

Indiában betiltják a Pannon 
szolgáltatásait. 

A kormány az internetadó 5 
%-ra történő csökkentését 

tervezi 
 

Pannon: úton a 
legnagyobbak közé! 

A Pannon tovább 
terjeszkedik Európában 

A fogyasztóvédők 
ellenőrzésén jól vizsgázott a 

HPE (HelloPhone új 
notebookjával) 

Új készüléket adott ki a 
HelloPhone ami 

hangalapon irányítható és 
törhetetlen 

A választások előtt 
általános tüntetések 

várhatók. 

A távközlésre extraadót 
terveznek bevezetni. 

A kormányzat csökkenti a 
vállalkozások adóterheit 

Az európai válság a tőzsdét 
is érinti 

Jelentősen növekvő lakossági 
megtakarítások 

A MNB csökkentette az 
alapkamatot 

 

Az Építőbau Rt. 
igazgatóságát sikkasztással 

vádolják 

Az Építőbau rt. sikkasztással 
kapcsolatos pere 

elkezdődött a bíróságon 



Az Építőbau Rt. emberei 
sztrájkot indítottak az 
alacsony bérek miatt 

Az Építőbau Rt. új 
beszállítókkal kötött 

szerzödést, így bővült az 
építőanyag kínálata 

Az Építőbau rt.-nél 
növekedett a munkások bére 
ezáltal az építőanyagok árai 

is növekedtek 

Az Építőbau Rt. 
megrendelései külföldre is 

kiterjedtek 

 

Az Építőbau Rt.-nél baleset 
történt egy nagy rakomány 

szállítása közben, az 
építőanyag nem volt 

biztosítva 

A Gekko Rt. csatlakozott az 
Építőbau Rt.-hez 

 

A Kistégla Rt. kiszállt a 
piacról, ezáltal az Építőbau 
Rt. termékei iránt megnőtt 

az érdeklődés 

 

Leépítés volt az Építőbau 
Rt.-nél 

A beszállítók megemelték az 
alapanyag árakat 

A Magyarországi 
elektronikai cégek adóját 

csökkentették 

A Hungarian Electronic Rt. 
egyik üzletébe betörtek és 
több 10 millió forint értékű 

árut vittek vittek el 

A Hungarian Electronic Rt. 
alapítója és vezérigazgatója 

Csáky Péter 2018 április 6-án 
elhalálozott 

A Hungarian Electronic Rt. 
egyik tabletje electronikai 

hiba miatt felrobbant 

A tablet robbanása nem a 
Hungarian Electronic Rt. 
hibájából következett be 

A Hungarian Electronic Rt. 
profitja az utóbbi 2 évben 

30%-kal nőtt 

Az Építőbau rt.-nél baleset 
miatt lassult a fakitermelés 

 

A laptop vásárlások száma 
az utóbbi 2 hónapban 15%-

kal megnőtt 

Megjelent Magyarországon a 
VR technologia 

A Hungarian Electronicnak 
konkurenciája jelent meg a 

piacon 

A HungarianElectronic Rt. 
konkurenciája csőd miatt 

kivonul a piacról 

A Hungarian Electronic Rt. új 
laptop típust dobott a piacra 

A Hungarian Electronic Rt. 
vezérigazgatói székét lánya 

Csáky Evelin veszi át 

A Hungarian Electronic Rt. 
új üzletet nyit 

Az Áfát 5%-kal csökkentették 

 

 


