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Dolgozó diákok

Nőttek a helyiadó-bevételek. Az első féléves adatok szerint minden adónemben a tavalyinál több pénzt szedett be az
önkormányzat. A legjobban az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó bevétele nőtt, ami a város gazdasági erősödését
jelzi. Az idén tervezett helyi adóbevételek több, mint felét már beszedte az önkormányzati adóhatóság.

Akár 80 ezer forintot is megkereshet az a fiatal, aki munkát vállal a szünidőben. A közvetítők főleg adminisztratív, kön�nyű fizikai és kisegítő munkákat kínálnak. Most könnyebb állást találni, mint nyár elején. Az egri polgármesteri hivatal
irodáiban idén 17 fiatalt tudnak alkalmazni egy hónapos diákmunkára, a jelentkezés többszörös volt.

A bevételek nőttek, az első féléves adatok
szerint eddig 120 millió forinttal több került a városi kasszába, mint a tavalyi év
hasonló időszakában. Minden adónemnél nőttek a bevételek annak ellenére,
hogy nem történt az idei évre adóemelés,
sőt, kedvezményeket vezettek be. Az adatok szerint 31 ezer vendégéjszakával nőtt
az egri idegenforgalom teljesítménye,
ezáltal az abból származó bevételek is
emelkedtek. Jelentősen nőtt a helyi iparűzési adó bevétel is, ami Eger gazdasági
erejének növekedését jelzi.
Korsós László, az Adó Iroda vezetője
hozzátette: örvendetes, hogy egyre többen használják ki az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az irodavezető azt
ajánlja, az adózók iratkozzanak fel a hírlevelükre, amiben aktuális információkról tájékoztatják az érintetteket.

Nyár elején többen kerestek diákmunkát,
a közvetítő cégek júliusban visszaesést tapasztatlak, de még most is több az érdeklődő, mint az állás. A Melódiák egri vezetője
azonban azt mondja, annak, aki dolgozni szeretne, nagy valószínűséggel tudnak
munkát közvetíteni.
Kényelmes, jól fizető lehetőségnek számít
a támogatott diákmunka az önkormányzati
intézményeknél. A Nemzetgazdasági Minisztérium által finanszírozott program keretében idén 17 fiatalt tudnak foglalkoztatni
az egri Polgármesteri Hivatal irodáiban.
Középiskolások és felsőoktatásban tanulók is vesznek részt a programban, amire
május végén lehetett jelentkezni a munkaügyi központnál. A fiatalok egy hónapig
dolgoznak, főleg adminisztratív, postázási
feladatokat bíznak rájuk, de olyan is akad,
akinek a nyelvtudását hasznosítják.

Kiváló dinnye termett
Jó minőségű a Heves megyei dinnye, kedvező volt az időjárás mind a görög, mind a sárga fajtáknak. Bár az utóbbi években egyre kevesebben foglalkoznak megyénkben dinnyetermesztéssel, az egri piacon kapható káli,
hevesi és erdőtelki termés is. A fogyasztók főként íz és ár alapján döntenek.
Úgy szóljon, mint a csizma szára, amikor megpaskolják – meséli a jó görögdinnye titkát egy egri zöldséges. Legyen
mézédes, lédús, a héja roppanjon, amikor felvágják – ezek az átlagos fogyasztó
elvárásai, de választásban azonban sokat
számít az ár.
Az egri piacon még akad külföldi
import dinnye is, de a legtöbben már
a hazait keresik. Az idősebbek ragaszkodnak jobban a hagyományos heves
megyei áruhoz, a legkedveltebb a sötét héjú görög. A fiatalok nyitottabbak az újdonságokra, ilyen például az
ananász sárgadinnye. Néhány erdőtelki, hevesi és káli őstermelő a saját
termését hozza Egerbe. Azt mondják,
a heves megyei dinnyék idén nagyon
finomak, mert a nap akkor sütött,
amikor kellett.
A görögdinnyét 130–150 forintos
kilónkénti áron kínálják Egerben, a
sárga fajtától függően kb. 100 forinttal drágább. Az áruházakban előfordul
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nyomott árú értékesítés. Az agrárgazdasági kamara megyei elnöke szerint a
szakmaközi szervezetek hatékonyabb
érdekérvényesítésére lenne szükség.
Nincsenek pontos adatok a heves megyei dinnyetermő területek nagyságáról, de az biztos, hogy az országos tendenciával ellentétben itt egyelőre nem
beszélhetünk növekedésről.
Lékelni, felszelve árulni csak olyan
helyeken szabad, ahol van folyóvíz és
engedélyt kapnak a termelők.

Diplomamentő
program

Közepesen jó 4800 felvételiző, közel
gabonatermés 2000 új hallgató

Államilag támogatott nyelvtanfolyamokon
vehetnek részt azok a felsőoktatásban végzett fiatalok, akik nyelvvizsga hiányában nem
jutottak hozzá diplomájukhoz. Az ingyenes
képzésekre már lehet jelentkezni. A képzőhelyekről még nem született döntés, de várhatóan több egri nyelviskola is részt vesz majd
a programban. Az egri főiskola egykori hallgatóinak megközelítőleg 15%-át érinti a lehetőség.
Az akár 240 órás ingyenes oktatásra az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft. weboldalán keresztül kell jelentkezni. Az
érdeklődők összesítése után jelölik ki a képzőhelyeket, amiket a korábban jelentkezett
akkreditált nyelviskolák közül választanak
ki. Egerben még nem tudni, melyik nyelvből,
melyik iskola oktathat majd, de az érintett fiataloknak már most érdemes jelentkezni.
Az Eszterházy Károly Főiskola képzőhelyként nem vesz részt a programban, de saját
nyári kurzusokat szerveznek a nyelvvizsgára
készülő egykori diákjaiknak. A Diplomamentő Programban csak olyan egykori diákok
vehetnek részt, akiknek már nincs hallgatói
jogviszonyuk.

Már az aratás végén járnak a gazdák Heves
megyében. A gabonafélék mintegy 90%-át
betakarították. A termésátlagok megfelelnek az országos eredményeknek, de az árpa
több hevesi területen is kiugróan teljesített.
Majdnem teljesen learatták a gabonaféléket Heves megyében. A csapadékos időjárás hátráltatta ugyan a munkálatokat, de mára elmondható,
hogy a betakarítás aránya 90%-os.
Összességében közepesen jónak mondható az
idei termés. A legjobb termésátlagokat az árpa
hozta idén, volt, ahol 60 mázsát is betakarítottak
egy hektárnyi területről. A repce megyei termésátlaga 22 mázsa, ami ugyan az országos átlag alatt
van, de Hevesben terven felüli mennyiséget jelent.
A búza közepes, jó termést hozott mind minőségben, mind mennyiségben attól függően, milyen
technológiát alkalmaztak a területeken.
Az idei nyári kalászos gabonák, valamint a
repce termése Heves megyében is meghaladják
az elmúlt évek átlagait, de a mezei pockok nálunk is pusztítottak. Azokban a táblákban, amelyek közelében természetvédelmi terület van,
a termés 50–60%-át is elpusztították, mert ott
vegyszerrel nem lehetett védekezni ellenük.

Az Eszterházy Károly Főiskolára a mintegy 4800 jelentkező közül 1832 diákot
vettek fel, az előző évhez képest 11%-os a növekedés. Februárban, a keresztféléves képzésre már csaknem száz hallgató beiratkozhatott, így 2014-ben a
felvettek száma megközelíti a kétezret.
A most felvettek 54%-a alapképzésre,
468 jelentkező mesterképzésre – többségében tanári szakokra – iratkozhat
be szeptemberben. A hallgatók több
mint fele nappali tagozaton tanul majd,
levelező tagozaton 864 elsőévesre számít az intézmény. A főiskolára felvételt
nyertek nagy része – 1658 fő – állami
ösztöndíjas. Tizenhat népszerű szak
államilag finanszírozott képzésének
pontszámait központilag előre meghatározták. Ezek között van a nemzetközi
tanulmányok, a gazdálkodás és menedzsment, valamint az andragógia is.
465, 460 és 430 ponttal lehetett bekerülni. Látszólag nagyon sok szaknál elég
volt a minimális 260 pontot elérni, de
ez a pontszám nem a bekerülési határt
jelzi – mondja Kalóné Szűcs Erzsébet
osztályvezető.Míg a korábbi években a
ponthatárt az intézmény által meghir-

detett szakra legkisebb pontszámmal
felvételt nyert jelentkező pontszáma
jelentette, idén először az Oktatási Hivatal nem választotta külön az állami
ösztöndíjas és az önköltséges képzések
ponthatárait. Így azok – a 16, az oktatásért felelős miniszter által meghatározott állami ösztöndíjas ponthatárt
kivéve – azonosak, és a jogszabályi minimummal megegyezőek, feltéve, hogy
a szakos kapacitást nem töltötte föl az
intézmény. Alapszakon és osztatlan
képzésben az idén a jogszabályi minimum 260, felsőoktatási szakképzésben
220 pont.Az egri Eszterházy Károly Főiskolára a legnehezebben a nemzetközi
tanulmányok szakra lehetett bejutni,
nappali és levelező tagozaton, alapképzésben 465 pontot kellett elérni. Öt
ponttal kevesebb kellett a gazdálkodás
és menedzsment szakhoz.
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Ez történt…

Ez történt…

Helyiadó-bevételek – eredményes félév

Heves megye

„ A jó szándék és a nyíltság – ezek az én
vezérelveim”
Interjú dr. Pajtók Gáborral, Heves megye kormánymegbízottjával
Cukor nélkül kevés tejjel issza a kávét, ha könyvet vesz a kezébe legszívesebben Dosztojevszkijt üti fel, szabadidejében teniszezik és vadászik, két fiúgyermeke van, és büszke egy hónapos fiú unokájára. Heves megye új kormánymegbízottjáról talán
nem ezek a legérdekesebb tudnivalók. De kétség kívül fontos megemlíteni, amikor úgy indulok neki az interjúnak, hogy azt
kérem a velem szemben ülő tisztségviselőtől, legyen ez a beszélgetés kicsit személyes is, hiszen az olvasók nem csak a hivatalvezetőt, de a mögötte lévő embert is szeretnék megismerni. Diplomatikusan bólint, megvárjuk a kávét – ami valóban kevés
tejjel cukor nélkül érkezik – és máris kérdezem életnek új szakaszáról.
antal anett
– Július 1-jétől tölti be a kormánymegbízotti tisztséget Heves megyében. Mi volt az első reakciója, amikor
megtudta, hogy önre vár ez a pozíció?
– Bizonyos értelemben váratlanul ért a
kérdés, hogy amennyiben a miniszterelnök úr is kitüntetne bizalmával elvállalnám-e a kormánymegbízotti tisztséget. Először magamban tisztáztam le,
hogy a tapasztalataim, tudásom, életkorom, kapcsolatrendszerem miatt egy
ilyen felkérés elől nem biztos, hogy el
kell zárkóznom. Aztán megbeszéltem a
családommal. Az egyértelmű volt számomra, hogy csak abban az esetben
vállalom, ha a több mint 25 éve műkö-
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dő ügyvédi irodámnak a tevékenységét
továbbra is biztosíthatom. Miután a
családom támogatott én is igent mondtam. Megnyugtató volt számomra,
hogy az ügyvédi irodát a nagyobbik
fiam veszi át, az ő tudása új szemléletet visz majd az iroda működésébe. Végiggondoltam azt is, hogy van, amikor
nem lehet meghátrálni a feladat elől,
amikor az szinte kálvini értelemben
vett elhívásnak tekinthető. Ez egy ilyen
szituáció volt. Ebben a tisztségben meg
kell, és meg is akarok felelni.
– Rövid ideje volt meghozni a döntést. Fel lehetett készülni legalább lélekben a feladatra?
– Nem tagadom, volt egy kis izgalom bennem. Utánanéztem a jogszabályoknak, és kiteljesedett bennem, hogy
ez egy igen felelősségteljes megbízatás,
sokkal inkább az, mint elsőre gondolnánk. Nem politikai állami vezetői tisztség, hanem egy szakmai állami vezetői
pozíció. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy
a kormányhivatalnak a kormányzat társadalompolitikáját kell leképezni a megyében élők felé.
– Vannak állomások, kitűzött célok
az ember életében. Az Ön életbeli állomásai, céljai között szerepelt-e bármikor a rangsorban a kormánymegbízotti tisztség?
– Soha nem volt célom ez a pozíció.
Kihívásnak tekintem, de nem volt a jövőképem része. Az én hivatásrendem
igazodik az ügyvédi hivatásrendhez, ami
egy folyamatos megújulással járó feladat
Talán az a bizalom, amit most kaptam,
ennek a hivatásrendnek is szól. Segített
a döntésemben, hogy a kormányhivatal
vezetése jobbára jogászi felkészültséget
igényel. A legtöbb jelenlegi munkatársamat, a hivatal vezetőit, a törzshivatalában dolgozó jogász kollégákat ismertem
már korábban. Mind az emberi, mind a
szakmai felkészültségükről pozitív a vé-

leményem. Gondolok itt többek mellett
dr. Balás Istvánra, a kormányhivatal főigazgatójára, akinek több évtizedes közigazgatásban szerzett tapasztalata van.
– Néhány hete azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy szeretné megismerni ezt a rendszert.
– Igen. Amit a jogszabály szintjén
meg lehetett ismerni a kormányhivatal
szervezeti struktúrájáról, a hozzá tartozó szakigazgatási szervek, járási hivatalok működéséről, azt megismertem.
Most inkább ezeknek a hivataloknak
a valós voltát szeretném látni. Tudni
szeretném, milyen körülmények között
dolgoznak a munkatársak. Sort szeretnék keríteni olyan személyes találkozásokra, amelyek alkalmával arról beszélhetünk, miként tudnák ők maguk jobbá
tenni a munkájukat, hogyan tudnák ra-

cionalizálni a munkafolyamatokat. Azt
kértem a törzshivatal vezetőitől, hogy
igyekezzenek olyan munkamódszert
kialakítani, amelyre a csapatmunka a
jellemző.
– Most, hogy belülről látja a felépített rendszert vannak már olyan területek, amelyek változtatásra, esetleg
átalakításra szorulnak – épp az iménti
mondatában említettek okán?
– Itt még nem tartok. Véleményem
szerint a járási hivatalok és a szakigazgatási szervek működését kell még jobban összehangolni. Szervessé tenni azt
a szemléletet, ami egymás munkájának
a segítését jelenti, annak a folyamatos
tudatát, hogy az állampolgárok adóiból,
az ő szolgálatukra végezzük a munkánkat. Első lépésként szeretném felgyorsítani a döntéselőkészítési folyamatokat,
amennyire a jogszabályi keretek engedik, a versenyszférához közelíteni a
munkatempót.
– A családról beszéltünk. Milyen
volt a kinevezés hírének fogadtatása a
baráti, ismerősi körében?
– Ez szinte megható volt. Nem túlzok, de több száz sms-t, e-mailt kaptam
és kapok a mai napig. Jó érzés volt. Nagyon felemelő.
– Ez erősíti Önt abban, hogy jó
döntést hozott?
– Abszolút.
– Lezárult egy óriási szakasz az életében; kezdődik, sőt már elkezdődött
valami új. Tele van előre nem látható feladattal. Hol nehezebben, hogy
könnyebben megugorható lécek lesznek Ön előtt.
– Azzal nincs problémám, hogy új
feladat jön. A jó szándék és a nyíltság
- ezek az én vezérelveim, a munkámban is ezt próbálom közvetíteni. Őszintén hiszem, hogy a hivatal dolgozóival,
csapatként együttműködve, sikeresen
fogjuk megoldani az előttünk álló feladatokat.
– Milyen szemléletet fog képviselni
a megyében kormánymegbízottként?
Mit gondol most? Milyen egy jó kormánymegbízott?
– Ezt nehéz megfogalmazni. Szerintem a jó kormánymegbízott személyisége, felkészültsége kisugárzik a munkatársaira, amivel szerencsés esetben
ők azonosulni tudnak, így magukból
is egyfajta többletteljesítményt hoznak
ki. A rendszer jól fel van építve, a működés tökéletesítése folyik. Nyilván egy
jó szervezeti keret kell, de döntő a személyi tényező is. Azt vallom, hogy amit
meg lehet tenni ma, azt tegyük is meg!

Magyarország motorja a
középosztály
Egy ország csak akkor lehet sikeres, ha a polgárai azok – jelentette ki Nyitrai
Zsolt országgyűlési képviselő Makláron, a Stühmer Kft. új telephelyének megnyitóján, ahol beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is.
Csóll Péter, a Stühmer Kft. tulajdonosügyvezetője megnyitójában arról beszélt,
hogy Stühmer Frigyes ismertette meg a
magyarokkal a minőségi csokoládé fogyasztásának kultúráját. Elmondta: a
száz százalékos magyar tulajdonú Stühmer Kft. az új telephelyén modern gyártósorokon készíti majd minőségi édességeit. A több mint 40 embert foglalkoztató
vállalkozás termékei között a csokoládék
mellett a kézi készítésű bonbonok és cukrászsütemények is megjelennek.

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő,
a Fidesz megyei elnöke a Stühmer csokoládégyár története kapcsán elmondta:
a csokoládé „kevesek eledeléből” sokak
kedvencévé vált a XX. század első évtizedeire. Akkor a megerősödő polgárság, a
magyar állam mind azon dolgozott, hogy
olyan működőképes iparágakat hozzon
létre, melyek csökkentik az ország gazdasági kiszolgáltatottságát és növelik az
egyensúlyt – fogalmazott.
Az vezérel minket, hogy a nehéz idők
után mihamarabb elindulhasson és beköszönthessen a magyar prosperitás –
emelte ki. Nyitrai Zsolt a Stühmer csokoládégyár átadását fontos állomásnak,
szimbolikus helynek nevezte, mely a
„sodródó magyarságtól a tudatos, építkező magyar szellemiségig vezet”.
Magyarország motorja a középosztály,
nélkülük nem fog menni, csak velük –
jelentette ki. Ugyanakkor leszögezte azt
is, az ő létük és tenni akarásuk önmagában kevés, a sikerhez, a közös eredményekhez vállalkozásbarát környezetre,

egy erős, támogató államra van szükség,
amely eszközeivel nem gátolja, hanem
támogatja az előrejutást, az új törekvések
megvalósítását, a célok elérését. Egy ország csak akkor lehet sikeres, ha a polgárai is azok – húzta alá.
Kossuth Lajos szavait idézve kijelentette, a sikert sohasem adják ingyen, különösen nekünk, magyaroknak nem. Mi
sikerre éhes és érdemes nemzet vagyunk,
ezt példázza a mai büszke nap is – fűzte
hozzá Nyitrai Zsolt.
Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi
beszédében bejelentette:
a következő években 300 milliárdot
fordít a kormány magyar élelmiszeripari
fejlesztésekre, amelyek révén új munkahelyek jönnek létre. Mint hozzátette, a
magyar gazdaság akkor lesz “feldönthetetlen”, ha megtöbbszörözik a kis- és középvállalkozások teljesítményét. Ehhez
az kell, hogy a magyar adórendszer vállalkozóbarátabb és rugalmasabb legyen,
hogy az adószabályok ne jelentsenek elviselhetetlen bürokratikus terhet a vállalkozni akaróknak – hangsúlyozta.
A maklári meghívás elfogadását is azzal indokolta, hogy több figyelmet kell
fordítani a magyar kkv-kra, mert minden, ami őket gyarapítja, egész Magyarországot teszi gazdagabbá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Magyarországon
dolgozó összes ember 75 százalékának a
kkv-k adnak munkát.
A miniszterelnök szerint Magyarország ismét kezd magára találni, egyre
jobban teljesít, és ma már jó esélye van
arra, hogy egyre több területen ismét az
élmezőnybe kerülhessen. Magyarország
úgy lehet élenjáró, ha temérdek olyan
vállalkozás viszi előre, mint amilyen a
Stühmer is – jegyezte meg.
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Stratégiai megállapodást kötött a Magyar
Kormány és a ZF Hungária Kft.
2014. január végén jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a jelentős magyar vállalatok sorában a ZF Hungária Kft.-vel is
stratégiai megállapodást köt a Magyar Kormány. Az erről szóló határozatot Orbán Viktor miniszterelnök írta alá. A megállapodást a kormány részéről Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter-helyettes, vállalatunk képviseletében
pedig Őszi Csilla és Markus Schleier ügyvezető igazgatók július 22-én hitelesítették kézjegyükkel az Országházban tartott ünnepségen.
A stratégiai megállapodás értelmében a
felek együttműködnek a magyarországi
beszállítók arányának növelése, a gyártásfejlesztés, a foglalkoztatás és a szakképzés bővítése terén. A ZF konszern és a
ZF Hungária részéről a stratégiai megállapodás alátámasztja és megerősíti a vállalat hosszú távú és tartós magyarországi
jelenlétét.
A Kormány olyan nagyvállalatokkal
köt stratégiai együttműködési megállapodásokat, amelyek a magyar gazdaság
teljesítményéhez kiemelkedő mértékben
hozzájárulnak, a magyarországi export
területén meghatározó szerepet töltenek be, jelentős magyarországi bázissal
rendelkeznek, a hazai GDP-hez és foglalkoztatás-bővüléshez nagy mértékben
hozzájárulnak, valamint magyarországi
telephelyeiket fejleszteni kívánják. A ZF
Hungária Kft. ezeknek a követelményeknek teljes mértékben megfelel.
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A vállalat 1996-os alapításától kezdve
nyereségesen gazdálkodik, üzemi eredménye az árbevétel 4-5 százaléka között
mozog. A megtermelt nyereség jelentős
része Magyarországon marad a termelés
bővítésére, és a jövőbeli beruházások finanszírozására. A ZF Hungária Kft. Eger
város legnagyobb adófizetője, az elmúlt
öt évben befizetett iparűzési adó összege
eléri 1,6 milliárd forintot.
A ZFH manuális és automatizált sebességváltókat gyárt, amelyeket vevői
buszokba, teherautókba és kis haszonjárművekbe építenek be. Valamennyi Egerben gyártott váltó új fejlesztésű termék,
amely megfelel a legmodernebb technológiai és környezetvédelmi előírásoknak.
Az éves termelési volumen 2013-ban 110
ezer darab sebességváltó volt, az alapítástól számított teljes termelési volumen pedig 2012-ben már meghaladta az 1 millió
darabot. A ZF Hungária Kft. termékeit

teljes egészében exportpiacokon értékesíti, legjelentősebb vevői: MAN, Volvo,
Renault, Iveco, Volkswagen, Leyland,
Nissan, KIA, Neoplan, Hyundai.
Az elmúlt években a gyártókapacitást
folyamatosan bővítették, és a technológiai színvonalat következetesen emelték.
Az elmúlt 5 év beruházásainak értéke
eléri a 75 millió eurót, a cégalapítástól
számított összértéke pedig meghaladja a
145 millió eurót.
A ZF csoporton belül az egri vállalat
saját fejlesztő és teszt központtal rendelkezik. Jelenleg 40 mérnök dolgozik
kutatási-fejlesztési feladatokon. Az elmúlt évek legjelentősebb projektjei közé
tartoznak a Renault Master, Iveco Daily,
Nissan Safari és VW Amarok váltók vevői applikációs fejlesztései.
Az informatikusok magas szintű szaktudására alapozva 2009-ben a ZFH informatikai szolgáltató központot hozott

létre, amely konszernszintű szolgáltatásokat nyújt a ZF konszern számára az
SAP alkalmazásfejlesztés és programozás
területén.
Mint Markus Schleier ügyvezető igazgatótól megtudtuk, a vállalat a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a magyarországi beszállítói háttér kiépítésére:
– 2013-ban a teljes beszerzési volumenünk 45 százaléka már magyarországi beszállítóktól származott. Beszállítói
háttérfejlesztési csapatunk támogatja a
magyarországi beszállítókat a ZF minőségi követelmények teljesítésében, a
megfelelő technológia alkalmazásában,
a folyamatok fejlesztésében. A stratégiai
partnereink között jelenleg 11 magyar
beszállító található, amelyek összesen közel 1500 főt foglalkoztatnak. Az együtt-

működés egyik legszemléletesebb példája a mezőkövesdi székhelyű Kovács Kft.,
amelynél az 1998-as cégalapításkor 30 fő
dolgozott, jelenlegi létszáma viszont már
eléri a 420 főt és árbevételének 72 százalékát a számunkra megmunkált kovácsolt és előesztergált alkatrészek teszik ki.
A ZF Friedrichshafen AG és a ZF
Hungária Kft. hosszútávon elkötelezett
a magyarországi jelenlétben. A ZFH
közel húsz éves működése során megteremtette a vállalatcsoporton belül is
azt a bizalmat, ami a további fejlesztési
és gyártási projektek megalapozásához
nélkülözhetetlen. A nagy összegű befektetések, a munkatársak képzése, az utánpótlás biztosítása a szakmunkás képzéssel és egyetemi együttműködésekkel, a
magyarországi beszállítói háttér kiépítése

és bővítése, a fejlesztőrészleg és az informatikai központ létrehozása, a többszörös magyar bajnok egri vízilabda csapat
folyamatos támogatása mind a hosszú
távú elkötelezettség bizonyítéka.
– A ZF Hungária Kft. rendelkezik
mindazon feltételekkel és versenyelőnyökkel, amelyek birtokában további jelentős beruházásokkal a jövőben
új munkahelyeket tud teremteni. A
stratégiai megállapodás megkötése azt
jelenti, hogy a Magyar Kormány elismeri az eredményeinket, a magyar
gazdaságban betöltött szerepünket, és
a jövőben is támogatni fogja törekvéseinket, amelyekkel Magyarország javát
is szolgáljuk – nyilatkozta a megállapodás aláírását követően Őszi Csilla ügyvezető igazgató.
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Vajdasági kapcsolatokat is épít
a HMVTA
A gazdasági és kulturális kapcsolatok építését is szolgálta egri vállalkozók, illetve külkereskedelmi és önkormányzati szakemberek közelmúltbeli, a szerbiai Topolyán, illetve Bácskossuthfalván tett viszont látogatása.

„A 23 település, közte Bácskossuthfalva
alkotta topolyai térségben fontos gazdasági partnerekre találhatnak az egri illetve szűkebb pátriánk vállalkozásai” – jelentette ki Farkas Zoltán, a Heves megyei
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) kuratóriumának elnöke.
Emlékeztetett: Szerbia az uniós felvétel küszöbén áll, jelenlegi előcsatlakozási
állapota pedig nagyban hasonlít Magyarország felkészülési időszakára, amikor
hazánk jelentős részben PHARE-forrásokból tette meg a szükséges lépéseket a
csatlakozáshoz.
„Úgy gondolom, hogy az alapítványunk illetve a megyénkbeli vállalkozások a tapasztalatok átadásával nagy segítségére lehetnek a Délvidéken, a topolyai
térségben működő magyar vállalkozá-

soknak, miközben üzleti kapcsolatok
építésére is remek lehetőségek kínálkozhatnak” – tette hozzá.
A kuratórium elnöke elmondta azt is,
hogy küldöttségük kint tartózkodásuk
során egyebek mellett egy-egy láncgyárat, asztalos üzemet és kerékpárgyárat
látogatott meg.
„Alapítványunk munkatársai már meg
is kezdték a határon átnyúló finanszírozási, hitelezési lehetőségek kidolgozását.
Felvetődött az is, hogy hasznos lehetne
egy, a HMVTA-hoz hasonló vállalkozásfejlesztési alapítvány életre hívása a Vajdaságban, a topolyai térségben, hiszen a
Magyarországon működő, hasonló célt
szolgáló szervezetek is az előcsatlakozási
folyamat során jöttek létre” – mutatott rá
Farkas Zoltán.

9+1 Művésztelep
Farkas Zoltán kitért arra is, hogy a HMVTA küldetésének része a kulturális életben való szerepvállalás is. Ennek jegyében
együttműködési megállapodást kívánnak
kötni a Bácskossuthfalván immár 35 esztendeje működő művészteleppel. Terveik
szerint az itt készült alkotásokból összeválogatott anyagot egy állandó kiállítás keretében bemutatják Egerben.
A bácskossuthfalvai 9+1 Művésztelepet kilenc festő – Ács József, Benes
József, Gyurkovics Hunor, id. Novák
Mihály, Petrik Pál, Petrik Tibor, Torok
Sándor, Török István és Zsáki István –,
valamint egy fényképész, ifj. Novák Mihály alapította meg 1978-ban. A művésztelep az elmúlt idők során nemzetközi
alkotótáborrá nőtte ki magát.

A Heves Megyei
Vállalkozásés Területfejlesztési
Alapítvány

új irodába költözött,
melynek címe:
3300 Eger, Bethlen Gábor u. 9.
Az Alapítvány egyéb elérhetőségei változatlanok.

Tel : 36/ 410-724
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Állami erdészetek
Több helyen is lehetett olvasni az elmúlt hónapban a hírek között, hogy „dr. Jung
László az Egererdő Erdészeti Zrt. volt vezérigazgatója ismét átvette az Egererdő
Zrt. irányítását. Az elmúlt nyolc hónapban Jung az állami tulajdonú erdészeti részvénytársaságok tevékenységének ágazati harmonizációjával foglalkozott a tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Zrt. kötelékében.” Erről a nyolc hónapról, az állami
erdészetek helyzetéről beszélgettünk a régi-új vezérigazgatóval a TV Eger Pénzvilág című magazinműsorában. Ebből olvashatnak most részleteket.
– A magyarországi erdők 60 százaléka
állami tulajdonban van, ezek tájegységenként elkülönülnek egymástól – nyilatkozta
kérdésünkre dr. Jung László, az Egererdő
Erdészeti Zrt. vezérigazgatója. – Huszonkét olyan erdészeti részvénytársaság létezik
az országban, mint amilyen pl. az Egererdő. Ezek nem megyékhez köthetők, hanem
az egyes tájegységekhez. Ennek a 22 zárt
körűen működő részvénytársaságnak a
tulajdonosa az állam. A különböző jogelőd
szervezetek után 2010-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó Magyar
Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Itt kaptam azt a feladatot,
hogy az állami erdészetek jogharmonizációjának előkészítésében közreműködjek.
Mit is jelentett mindez? Repüléstechnikai
hasonlattal élve, meg kellett tanítanom kötelékben repültetni ezt a 22 erdészeti részvénytársaságot.
– Ez olvasmányaim alapján szoros
együttműködést feltételez!
– Valóban, bár ezek az erdészetek jogilag
egymástól függetlenek, de ettől függetlenül
a szakmai törvények egy irányba terelik
őket. Az egész országban ugyanaz az erdőtörvény érvényes, mégis más viszonyok
között gazdálkodnak. Mindig a természet

határozza meg a gazdálkodás módját, de
léteznek mindenütt azonos elemek, mint
például a gépjárművek működéséhez szükséges benzin, vagy gázolaj. Nem mindegy,
hogy ezt külön, vagy a 22 zrt. együtt szerzi be. Többek között ezeket a mindenütt
azonos dolgokat kellett megnézni, hol és
hogyan lehet gazdaságosabban üzemeltetni az erdészeteket. Ide tartozhat még a
ruházat, a fegyverek és lőszerek, egyéb eszközök, szoftverek, gépjárművek beszerzése.
Ez milliárdokban mérhető megtakarítást
jelent az erdészeteknek és így a tulajdonos
államnak is.
– Mindez a beszerzésre vonatkozott.
Másik nagy szegmens a gazdálkodásra
vonatkozik.
– Három nagy tételt emelnék ki. Lehetőleg ipari fa – feldolgozatlan fa – ne hagyja
el az országot. Ha csak a valamikori felnémeti fűrészüzemet említem, akkor az egriek tudják, miről van szó, de Gyöngyöst,
Szilvásváradot, Recsket is említhettem volna. Ezek az üzemek tönkrementek, vagy átalakultak. A cél az, hogy a magyar faanyag
magyar munkásoknak adjon munkalehetőséget. A másik – maradva még a fáknál –
a sarangolt választék, vagyis a papír-, rostés tűzifa olcsósága miatt pedig lehetőleg a

régiót ne hagyja el. Erre is van egy példánk,
az ország csúcsán lévő szanatóriumban
pakurával, olajszármazékkal fűtenek, holott a kerítésen túl ott van a sok fa, amivel
olcsóbban lehetne fűteni, már ha valaki
megépíti a megfelelő feldolgozót és kazánt.
Portfólióban gondolkodva igény esetén
mi magunk építjük meg annak a cégnek
a fűtőművet és működtetjük is, majd a hőt
adjuk el. A harmadik tétel a hazai nagyvadgazdálkodás. Mivel itthon nincs természetes ellensége a nagyvadaknak, ezért muszáj
vadászni. Ez a hús piacra kerül. Mi úgy
mondjuk, hogy feldolgozás előtt szőrbenbőrben van a vad, fogyasztásra még nem
alkalmas. Ennek csak egy töredéke kerül
Magyarországon feldolgozásra. Jelentős
hányada exportra kerül, amit szintén szeretnénk megváltoztatni.
– Nem beszéltünk még az úgynevezett
közjóléti szegmensről. Az erdőben túrázók, kis vonattal utazók ezzel találkoznak
a legtöbbet.
– Az elmúlt négy évben mintegy 16
milliárd forint értékben indítottunk ezzel kapcsolatban különböző projekteket.
Ezt három nagy részre lehetne bontani.
Az egyik az erdei szálláshelyek bővítése és
egy új gyűjtőhonlap is indult, ahol az egyes
tájegységek és árfekvés szerint válogathatnak az érdeklődők (www.erdeiszallas.hu)
a kínálatból. A másik az attrakciók bővítése, amiben éppúgy benne van egy forrás
kitisztítása, mint egy 100 milliós kilátó felújítása, vagy éppen egy szabadtéri múzeum kiépítése, erdei iskolák működtetése. A
harmadik az úgynevezett infrastrukturális
fejlesztés. Ez nem látványos, de ide tartoznak pl. a parkolók, vagy éppen a mozgáskorlátozottaknak kialakított mellékhelyiség is.

Heves Megyei Pénzvilág Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15. • Telefon (06 36) 419 999 • E-mail: penzvilag@mediaeger.hu
• www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Aranyosi Éva • Felelős kiadó: Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon:
(06 30) 254-0755 • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • Címlapfotó: Lénárt Márton • A lap megjelenik 10 000
példányban, ingyenes terjesztésben • ISSN 2062-3054 • Tördelés: Tömösközi Péter • Nyomdai munkák: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. •
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
Lapunk következő száma 2014. szeptember 14-én jelenik meg.
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Adó-zóna

Megkezdődött a folyószámla-kivonatok és
a pótlékértesítők kiküldése
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte a folyószámla-kivonatok és a késedelmipótlék-értesítők kiküldését.
Október végéig több mint másfél millióan kapnak értesítést az adóhivataltól.
Folyószámla-kivonatot csak az kap, aki legalább egy adónemben több mint ezer forinttal tartozik, vagy több mint ezer forint
túlfizetése van. A NAV az egyenleg megállapításánál az adófolyószámla 2013. december 31-ei állapotát veszi alapul. A kivonat
mellett késedelmipótlék-értesítőt csak az
találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét nem vagy csak késedelmesen
teljesítette, és ezért 2013-ra vonatkozóan
késedelmi pótléka keletkezett.
Azok az adózók, akiknek 2014. január 1.

és június 10. között legalább egy elektronikusan benyújtott és feldolgozott bevallása
vagy adatszolgáltatása volt, elektronikus
bevallóknak számítanak, így papíron nem
kapnak folyószámla-kivonatot és késedelmipótlék-értesítőt sem. Ők az ügyfélkapus regisztrációt követően már a netes
felületen folyamatosan nyomon követhetik
folyószámlájuk alakulását, és, ha 2013-ra
vonatkozóan késedelmi pótlékkal érintettek, akkor július végétől megtekinthetik
késedelmipótlék-levezetésüket is.

A folyószámla-kivonat, illetve a pótlékértesítő átvétele után az adózónak célszerű azt
a kivonat mellékleteként megküldött „Tájékoztató” segítségével saját nyilvántartásával
összehasonlítani. Eltérés esetén észrevételt
tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon,
telefonon a 40/20-21-22 számon a NAV
Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén
(ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet. Ehhez
a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető „Folyószámla-kivonatra észrevétel”
elnevezésű nyomtatvány nyújt segítséget.

Beszédes Érdekes találat a meccs alatt
kasszák
Az online kasszákból érkező
forgalmi adatok elemzésének
és a kockázatelemző szoftvereknek köszönhetően már
több
észak-magyarországi
vendéglátósról bebizonyosodott, hogy bevételeiknek csak
egy részét ütötték be a pénztárgépbe.
Több olyan nógrádi kocsmáros
pénztárgépi forgalmát elemezte a NAV, ahol korábban nem
adtak nyugtát, vagy ahol a bevétel eltitkolása miatt a hivatal
kénytelen volt becslést alkalmazni.
Helyszíni ellenőrzéskor a revizorok kaptak ugyan nyugtát,
de több kocsmában a törzsvendégek sokszor nem. Legalábbis
erre utal, hogy már a délelőtti
kasszazárás után több ezer forint többlet volt a pénztárgépekben.
Ráerősített a revizorok gyanújára a számos helyen elvégzett egész napos forgalomszámlálás is: a hónap közepére
eső hétfő regisztrált forgalma
elérte a hó eleji fizetésnapokat
követő első hétvége értékeit.
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Az elmúlt hetekben mindenki a labdarúgó-világbajnokság lázában égett, sokan az utcákon, kivetítők előtt drukkoltak kedvenc csapatuknak. A NAV észak-magyarországi revizorai azonban nem a szurkolással voltak elfoglalva, inkább górcső alá vették azokat az éttermeket, kocsmákat, és kitelepüléseket, ahol a meccseket televízión, kivetítőn közvetítették.
2014. június 18-tól július 13-ig 25 településen mintegy 90 ellenőrzést végeztek.
Eger belvárosában is megjelentek a revizorok
az egyik esti mérkőzés idején. Próbavásárlást
végeztek egy kivetítőt és sörsátrakat üzemeltető
vállalkozásnál, és az alkalmazottak foglalkoztatását is ellenőrizték. A vásárolt sörről semmilyen bizonylatot nem kaptak, sőt a mérkőzés
félidejében végzett ismételt vásárlásról sem,
majd az is kiderült, hogy az adott napon a sátorban senkinek sem adtak bizonylatot. További
meglepetés is érte az ellenőröket, mert nemcsak

nyugtát nem kaptak, hanem még azzal is szembesültek, hogy a vállalkozó nem jelentette be két
munkavállalóját.
A revizorok egy héttel később ismét ellenőrizték a vállalkozót, ám nyugtát ezúttal sem kaptak, ahogy aznap a két sörsátorban senki sem.
Pozitív tapasztalat azonban, hogy a kiszolgálókat addigra már szabályszerűen bejelentették.
A többszörös mulasztás miatt a vállalkozó jelentős bírságra számíthat.

Igazolás
A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülők
családi kedvezményéhez
A 2013-as adóévről szóló igazolást az ellátásban
részesülő kérelmére adja ki az adóhivatal 2014.
június 30. után.
Az igazolás kiállítása iránti kérelem megtalálható a NAV honlapján: http://nav.gov.hu/nav/
letoltesek_egyeb/adatlap/csaladi_kedvezmeny_
igazolas_20140630.html.
A honlapról letöltött nyomtatvány vagy az
azzal azonos adattartalmú, kötetlen formában
megírt beadvány benyújtható levélben, illetve
személyesen az adóhivatal bármelyik ügyfél-

szolgálatán. A linkelt nyomtatvány használatát
javasoljuk, mert így elkerülhető a kérelem vagy
a hozzájáruló nyilatkozat hiányossága miatti hiánypótlási eljárás.
Az adótitok kiadásához csatolni kell az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását.
A fenti rendelkezésekről bővebb tájékoztatás a NAV Általános Tájékoztató Rendszeren
(06-40/42-42-42) keresztül kérhető.

Tekerjetek Egerben!

Bővül a munkaigényes és piacilag érzékenyebb ágazatok támogatása 2015-től a mezőgazdaságban. Az unió Közös Agrárpolitikájának keretében a jövő évtől Magyarország a korábbiakhoz képest több mint négyszer több célzott, termeléshez kötött támogatást tud nyújtani a munkaigényes és piacilag érzékenyebb mezőgazdasági ágazatok számára. A
hazánkba érkező európai uniós közvetlen termelői támogatások 13 százalékát, – 300 forintos euró árfolyamon számolva – évi 52,4 milliárd forintot tudunk e szektorok számára biztosítani – olvasható a Nemzeti Agrár Kamara hírei között.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2014. szeptember 22-én megrendezésre kerülő egri Critical Mass rendezvényhez kapcsolódóan elsősorban vállalati csapatok számára a kerékpáros közlekedést, valamint a fenntarthatóságot
népszerűsítő vetélkedőt hirdet.
Céges csapatépítésre, kikapcsolódásra is
ideális programra szeretnénk invitálni a
ügyvezetőket, brigádvezetőket, hogy álljanak a programunk mellé, ösztönözzék
munkatársaikat a programban való részvételre, és a cégek képviseletére.
Jelen felhívásunk célja, hogy a vállala-

tok delegáljanak a versenyre 5-10 fős csapatokat, akik képviselik a cég társadalmi
szerepvállalását, és a dolgozók elkötelezettségét a fenntartható közlekedés és a
kerékpáros munkába járás iránt.
A csapatok menetlevelet kapnak, melynek segítségével több állomás között ka-

landozva különböző trükkös, érdekes, az
agyat és az izmokat egyaránt megtornáztató feladatokon vehetnek részt. Bringára
fel, tekerjünk együtt a „zöld” jövő felé!
Jelentkezés és további információ: Harcsáné Garancz Eszter, E-mail: garancz.eszter@hkik.hu, Telefon: 36/429-614/117 m.

Emellett további 8,1 milliárd forintot lehet
még a fehérjenövények termelésének támogatására fordítani. Ez igen jelentős többletet
jelent a korábbi 3,5 százalékos termeléshez
kötési lehetőséghez képest. A 15 százalékos
pénzügyi keret összesen évente mintegy
60,5 milliárd forintot tesz ki.
Czerván György, a Földművelésügyi
Minisztérium agrárgazdaságért felelős ál-

Folytatódik a nagy sikerű Vállalkozói
Akadémia a kamaránál
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013-ban indított ingyenes gazdasági tematikájú vállalkozói akadémia sorozatát 2014 őszétől újra megszervezi vállalkozásvezetők részére. A megyében egyedülálló, rendhagyó szakmai konzultáció sorozatra elsősorban olyan cégvezetőket, ügyvezetőket, tulajdonosokat várunk, akik nem feltétlenül szakmabeliek (közgazdászok, könyvelők), de mégis fontosnak tartják, hogy tisztában legyenek a legfontosabb aktuális számviteli
és adózási kérdésekkel, a banki hitelbírálat rejtelmeivel.
A szakmai konzultációk időpontjai és
témái:
– 2014. szeptember 10. szerda 10.00–
12.00 Adó, számviteli törvény és Ptk.
változásai tulajdonosi szemmel
– 2014. szeptember 24. szerda 10.00–
12.00 Vállalkozási formák, adó és
számviteli politika tervezése, EVA –
KATA – KIVA, mérlegelemzés
– 
2014. október 8. szerda 10.00–
12.00 Bérköltség optimalizálás, cafetéria, KKV finanszírozás: pályázati rendszer, hitel – hitelbírálat –üzleti terv
Vállalkozói akadémiánkkal gyakorlati,
kézzel fogható, a mindennapok szintjén
hasznosítható ismeretek átadására törekszünk. Az előadások kéthetente szerdánként ugyanabban az időpontban lesznek,
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melyeket követően lehetőség nyílik az
előadóval, Dankó Tibor könyvvizsgálóval (IWT Nemzetközi Gazdasági, Vagyonkezelő és Könyvvizsgáló Kft. ügyvezető) történő konzultációra.
A konzultáció helyszíne: Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, Konferenciaterem, 3300 Eger, Faiskola utca 15.

A rendezvényeken a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz között. On-line
regisztrációra a www.hkik.hu honlapon
van lehetőség.
További információ: Kaló Erikától
kérhető a 36/429-612/111. melléken, a
20/669-2426-os telefonszámon, ill. emailen az erika.zubor@hkik.hu címen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lamtitkára hozzáfűzte, a termeléshez kötött
támogatási jogcímek a valódi teljesítményeken alapuló, a tényleges állatállományhoz és
vetésterülethez köthető eredményeket támogatják. A kormány kiemelt célja ugyanis, hogy minél több embernek biztosítson a
mezőgazdaság megélhetést. A „Még több
munkahelyet a mezőgazdaságban” elnevezésű program keretében pedig arról született döntés, hogy – a nemrég bejelentett 212
milliárd forint állattartóknak jutó többlettámogatás mellett – e forrásokat is döntő
mértékben a nagy munkaigényes foglalkoztatást jelentő állattenyésztési és kertészeti
ágazatok között osztják meg.
A támogatási rendszer átalakításának
a zöldség-gyümölcs ágazat és az állattenyésztés a legnagyobb nyertese. Az állattenyésztésben kiemelt támogatásban
részesül a tejelő szarvasmarha, a húsmarha és a juh (a sertést és a baromfit az

2014-ben is várjuk régi és új vendégeinket a Tábornok-Házban működő
Nemzeti Kávéház-Étterembe a már jól ismert Menügyűjtő-akciónkkal!
Szolgáltatásaink:
Villás reggeli 10.00 óráig,
Naponta 4-féle finom, kiadós, ám olcsó menü 11.30-tól,
A’ la Carte étlap 12.00 órától,
A klasszikus magyar konyha ételei mellett Gárdonyi Géza kedvenc fogásait is
megkóstolhatja,
Minden hétköznap 14.00 órától délutáni menü,
Naponta friss „szentlőrinces” sütemények,
Egybenyitható rendezvénytermek
(Egri Csillag-terem: 50 fős, Egri Bikavér-terem: 100 fős),
Osztálytalálkozók, érettségi bankettek, ballagások, konferenciák, egyéb vállalati
és családi rendezvények lebonyolítása,
Vállaljuk családi és vállalati rendezvények teljeskörű étel-ital kiszolgálását
házon kívül akár 1500 főig,
Hidegtálak igény szerint.
Téli nyitva tartás:
Hétfő–Csütörtök: 8.00–20.00,
Péntek–Szombat: 8.00–22.00,
Vasárnap: 8.00–15.00
Érdeklődjön egyéb ajánlatainkról is
a 36/ 510-270-es telefonszámon,
illetve az info@tabornokhaz.hu
e-mail címen!
www.tabornokhaz.hu

EU nem engedte). De komoly támogatási
forrásokhoz jutnak a gyümölcs- és zöldségtermeléssel foglalkozók, továbbá a
rizs- és cukorrépa-termelők is.
A keretösszeg nagymértékű növekedése
lehetővé tette, hogy a korábban fajlagosan
alacsonyabb összegű támogatásban részesülő ágazatok esetében az eddigi források
jelentős mértékben bővüljenek. Ennek során 2015-től évente a tej ágazat az eddigi
13,35 milliárd forintnál 54 százalékkal több,
20,7 milliárd forint, a rizságazat pedig az
eddigi 390 millió forintnál 54 százalékkal
több, 600 millió forint termeléshez kötött
támogatást kap.
www.nak.hu

Mezőgazdaság

Kamarai tükör

Növekvő támogatás 2015-től

Felhívás kerékpáros ügyességi versenyen és szemléletformáló vetélkedőn való részvételre, avagy:

(06 36) 410 901
(06 20) 964 7647
auto@egerford.hu
www.egerford.hu

KKV szektor figyelem! – Egy hónapon
belül jöhetnek az új uniós pályázatok

SIPOS EGER KFT.
Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz

A felelős kormányzati kommunikáció alapján október közepe-vége helyett a feltételek készen állnak arra, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében az első pályázatok nyár végén, ősz elején megjelenjenek. A pályázatok a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésére koncentrálnak.

MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!

3300 Eger, Kistályai út 133.
– Új és használt autók
értékesítése
– Alkatrész-értékesítés
– Márkafüggetlen
szerviz

– Karosszériajavítás,
fényezés
– Kárügyintézés
– Diagnosztikai vizsgálat
– Garanciális javítás

2,5% kamatú MNB növekedési

hitelprogram haszongépjárművekre!

HANNA

tisztánlátó jósnő

(+36 30) 338 4777 • Eger, Kossuth L. u. 22.

www.gabrielorakulum.hu

Pályázati kommunikáció

mediaeger@mediaeger.hu • (30) 254 0755

Fejlessze vállalkozását
Ford haszongépjárművekkel!
Kombinált átlagfogyasztás: 3,3–10,4 l / 100 km; CO2-kibocsájtás: 87–274 g/km.

A Média Eger Nonproﬁt Kft. vállalja pályázatokhoz előírt tájékoztatási kötelezettségek teljes lebonyolítását, a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei és a Széchenyi 2020 Arculati
Kézikönyv előírásai alapján, pl.: dokumentációkészítés, rendezvényszervezés, nyomdai kiadványok
tervezése és gyártása, sajtóközlények készítése,
projekttáblák tervezése és kivitelezése stb. Cikkek, hirdetések kedvezményes megjelentetése!

TAKARÍTÓszOlgálAT EgER

(06 20) 9359 211
Épülettakarítás. Szalagfüggöny-,
szőnyeg-, kárpittisztítás,
szőnyegtisztítógép-kölcsönzés
házhozszállítással, magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
ÖKO TAKARÍTás

Lichtmatrix Technológia
felhasználásával

A program keretében várhatóan a következő fejlesztési célok
megvalósítására nyílik lehetőség:
Modern eszköz- és gépparkok, fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítása:
1. Gépek, eszközök beszerzése
2.	
Telephelyek infrastrukturális feltételeinek javítása, fejlesztése – Komplex intézkedés a projekttevékenységeket
széles körben lehet elszámolni.
Kutatás és innováció ösztönzése:
3.	Innovatív vállalkozások prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása, legalább
az ún. MVP prototípus (minimal viable product) vagy demonstrációs fázis eléréséig, esetenként piacra lépésig
4.	A tudás- és technológia-intenzív startup és spin-off vállalkozások túlélési esélyeinek növelése az életciklusuk
kezdeti, kritikus szakaszában,

5.	A kutatás-fejlesztés területén foglalkoztatott munkaerő
számának növelése,
6.	Innovációs szolgáltatások vásárlásának támogatása
Informatikai, infokommunikációs eszközellátottság fejlesztése:
7.	Alapvető infokommunikációs eszközök és szolgáltatások
vásárlásának támogatása (számítógép, szélessávú internetes hozzáférés, stb.)
8.	Üzleti folyamatokat támogató alkalmazások (pl. integrált
vállalatirányítási rendszer, ERP)
Foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő támogatások:
9.	Bértámogatás álláskeresők foglalkoztatásához (kiemelten alacsony képzettségűek)
10.	Gyakornoki pozícióhoz kapcsolódóan - gyakornok bérének támogatása, gyakornoki munkahely kialakításához
szükséges eszközök támogatása

További információ:
(+36 20) 455 3423
(+36 36) 737 920
info@fsgprojekt.hu
3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23. I. em. 2.

Biztonságban a neten
A Kapcsolódj! projekt a TANDEM Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően jött létre. Az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programja a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg.
Perczéné Bocsi Orsolya projektkoordinátortól megtudtunk, hogy az Egri
Családsegítő Alapítvány a támogatásnak
köszönhetően 2 új innovatív, Egerben
egyedülálló szolgáltatást vezetett be.
A „Kapcsolódj!” projekt prevenciós szolgáltatásaival többféle célcsoportot igyekezett megszólítani, például a felnőtt hozzátartozók számára felkészítést biztosított a
gyermekeikkel kapcsolatos internet biztonsági kérdések megbeszélésére. A 10–14 éves
gyerekek számára pedig olyan iskolán kívül
megvalósuló programokat kínált, melyek
lehetőséget nyújtanak az új kapcsolatok és

közösségek kialakítására, ahol hasznosan
tölthették szabadidejüket. Oldottabb, otthonosabb környezetben szerzek új ismereteket, fejleszthették képességeiket, miközben a megfelelő szakmai és pedagógiai
felügyelet is biztosított volt számukra.
A projekt konkrét célkitűzése gyermekek és szüleik azon képességeinek a
fejlesztése, mely révén az információs
társadalomban jelentkező modernizációs veszélyekkel szemben minél inkább
felkészültebbek, védettebbek lehetnek.
A preventív szolgáltatások nem biztonságos internethasználatból (adathalászat,

illegális tartalmak, cyberbullying – online zaklatás, adatvédelem, közösségi oldalak, online játékok) adódó problémák
megelőzést, kezelését szolgálták.
Nyári szünetben, 3 turnusban összesen
51 gyermek és 33 hozzátartozó került bevonásra!(X)

