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A főiskolát ellenőrizte a Számvevőszék

Ünnepélyes alapkőletétellel hivatalosan is elindult a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet hatmilliárdos fejlesztése. Háromszintes épületszárnyat kap az intézmény, korszerű berendezésekkel. Jövő év végétől fogadhatják a betegeket az új tömbbe költöző osztályok.

Az egri főiskola gazdálkodásában szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék. A 2009 és 2012 közötti időszak pénzügyeit ellenőrizték, s bár az intézménynek nem voltak gondjai a fizetőképességgel, akadtak hibák az elszámolásokban. Dr.
Liptai Kálmán, a főiskola rektora a hamarosan kinevezendő kancellártól azt reméli, hogy precízebb lesz a pénzügyek kezelése.

Az udvaron lévő Markhot-szobor lábánál rakták le az új épülettömb alapkövét,
amibe egy időkapszulát is elhelyeztek. A
kórházi dolgozók névsora, a beruházás
támogatói szerződése és az intézmény
alapításának bronz emlékplakettje is helyet kapott a fém tárolóban.
Az alapkőletétellel párhuzamosan javában folyt a munka a kivitelezőnek
átadott építési területen. A régi ebédlő
bontását már elkezdték, ide épül majd
az új épületszárny. Itt kap helyet például
a Csecsemő- és Gyermekosztály, a Központi Intenzív osztály, de ide költözik
majd a Sürgősségi osztály is.
A beruházás része technológiai fejlesztés is, korszerű berendezéseket, eszközöket vásárolnak. A Radiológiai osztály
elavult gépei helyett modern CT- és röntgenberendezések lesznek. Az új kórházi
tömb 2015. november végétől várja majd
a betegeket.

Romló feltételek mellett is megőrizte fizetőképességét, pénzügyi egyensúlyát 2009 és 2012 között az Eszterházy Károly
Főiskola, de a gazdálkodásban voltak szabálytalanságok –
állapította meg az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ átfogóan
vizsgálta a főiskola négy évének pénzügyi és vagyongazdálkodását. Ebben az időszakban az intézmény kiadásai meghaladták a 30 milliárd forintot, miközben csökkent a hallgatói
létszám és az állami támogatás.
Bár összességében jól gazdálkodott a főiskola 2009 és 2012
között, a vizsgálat fényt derített szabálytalanságokra is. A
Számvevőszék szerint például a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatainak felhasználása, a működési és
felhalmozási bevételek beszedése nem volt szabályszerű. Az
intézményt egy éve új rektor vezeti, dr. Liptai Kálmán precíz,
szabálykövető gazdasági elszámolásra törekszik.
Hamarosan az egri főiskola gazdálkodását is kancellár
irányítja majd. A rektor azt reméli, az EKF szakértő, az egri
intézmény sajátosságait ismerő kancellárt kap, így a most feltárt hibák kiküszöbölhetők lesznek.

Földtörvény a gyakorlatban Hídprogram
Az új földjogi törvény alkalmazásáról rendezett konferenciát a Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Nemzeti Agrárkamara támogatásával. Gazdák, földtulajdonosok, földhivatali szakemberek gyűltek össze, hogy
megvitassák a földtörvény gyakorlati alkalmazását. A legtöbb kérdés a földvásárlással, elővásárlási és bérleti jogokkal kapcsolatban merült fel.
Szabó Róbert, a Heves megyei önkormányzat elnöke nyitotta meg az új földjogi szabályozásról szóló konferenciát, amire közel
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300 földtulajdonos, agrárszakember és érdekvédő látogatott el. Az új törvénnyel változott a termőföld tulajdonszerzésének folyamata, szabályozottabbá vált a vásárlók és
bérlők köre. Magyarországnak meg kellett
nyitnia földpiacát az uniós állampolgárok
és jogi személyek előtt, a földtörvény megalkotásánál szempont volt, hogy külföldi
társaságok ne juthassanak egyszerűen hazai
földtulajdonhoz. A bonyolult szabályozás
útvesztőiben az Agrárgazdasági Kamara
szakemberei is igyekeznek segítséget nyújtani.
A tanácskozáson gazdálkodók, földet vásárolni szándékozók is kérdezhettek, megoszthatták véleményüket a szakemberekkel.
Magyarországon a nemzeti vagyon 26%-át
teszi ki a termőföld, ez hazánkban a legnagyobb megújuló energiaforrás. Az ország
területének 81%-a termőterület- hangzott
el a földtörvényről szóló tanácskozáson.

Idén negyven Heves megyei fiatal
vesz részt a Hídprogram felzárkóztató
képzésekben. Középiskolai felvételire és az általános iskola befejezésére készítik fel a diákokat. Egerben a
Bornemissza Szakiskola ad otthont a
programnak.
A Hídprogram országszerte tavaly indult, azzal a céllal, hogy tanulási lehetőséget nyújtson azoknak, akik nem
jutottak be középiskolába, vagy általános iskolai tanulmányaikban csak a 6.
osztályig jutottak.
Heves megyében három intézményben indulnak Híd-osztályok, Egerben
a Bornemissza Gergely Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium ad otthont a
programnak.
A HÍD I. program keretében tanulók
az év végén középiskolai felvételi vizsgát tesznek, a HÍD II. program résztvevői pedig alapfokú végzettséget igazoló
tanúsítványt szereznek.
Eger mellett Gyöngyösön és Lőrinciben indulnak felzárkóztató képzések
Heves megyében.

E-hulladék

Bővült a Call Center

Az augusztus 1-jén a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében ingyen
köteles visszavenni a használt elektromos és
elektronikus berendezéseket a gyártó és a forgalmazó, illetve ha házhoz szállítják az újat, akkor a régi berendezést is ingyen kell elszállítani
tőle. Mindez csak akkor érvényes, ha egyben
vannak a berendezések.

Országos ügyfélszolgálati központtá bővült a Magyar Államkincstár egri Call
Centere. Augusztustól már 42 munkatárs fogadja az ügyfelek telefonjait. A
fejlesztéstől hatékonyabb működést várnak a szakemberek.

Egerben sajnos, több helyen – akár még a patakban is – látható ilyen kidobott monitor, vagy más
elektronikus berendezés, pedig az augusztusi kormányrendelet is előírja, hogy a régi, használt, még
ép elektromos és elektronikus berendezéseket új
vásárlása esetén a gyártónak és a forgalmazónak
kötelessége ingyen átvenni. Az új eszközök házhoz
szállításakor a régi ingyenes elszállításáról is nekik
kell gondoskodni. Amennyiben darabokban van
az eszköz, mint például itt is, a Városgondozás Eger
Kft-nél, a Homok utca 26. szám alatt, munkaidőben még mindig le lehet adni. A lényeg, hogy ne
kerüljön a kommunális hulladék közé.
Ha bárki a városban, vagy annak környékén
elektromos eszközből származó hulladékot talál,
bejelentheti a Városgondozás Eger Kft. 24 órás
portaszolgálatánál, ahol rögzítik a hívást és ha
munkaidőn kívül történik mindez, másnap elszállítják a Városgondozás munkatársai. A legcélszerűbb viszont ezeket az elektronikus hulladékokat
valamelyik hulladékudvarban elhelyezni.

14 millió forintból bővítették az egri
központot, e mellett egy oktatótermet
is kialakítottak – hangsúlyozta Zay
Ferenc, a megyei igazgatóság elnöke.
Mint mondta, a tervek szerint itt szintén az ország több pontjáról érkező
szakembereknek tartanak a jövőben
képzéseket. Az átadón részt vett Banai
Péter Benő, államháztartásért felelős
államtitkár is, aki hangsúlyozta: a Call
Center bővítése kiváló példa a lakossági igények és a kormányzati szándék

találkozására; egyre bővül a GYES és
GYED extra valamint a babakötvények iránti érdeklődés, többek között
ezeket is hatékonyabban szolgálja
majd ki a kibővült intézmény.
Éves szinten egyébként 2,5 millió
hívás fut be a Magyar Államkincstár
Call Centerébe és több mint tízezer emailre kell válaszolniuk az itt dolgozóknak. Ez az egyre növekvő kihasználtság a szakemberek szerint csak
nőni fog a bővítés nyomán.
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Ez történt…
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Kórházfejlesztés

Heves megye

96 milliós fejlesztés a megyei
rehabilitációs szervnél

700 milliárd forint KFI-re 2014–2020 között

Befejezéséhez közeledik a Heves Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének Egerben majdan otthont adó Barkóczy úti épületszárny korszerűsítése. A megyeszékhelyen megvalósuló, „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” elnevezésű fejlesztést a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében az Európai Unió 96 millió forinttal támogatja. A pályázat egyik legfőbb célja, hogy az ingatlan a látás- és
hallássérült, az értelmi fogyatékkal élő, valamint a mozgásukban korlátozott személyek számára is akadálymentes megközelíthetőséget biztosítson.
A megújult létesítményben az ügyfeleket komfortos, korszerű körülmények fogadják majd.
Az építkezés befejezését követően informatikai
fejlesztések következnek, és az új vizsgálóeszközök beszerzése is megtörténik. A fejlesztés régóta időszerű volt, hiszen a hatósághoz minden
évben több ezer megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személy nyújt be ellátási
és támogatási kérelmet.
Jelentős eredmény, hogy a munkáltatók számára adókedvezményt biztosító rehabilitációs
kártya bevezetése, valamint a foglalkoztatástámogatási rendszer átalakítása következtében
2010 és 2013 között országosan 43 ezerről közel
60 ezerre nőtt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottsága. Az egri fejlesztés is ezt
a folyamatot támogatja.

Alulról jövő kezdeményezések
döntenek a források felhasználásáról
S3 (Smart Specialisation Strategy) megyei workshopot tartott a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a napokban Egerben, a Megyeházán. Az S3 (Intelligens Szakosodási Stratégia) kialakítása feltétele annak a 700 milliárd forint uniós forrásnak a lehívásának, amelyet a 2014-20-as tervezési időszakban kutatás-fejlesztésre és innovációra (KFI) lesz fordítható, és amelynek nagy
része a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein belül áll majd rendelkezésre.

fotó: gál gábor

Dinya László
A megyei műhelyvita facilitátora Prof.
Dr. Dinya László, a Károly Róbert Főiskola Innovációs és Technológiai Centruma vezetője volt, a résztvevőket dr.
Pajtók Gábor kormánymegbízott köszöntötte, aki megyei szinten az S3 tervezéshez kapcsolódó feladatokat irányítja
az elkövetkező hónapokban. Az S3 tervezés során elkészülnek a releváns megyei statisztikák, helyzetelemzések és az
érintettekkel közösen meghatározzák a
specializációkat.
Megnyitójában a kormánymegbízott
elmondta, hogy Heves megye 2012-ben
összesen 3,15 milliárd forintot fordított
KFI-re, amivel csupán a 15. helyet foglalja el az országos rangsorban. Az ös�szes kutatóhely száma is mindössze 65
volt szűkebb hazánkban, így itt különösen fontos az innováció ösztönzése.
Magyarország a 2014-2020-as időszakban egyébként mintegy 12 ezer milliárd
forintos fejlesztésre lesz jogosult, ennek
része a KFI-re fordítható 700 milliárd is.
Ezzel javul az ország versenyképessége,

tovább növekszik a gazdaság, megszűnik
a hazai KFI szétdaraboltsága és számos
párhuzamosság is. A kormánymegbízott
kiemelte: az Európai Unió feltételként
szabta, hogy a megyék gazdasági specializációja történjen meg, ezzel elősegítve a
legerősebb kitörési pontok megtalálását.
Az S3 stratégia hosszú időre meghatározza majd a megyei fejlesztések irányvonalát és Heves megye jövőképét.
A tervezési folyamat az európai tagállamokban, így hazánkban is 2014. első
negyedévében kezdődött és október végén zárul. A stratégiaalkotás széleskörű társadalmi egyeztetéssel történik. A
konzultáción megjelent helyi szereplők
(tudásbázisok képviselői, főiskolák, civil szervezetek, kamarák, vállalkozók,
innovatív KKV-k, kutatási portfólióval
rendelkező nagyvállalatok, befektetők,
önkormányzatok) közös gondolkodására, ötleteire épül majd az elkészülő
dokumentum, amely a nemzeti intelligens szakosodási stratégia tervezetében
jelenik meg. Az egyeztetett stratégiát
várhatóan novemberben tárgyalja majd

Pajtók Gábor kormánymegbízott

a Kormány. A régiós S3 stratégiai tervek
birtokában saját alulról jövő kezdeményezésekkel kiegészített kutatási priorizációk alakulnak ki.
Az S3 kialakításánál helyi szinten
ajánlott figyelembe venni a NIH által elkészített Heves megyei profilt is, amely
a stratégiaalkotás folyamatában hasznosítható friss adatokat tartalmazza.
Ebben szerepelnek mindazok a tényezők, amelyek földrajzi, társadalmi vagy
gazdasági téren befolyásolják a megye
szakosodását. Innen kiolvasható például, hogy Heves megye a magyar GDPből való részesedés szerint a 2012-es
adatok szerint a 17. helyen áll, az egy
főre jutó GDP pedig 1.870 ezer forint,
ami a 14. helyre sorol minket. A nemzetgazdasági ágak közül legnagyobb
mértékben (24,8%) a feldolgozóipar
részesül a bruttó hozzáadott értékből.
A 19 megye átlagán felüli mértékben
az ún. egyéb ipar (bányászat-kőfejtés,
a villamosenergia-, gáz- és gőzellátás, a
légkondicionálás, vízellátás), a közigazgatás, oktatás, egészségügyi ellátás, az
építőipar, a pénzügyi, biztosítási tevékenység és az ingatlanügyletek járulnak
hozzá a bruttó hazai értékhez. Az országos gazdaságszerkezethez képest jelenős
szakágazatnak számít egyebek mellett
az erdőgazdálkodás, a húsfeldolgozás, a
szőlőbor termelése, a könnyűfémöntés
és az elektronikai eszközök gyártása is.
A most lezajlott első körös egyeztetésen többek között az egészségipar, az
élelmiszeripar, a turizmus, az energetika és a gépipar fejlesztését sorolták első
helyre a megjelentek.
Bővebb információ a szakosodásról a
www.s3magyarorszag.hu oldalon található. Szeptember 22-éig itt érhető el a „Megyei Fejlesztési Irányok Kérdőív”, amelyet
kitöltve bármely vállalkozás hozzájárulhat
a megyei specializációs irányok kijelöléséhez. Várják a javaslatokat, észrevételeket az
s3hevesmegye@heves.gov.hu e-mail címen
is.
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„Az a célom, hogy
Pétervására igazi
térségközpont maradjon!”
Interjú Eged István polgármesterrel

Pétervására város Heves megyében a pétervásárai járás központja. A megye
legkisebb városa. Heves megye északnyugati részén, a Tarna völgyében, Egertől 32 km-re, a 23-as út mellett található. Ha valaki a Wikipedián kutakodik Pétervására után, ezek az első információk, melyeket megtalál. Akkor viszont, ha
el is utazik ebbe a kisvárosba, láthatja azt, amiről nem ír az internet. Pétervására egy 2500 lelkes település, amely sokat fejlődött az utóbbi években. Bizonyítja ezt a szépen megújult főtér, a renoválás alatt álló templom, a kibővített
művelődési ház, és az is, hogy Pétervására tavaly járásközponttá vált.
Eged István polgármester első ciklusát tölti,
ő fogad bennünket a megújult téren, majd
az irodájába invitál. A polcokon fényképek
a családjáról, elismerő oklevelek, melyeket
polgármestersége idején szerzett. Megakad
a szemem egy Coelho-köteten: A győztes
egyedül van. Érdekes. Vajon mi is kell ahhoz, hogy az ember győztesnek érezze magát, hogy a hivatásában, a családjában, és
egyáltalán: az életében sikeres legyen? Hogy
a környezetét ne rombolni, hanem építeni
tudja? Azt hiszem, egy polgármesternek tudnia kell ezeket a válaszokat, főleg egy olyan
városvezetőnek, aki tisztelettel áll a múlthoz,
büszkén beszél a jelenről, és reményekkel, tervekkel teli, amikor a jövőről kérdezem.
antal anett
– Nem túl gyakran járok Pétervásárárán, talán másfél éve voltam itt utoljára.
Az ide vezető út ismerős volt, de amit érkezéskor láttam, az egyáltalán nem. Hogy
sikerült ennyit fejlődnie ennek a kisvárosnak ilyen rövid idő alatt?
– Pétervására mindig is térségközpont
volt Észak-Hevesben, de a járásközponti
címét a hetvenes években elveszítette. Azt
nagyon fontosnak tartom, hogy ezt vis�-
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sza tudtuk szerezni. Tulajdonképpen ezzel
egy közigazgatási központ is lettünk, de
további funkciókat is kaptunk. Rengeteg
intézmény települt ide, mondhatnám, hogy
mindenünk megvan. Középiskola, miénk
a térségben a legnagyobb általános iskola,
járásközponti rendőrség, KLIK, mentőállomás, orvosi ügyelet, egészségügyi központ,
és 2014 áprilisában hivatásos tűzőrséget is
kaptunk. Ezáltal teljes körűen ellátjuk az
térség lakosságát, nemcsak a 2500 fős kisvárost, hanem a környező településeken
élő 8-10 ezer embert is ki tudjuk szolgálni.
Ez feladat és felelősség is. Azon dolgoztam,
hogy ehhez megfelelő infrastruktúrát és
feltételeket teremtsünk. Ehhez illeszkednek
azok a fejlesztések, amelyek az utóbbi időben elindultak. Egyrészt a szociális városrehabilitációs pályázatra gondolok, amelynek
részeként megújítottuk a főteret, társasházakat tettünk rendbe, a művelődési ház egy
teljesen új szárnnyal bővült. Mindemellett
megújult az egészségügyi központunk, az
orvosi ügyelet, ahol tizenhárom település
lakosságát látjuk el 24 órában. De megújul
a templomunk, és a Kisfüzes felé vezető útvonalat is aszfaltozzák. Szeretném kiemelni,
hogy az utóbbi négy évben számtalan olyan
programot valósítottunk meg, ami a felzár-

kóztatással, a hátrányos helyzetű gyerekek
segítésével, szociális jellegű feladatokkal
kapcsolatos, tehát mondhatom, hogy minden olyan szociális segítséget megragad a
város, amire csak lehetősége nyílik. A Start
munkaprogramban 150 embernek adunk
évente munkát, Tanoda programunk is működik, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeket
segítjük. Két éven keresztül futott a Péterkei
Produktív Palánták programunk, ahol különböző szakmákat ismerhettek meg a gyerekek. Nagyon aktív a Pétervásárai Ifjúsági
Egyesületünk, ők közösen szerveztek egy
éven keresztül kirándulásokat, foglalkozásokat a Heves Megyei Gyermekotthonnal.
Összességében elmondhatom, hogy az
utóbbi négy évben a fejlesztésekre koncentráltunk, minden pályázati lehetőséget igyekeztünk kihasználni, így mindennel együtt
2,2 milliárd forint érkezett Pétervásárára
ebben az időszakban.
– Ahogy mondtam, is én másfél éve
jártam itt legutóbb, és szemmel látható a
változás. Hol tartott, milyen helyzetben
volt ez a település akkor, amikor polgármesterként átvette az irányítást?
– 2002-től 2006-ig mint képviselő, 2010ig mint alpolgármester, majd mint polgármester dolgoztam, dolgozom Pétervásáráért. Úgy vélem, egy egyénnek akkor van
igazi ráhatása egy település életére, amikor
vezető lesz. Alapvetően ez a kisváros nem
volt olyan rossz helyzetben évekkel ezelőtt
sem, hiszen megvoltak a legfontosabb természeti, földrajzi, infrastrukturális adottságai, de fel kellett éleszteni alvó állapotából.
A civil szféra sem volt túl aktív, a pályázatok
kapcsán is volt lemaradásunk. Kellett egy új
városfejlesztési koncepció. Úgy érzem, felpezsdítettük a város életét minden területen,
elindultunk a legtöbb pályázaton, kistérségi
szerepünket erősítettük. A hátrányos hely-

zetűek számára nagyon sok munkahelyet
teremtettünk. A járásközpont és az ide települő közigazgatási egységek további munkahelyeket hoztak. Úgy érzem, mára nincsen lemaradásunk, sőt, sokat fejlődtünk.
– Ami a jövőt illeti: milyen irányba halad Pétervására?
– Nekem nagyon határozott terveim
vannak. Szépítjük a várost, pályázunk –
ami elengedhetetlen –, de a legfontosabb
feladatom az lesz, hogy a gazdaságot élénkítsük. Az a véleményem, hogy jó dolog a
Start munkaprogram, de csak ezzel a város
nem fog gazdasági előnyökre szert tenni.
Ehhez, azt gondolom, ki kell lépni ebből a
keretből. Hogy konkrét példákat mondjak:
nagyon fontos lenne az infrastruktúra megújítása. A középtávú tervek között szerepel
egy Nagybátony–Ózd gyorsforgalmi út,
elkerülő szakaszokkal. Ez elengedhetetlen
ahhoz, hogy a gazdaság fellendüljön, vagy
lényegesen több befektető érkezzen a térségbe. Azt is tudom, hogy ehhez nekem
lobbiznom kell, de tettünk már közös lépéseket a nagybátonyi, borsodnádasdi és ózdi

is látok rá semmilyen országos szintű tervet,
amelytől azt remélhetnénk, hogy történik
vele valami előremutató. A felsoroltak olyan
tervek, amelyekért már nem elég helyben,
sokkal inkább megyei és országos szinten
kell tenni, lobbizni. Nem titok az sem, hogy
ehhez hathatós segítségre van szükség a
megyei politikusok részéről is.
– Előttünk áll egy újabb uniós fejlesztési ciklus. A 2014–2020-as időszakot tekintve mennyire lehet belelátni a pályázati lehetőségekbe?

Nekem az az egyik legfontosabb célom, feladatom polgármesterként, hogy Pétervására igazi térségközpont maradjon, és ha lehet, akkor ezt fejlesszük tovább. Szeretném, ha
az itt élő emberek elégedettek lennének, és úgy szeretnének
ebben a kisvárosban élni, ahogy én szeretek. Ezért fogok
dolgozni! Egyetértek azzal, amit az egyik számomra legkedvesebb író, gondolkodó, Coelho is megfogalmazott: „nem
akkor győznek le, ha veszítesz, hanem amikor feladod!”
polgármesterekkel, tehát a közös összefogás
megvan. A tervekhez jó alapot jelent, hogy
a 21-es utat már építik. Fontos még, hogy
van egy kistérségi tervünk, ami a turizmust
jelentősen fellendítené. Ez egy Sirok–Istenmezeje-kerékpárútvonal, melyre kész engedélyes tervünk van. Ez egy gyönyörű turisztikai útvonal lenne a Tarna mentén, befutna
Bükkszékre és kimenne Ivádra is. De hogy
mást is mondjak: szintén fontos nekem a
volt pétervásárai laktanya ügye, ami egy 11
hektáros területen található a város belterületén. Annak idején ezt az ingatlant önkormányzatunk értékesítette, de befektetők
nem érkeznek, így ezt újra kézbe kell venni.
Nem zárkózom el attól sem, hogy visszavásároljuk, és egy nagyobb, országos kiemelt
programot kidolgozzunk a megmentésére
és a hasznosítására. Négy év alatt jutottam
el oda, hogy lássam, hogy ezt az ügyet is
nekünk, mint önkormányzatnak kell kézbe
venni, mint ahogyan a Keglevich-kastély
épületét is. Ez a nagy értékű ingatlan is gazdátlan, jelenleg nem is látogatható, és nem

– A programok részleteit még nem
látjuk. Az igazi nagy fejlesztéseket az operatív programokból valósíthatjuk majd
meg. A megyei területfejlesztési keretet
viszont már látjuk. Ennek a kidolgozásában aktívan részt vettem, ma már tudjuk,
hogy ebből a keretből Pétervására és térsége néhány milliárd forinttal számolhat
a következő hét évben. Ezt kell elosztani
majd a járás településeire. A Heves Megyei Területfejlesztési Koncepcióba sok
más önkormányzat mellett mi is beépítettük a terveinket, azt gondolom, hogy ebből néhány száz millió forinttal ki tudjuk
venni a részünket. Emellett lehetőséget
jelentenek még a LEADER programok,
igaz, ezek kisebb léptékűek lesznek, de
ezt mindenképpen ki kell használnunk,
hogy a környékbeli vállalkozások, civil
szervezetek, önkormányzatok azt az uniós
keretet, amelyet biztosítanak a számukra,
az utolsó forintig ki tudják használni. Még
minden a tervezés szintjén áll, de ugrásra
készen várjuk a pályázatokat.

– Melyek lennének azok a programok,
azok a megvalósult pályázatok, amelyekre polgármesterként a legbüszkébb?
– Négyszáz millió forintot nyertünk városrehabilitációra, ez nekünk nagy dolog.
Konzorciumi partnerként lakóközösségeket kellett bevonnunk, hogy ötven millió
forintból társasházakat újíthassunk fel.
Ennek az elnyert összegnek köszönhetően
újult meg 110 millió forintból a művelődési
ház, új épületszárnyat kapott, nyitott szín
készült. A főterünk déli része is megszépült,
igazi közösségi tér lett, játszótér épült. Eszközökre, utcabútorokra is nyertünk pénzt,
és további 35 millióból úgynevezett soft
programokat valósíthatunk meg, amelyek
a legértékesebbek, hiszen ebbe a közösség
minden tagját bevonhatjuk.
Nagy eredménynek értékelem, hogy
hosszú idő után sikerült megoldani a belterületi vízrendezést. 2010-ben erre közel 450
millió forintnyi pályázati összeget fordíthattunk. A Start munkaprogramban pedig
négy év alatt több mint 440 millió forintból
oldottuk meg több száz közmunkás foglalkoztatását. Ez a mai napig is folytatódik.
Munkájuknak köszönhetően rendbe tettük
a belvízelvezető árkokat, a mezőgazdasági
utakat, faapríték-kazánokat vásároltunk,
mindezek mellett pedig növénytermesztésbe, erdőtelepítésbe kezdtünk.
– Jó érzés lehet, ha egy hosszabb időszakra visszatekintve az ember túlnyomórészt csak sikerekről, eredményekről
tud beszámolni. Milyen polgármesternek
látja magát?
– Tősgyökeres pétervásárai vagyok.
Ha csinálok valamit, akkor azt aktívan
csinálom. Egyik legfőbb erényemnek a
türelmetlenséget tartom (nevet). Legszívesebben soha nem várnék egy percet sem,
ha tehetném, mindig mindent azonnal
megoldanék. Sok mindent másképp látok
polgármesterként. Az idősek és a gyerekek
problémája iránt elkötelezett vagyok. Szeretem ezt csinálni. Tudom, érzem, hogy felőrli az embert, de szeretem látni a fejlődést
magam körül, szeretném tovább csinálni a
jövőben is.
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A Progress Mikrofinanszírozási Alapon keresztül közvetlen brüsszeli források nyílhatnak meg
rövidesen a magyarországi mikrovállalkozások számára. Fontos üzenet ez a megyei vállalkozások számára is, mert a gazdaságélénkítő programok aktív szereplőjeként a Heves Megyei
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) továbbra is kiemelt feladatának tekinti a
segítésüket – mondta az Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Farkas Zoltán
Farkas Zoltán rámutatott: az új forrás különlegessége, hogy a felhasználását nem
kötik területi korlátok, azaz akár budapesti,
illetve Pest megyei beruházások finanszírozására is felhasználható lesz. E mellett ágazati megkötések sem terhelik, ami lehetővé
teszi az agrárvállalkozások közvetlen finanszírozását is.

– Terveink között szerepel egy, a mikrovállalkozásokat segítő agrár forgóeszköz-hitel bevezetése is. Ezzel enyhíteni szeretnénk
az ágazat krónikus forráshiányát – mondta
a HMVTA kuratóriumának elnöke.
Más kedvező híreket is kaptak a gazdasági élet szereplői, hiszen José Manuel Barroso, az Európai Bizottság leköszönő elnöke
a napokban adta át Orbán Viktor miniszterelnöknek a brüsszeli testület és Magyarország közötti partnerségi megállapodás
dokumentumait. A megállapodás rögzíti
a 2014–2020 közötti időszakban Magyarországra érkező mintegy 12 ezer milliárd
forintos fejlesztési forrás felhasználásának
kereteit.
– Ez nagy lehetőséget kínál a hazai vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak
is, hogy új, a gazdaságot élénkítő, munkahelyteremtő pályázatokban vegyenek részt.
Ezen források elnyerésében is partnerséget
kínál számukra az Alapítványunk – jelentette ki Molnár Richárd, a HMVTA partnerhálózati vezetője.
A 12 ezer milliárd forintnyi keret 60 százalékát gazdaságfejlesztésre, a hazai kis-és

közepes méretű vállalkozások fejlesztésére,
versenyképességük növelésére és munkahelyek teremtésére fogják felhasználni.
Molnár Richárd emlékeztetett: az elmúlt
két év során a HMVTA 321 vállalkozás
számára összesen több mint 2,3 milliárd
forintot folyósított, amely további egymilliárd forintot meghaladó pályázati forrást is
megmozgatott.

Molnár Richárd

HVK Sportnap Egerben
Idén augusztus 29-30-án, Egerben rendezték meg a vállalkozói központokban dolgozó munkatársak versenyét, a HVK Sportnapot. A már hagyományos rendezvényen
tizenkét helyi vállalkozói központ képviseltette magát, a kétnapos megmérettetésre 65
kolléga érkezett az ország különböző részeiből. Miután tavaly az egri csapat nyerte el
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a kupát – és azzal együtt a rendezés jogát is
-, ezúttal a hevesi megyeszékhely adhatott
otthont a találkozónak.
A program péntek délutántól szombat
délutánig tartott. Első nap az egri vállalkozói központ munkatársai megmutatták
városukat a vendégeknek: látogatást tettek a
főiskola épületében lévő Varázstoronyban,
és természetesen az egri várban is.
Kisvonatos városnézés és a Hotel Szent
István István Pincéjében elköltött vacsora után a megmérettetések az úgynevezett
’kocsma-sportokkal’ kezdődtek. A csapatok csocsóban, biliárdban és bowlingban
mérték össze erejüket, de a vállalkozó kedvűek szkanderban is indulhattak. Szombaton került sor az igazi versenyekre, a focira
és a kosárlabdára. Zárásként pedig az egyes

HVK-k csapatai sorversenyekben tehették
magukat próbára.
Az idei próbát összesítettben a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nyerte. A díjakat a nyertesek dr. Nyitrai Zsolt
Eger országgyűlési képviselőjétől és dr.
Boncz Lászlótól, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal vezetőjétől vehették át. Vesztesen persze senki nem érezhette magát, hiszen minden résztvevő egy-egy
palack finom egri bort is hazavihetett.

Fókuszban az online pénztárgépek
A Tv Eger Adó-zóna szeptember 11-i műsorának vendége volt Tompa Krisztián úr, a NAV Észak-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatósága Ellenőrzési Koordinációs Osztályának osztályvezetője, aki az online pénztárgépekkel kapcsolatos
aktuális feladatokról, előzményekről, ellenőrzésekről beszélt.
aranyosi éva
– Az online pénztárgépek hazai bevezetésével milyen célt akart a kormányzat megvalósítani?
– A pénztárgépek adóhatósággal történő
összeköttetése megteremtésének nem titkolt
célja volt a pénztárgépekkel elkövetett vis�szaélések visszaszorításán túl a költségvetési
bevételek növelése, az adórés csökkentése, a
gazdaság fehérítése, az adóelkerülő magatartások visszaszorítsa. Az új rendszer közvetlen bepillantást enged az adózó gazdasági
tevékenységébe, nincs szűrő, közvetítő elem,
ami torzítja az adatokat, illetve nem utólagos
információról van szó, hanem folyamatában,
valósidejű rögzítéssel teszi lehetővé a kontrollt.
– Hol találhatják meg az adózók az online pénztárgéppel kapcsolatos aktuális
tudnivalókat?
– A nav.gov.hu oldalon a kiemelt témák
között szerepel az Online pénztárgépek,
ezen belül jogszabályok, adatbázisok (Pénztárgép, taxaméter szervizek adatai, illetve
Műszerészi igazolványok, plombanyomók
adatai), friss információk (Közlemények).
– Az online pénztárgéppel kapcsolatosan legaktuálisabb kérdés a véghatáridő.
Mit jelent ez valójában az adózók számára?
– Az online kapcsolatra képes, adóügyi
ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgéppel kapcsolatos NGM rendeletek módosításáról szóló 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet véghatáridőt határozott meg az online
pénztárgépek bevezetésére. Hagyományos
pénztárgépek (ideértve az elektronikus naplóval nem rendelkező, valamint az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépeket
is) 2014. augusztus 31-ét követően nem üzemeltethetőek. Előzőekre tekintettel, minden
olyan pénztárgép használatra kötelezettnek,
aki/amely még nem online pénztárgépet
üzemeltet, intézkedést kell tennie az előírásoknak megfelelő online pénztárgép (beszerzése és) üzembe helyezése érdekében.
2014. augusztus 31-étől önmagában az
online pénztárgép beszerzésére vonatkozó
szerződés vagy a pénztárgép forgalmazója
által visszaigazolt megrendelés megléte nem
mentesíti az adóalanyt az online pénztárgép
tényleges használata, valamint a használat
hiányából adódó jogkövetkezmények alól.

Ha az online pénztárgép üzembe helyezésre
került, az üzemeltető köteles az üzlet eladóteréből a hagyományos pénztárgépet eltávolítani.
– Van kivétel a véghatáridő alól?
– A 2014. augusztus 31-ei véghatáridő
alól két kivétel van: 2015. január 1-jéig üzemeltetheti a hagyományos pénztárgépet a
pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany, illetve az adóalany azon tevékenysége
tekintetében, amely vonatkozásában nem
kötelezett pénztárgép használatra. 2014. december 31-ig – átmenetileg – jogosult üzemeltetni a hagyományos pénztárgépet az
üzemeltető abban az esetben, ha: az üzembe
helyezett online pénztárgép meghibásodik;
a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, melynek tényét a szerviz rögzíti a
pénztárgépnaplóban; nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása
aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne; az üzemeltető a pénztárgép meghibásodását haladéktalanul bejegyzi a pénztárgépnaplóba, továbbá amennyiben a pénztárgép
javítását, vagy a meghibásodott pénztárgép
helyett más pénztárgép üzembe helyezését
kéri valamely szerviztől (bejelentés), a bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a bejelentés megnevezésével (javítás vagy üzembe
helyezés) és időpontjával, továbbá a javítást,
illetve az üzembe helyezést vállaló szerviz által közölt egyedi sorszámmal és közlésének
időpontjával, és a műszerész a pénztárgép
javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyzi.
Az üzemeltetőnek az online pénztárgépbe
a javítás befejezését követően (első tételként)
a hagyományos pénztárgéppel bizonylatolt
bevételeket is be kell ütnie külön megjelöléssel vagy az erről utólag egy összegben
készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a
bizonylat megőrzése mellett. (A kézi nyugtán vagy egyéb nyilvántartásban szükséges
az értékesített termékeket/szolgáltatásokat
adómértékenként megbontani és a pénztárgépben az összegeket ennek megfelelően a
tényleges áfa-gyűjtő alá rögzíteni, tekintettel
arra, hogy ennek hiányában az adóalany áfa
bevallási kötelezettségének nem tud majd
jogszerűen eleget tenni.)
Az üzemeltető köteles a hagyományos
pénztárgép adómemóriáját 2013. január
1-je és a pénztárgép használatból történő
kivonása közötti időszak vonatkozásában –

a használatból történő kivonást követő két
hónapon belül – kiíratni, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni
– A bevezetés időszakában a sajtóhíradások szerint az adóellenőrök kiemelt
figyelemmel voltak az online gépek bekötésére. Milyen tapasztalatokat szereztek és
milyen bírságokat alkalmaztak?
– Első körben szolgáltató jellegű ellenőrzéseket végzett a NAV ezen belül: 2013. év
végén lefolytatott vizsgálatok célja annak
elősegítése volt, hogy minél szélesebb körben megvalósuljon a regisztráció és az új gépek megrendelése. Az ellenőrzés szolgáltató
jellegét erősítve szankciót nem alkalmazott
a hatóság, a szakszerű tájékoztatás megadására, figyelemfelhívásra összpontosított. Az
vonatkozó jogszabály értelmében az átállást
elmulasztó céget akár egy millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatja a NAV
és e mellett az üzlethelyiséget is lezárhatja 12
nyitvatartási napra. A tapasztalatok szerint a
vállalkozók többsége jogkövető magatartást
tanúsított és a felhívásra eleget tett az átállással kapcsolatos kötelezettségeinek.
A jelenlegi ellenőrzési feladatok: a pénztárgépes átálláshoz kapcsolódó véghatáridő
bevezetése új irányt ad a pénztárgépes ellenőrzéseknek, a határidőt követően a pénztárgépcserével kapcsolatos kötelezettségek
teljesítése helyett az ellenőrzések elsősorban
már az üzemeltetés körülményeinek vizsgálatára, valamint az online adatszolgáltatás
elemzésével kiszűrhető adózói visszaélések
visszaszorítására irányulnak majd.
A jelentős számban végzett forgalomszámlálások során számos esetben tapasztalták a revizorok, hogy az adóhatósági
jelenléttel felügyelt értékesítési napokon
magasabb a forgalmat rögzítenek az adózók
a gépekben, mint egyéb időszakokban ami
a gépek nem szabályszerű használatára utal.
A NAV a hatóság teljes szigorával lép fel a
bevétel eltitkoló magatartást gyakorló vállalkozások ellen, a jelentős összegű mulasztási
bírság mellett becsléssel lefolytatott utólagos
ellenőrzésre is számíthatnak a szándékos
mulasztók.
– Az aktuális információk szerint hány
pénztárgép üzemel a régióban, illetve Heves-megyében?
Jelen információk szerint régiónkban
17 878, Heves megyében 5 276 db online
pénztárgép üzemel.
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Adó-zóna

Jó hírek a gazdasági élet
szereplőinek

Engedélyezte a közgyűlés a címkézések kifizetését
Eger Megyei Jogú Városban példaértékű
és országosan is egyedülálló, hogy több
mint 20 éve van arra lehetősége az egri
helyi iparűzési adót fizetőknek, hogy a
befizetett helyi iparűzési adójuk meghatározott részének felhasználásába beleszóljanak és meghatározzák a felhasználás módját.
A jelölés a személyi jövedelemadó
1+1%-ához hasonló, csak itt a vállalkozások irányíthatják adófizetésük egy
részét.
A 2013. évi helyi iparűzési adóbevallások benyújtásakor azoknak az adózóknak, akik legalább 500 ezer forint
adófizetési kötelezettséget teljesítettek,
lehetőségük volt a helyi iparűzési adójuk 2%-ának felhasználására jelölést,
ún. címkézést tenni.

Költségvetési szempontból meghatározó nagyságot jelent az iparűzési
adóból származó bevétel, így az önkormányzat számára is fontos, hogy a
megfizetett adó egy részének felhasználásába bevonja az adó fizetőjét. Az adó
több mint 91%-a, olyan vállalkozóktól,
vállalkozásoktól származik, akik jogosultak élni ezzel a lehetőséggel.
Az idei évben 106 vállalkozás élt
érvényesen a felajánlás lehetőségével,
amelynek összértéke 7.318 ezer forintot tett ki. Költségvetési szervek részére
328 ezer forint, alapítványok részére
3.197 ezer forint, egyesületek részére
3.793 ezer forint értékben érkezett javaslat.
A vállalkozók a bevallásukkal egy
időben benyújtott nyilatkozataikban

Eger város közigazgatási területén lévő
és működő állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési
szervei, intézményei részére, valamint
egri székhelyű oktatási intézmények,
alapítványok, egyesületek részére adhattak be felhasználási javaslatot.
A címkézett szervezetek a költségvetési támogatást alapszabályban alaptevékenységként meghatározott tevékenység megvalósítására fordíthatják.
A felhasználás szabályszerűségét az
önkormányzat szakirodája ellenőrzi.
A 2014. évi kedvezményezettekről,
az őket megillető összegekről, valamint
az érvényesen rendelkezők számáról az
önkormányzati adóhatóság internetes
honlapján tájékoztatást ad.

Egy adóval kevesebb
Jövőre Egerben már nem kell helyi adóként telekadót fizetni!
A városvezetés és a képviselőtestületek
célja, hogy az önkormányzat vállaljon
szerepet a közigazgatási területén lévő
területfejlesztésekben és a gazdasági, elsősorban termelő és más munkahelyteremtő beruházások támogatásában.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az itt megtelepülni szándékozók támogatásában, ezért 2015. január 1-jétől megszűnik a telekadó fizetési
kötelezettség Heves megye székhelyén.
2012. évtől több olyan intézkedés is

történt, melyben kedvező adózási feltételeket teremtett az itt élőknek illetve
Egerben vállalkozási tevékenységet folytatóknak.
Első lépésként 2012. január 1-jétől
megszűnt a talajterhelési díjfizetés, 2014.
január 1-jétől a magánszemélyeket mentesültek a telekadó fizetés alól és 2015.
január 1-jétől beruházási övezetekben
a vagyoni típusú épületeke mentességet
élveznek.
Az állam átvállalta az önkormányzatok

Eger népszerű turisztikai célpont,
folyamatosan nő a vendégéjszakák
száma
Az év első 7 hónapjáról benyújtott idegenforgalmi adóbevallási adatok alapján
Eger Megyei Jogú Városban – valamen�nyi hónapban külön-külön is – emelkedett az itt eltöltött vendégéjszakák
számának nagysága az előző két év adataihoz képest. Összességében több mint
59 ezer nappal nőtt az előző évhez képest
a szálláshelyeken eltöltött vendégnapok
(összesen: 252 ezer) száma. Örvendetes,
hogy a nem túl kedvező időjárás sem
tudta a vendégéjszakák számának növekedését meggátolni. Az adóbevallási
adatok alapján különösen április és június hónapokban volt kiugróan magas
a turistaszám növekedés. (Az augusztus
havi idegenforgalmi adatok szeptember
15-ét követően állnak majd csak rendelkezésünkre.)
Az összes vendégéjszakák 77%-a után
kellett idegenforgalmi adót (450 Ft/nap)
fizetni a turistáknak, melynek mértéke a
tavalyi évhez képest nem emelkedett.
Az adóköteles vendégéjszaka szám

emelkedésből eredő adótöbblet meghaladta a 18 millió forintot. A vendégforgalom emelkedése azonban közvetetten
más helyi (és állami) adókban is éreztetheti hatását. Bizakodásra adhat okot,

Helyi adók

Helyi adók

Iparűzési adót fizetők beleszólhatnak
adójuk felhasználásába

hogy 2014. szeptember 5-ig 106,6 millió
forint idegenforgalmi adóbevétel folyt be
a város kasszájába, mely jóval meghaladja az előző évek hasonló időszakainak
bevételét.

adósságát, így lehetőség nyílott beruházás
ösztönző, adócsökkentő intézkedésre.
Reményeink szerint ezzel a döntéssel is
ösztönözzük a város közigazgatási területén megtelepedő szándékozó vállalkozásokat, mellyel egyébként a város iparűzési potenciáját erősíthetjük.
A döntést követően jövőre Egerben a
vagyoni típusú adók közül sem a magánszemélyek kommunális adójában, sem
telekadóban nem lesz fizetési kötelezettség.

HANNA

tisztánlátó jósnő

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

www.gabrielorakulum.hu

Lapunk következő száma
2014. október 17-én jelenik meg.
Hirdetésfelvétel október 10-ig.
Tel.: (30) 254 0755
E-mail: penzvilag@mediaeger.hu
www.mediaeger.hu
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tervezése és gyártása, sajtóközlények készítése, projekttáblák tervezése és kivitelezése stb.
Cikkek, hirdetések kedvezményes megjelentetése!
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A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szeptemberben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megkönnyítse a döntést
a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik számára. A kamara célja, hogy bemutassa azokat a szakmákat, melyekkel
érvényesülhetnek a diákok a jövőben, és felvonultassa azokat a megyei vállalatokat, melyek munkaadóik lehetnek a
jövő generációjának. Ezért több programot is szervez ennek szellemében.

– Elsősorban a középiskolás és főiskolás
diákokat szólítja meg a szeptember 24-én
13 órakor kezdődő „Hogyan, hova fejlődik, változik Heves megye gazdasága az
elkövetkezendő 20 évben” című konferencia az Eszterházy Károly Főiskola
Dísztermében. Az előadások azoknak az
ambiciózus fiataloknak szólnak, akik a
jövő generációjának vállalkozói, leendő
döntéshozói, majdani megyei szervezetek és intézmények vezetői lehetnek. A
hallgatók az előadásokon keresztül ízelítőt kaphatnak a megye kiemelkedő gazdasági ágazatainak fejlődési irányaiból,
egyéni példákon, életutakon keresztül
megtapasztalhatják a személyes kompetenciák fejlesztésének fontosságát.
– Az egri Aventics Kft. és a hatvani Johnson Electric Kft. közös szervezésében szeptember 26-án 15 órától 18 óráig a kamara is
csatlakozik a Kutatók Éjszakája programsorozathoz, melyben interaktív elemekkel
színesített pályaválasztási feladatokkal várják a gyerekeket. Itt a látogatók betekintést
kaphatnak különböző munkafázisokba,

kipróbálhatják a speciális szakma-szimulátorokat és az izgalmas ügyességfejlesztő és
képességvizsgáló eszközöket is.
– Már-már hagyományos szeptemberi
kamarás programnak számítanak a Heves
Megyei Vállalkozói Napok, melyekre idén
szeptember 15. és szeptember 26. között
kerül sor. Itt 26 megyei vállalat enged betekintést mindennapi működésébe. A céglátogatásokra pályaorientációs céllal iskolai
csoportokat szervezett a kamara. Emellett a
megyében működő vállalkozások teljesítményére, gazdasági erejére, nehézségeire,
ugyanakkor igényeire, céljaira kívánja felhívni a társadalom figyelmét.
– A HKIK ősztől újra elidítja a Vállalkozói akadémia előadássorozatát vállalkozásvezetők részére, melynek első előadása
már sikeresen lezajlott szeptember 10-én.
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. Vállalkozói akadémiánkkal gyakorlati,
kézzel fogható, a mindennapok szintjén
hasznosítható ismeretek átadására törekszik Dankó Tibor könyvvizsgáló segítségével. A következő előadásra szeptember
24- én kerül sor, ahol a „Vállalkozási formák, adó és számviteli politika tervezése,
EVA – KATA – KIVA, mérlegelemzés” -ről
lesz szó. Október 8-án pedig a „Bérköltség
optimalizálás, cafetéria, KKV finanszírozás:
pályázati rendszer, hitel – hitelbírálat – üzleti terv” kerül előtérbe.
– Az őszi kéthetes vállalkozói hetet és a
pályaválasztási programokat szeptember
27-én az Iparkodj! Megyei cég- és szakmaszemle rendezvénnyel zárjuk, melyben
14 állomáson keresztül interaktív családi
próbatételeken keresztül ismerhetik meg a
résztvevők a megye tagvállalatait és a hiányszakmákat. Az egész napos kézműves vásár
mellett szintén ezen a napon kerül kihirdetésre a Kézműves értékein, értékes kézműveseink – pályázat eredménye is.

Mint mindig, a HKIK továbbra is elkötelezett híve a „zöld gondolkodásnak”, így a szeptemberi rendezvényekkel az energiahatékonyságra és a környezettudatosságra is szeretné felhívni a lakosság figyelmét.
– A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2014. szeptember 19-én 13 órától Eger belvárosában vállalati csapatok,
iskolás csapatok, baráti társaságok, családok számára a kerékpáros közlekedést,
valamint a fenntarthatóságot népszerűsítő vetélkedőt hirdet. Tekerjetek Egerben!
címmel. A csapatok menetlevelet kapnak,
melynek segítségével több állomás között
kalandozva különböző trükkös, érdekes,
az agyat és az izmokat egyaránt megtornáztató feladatokon vehetnek részt.
– A közösségi ökologikus gondolkodás elősegítése érdekében szeptember 27-
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én 14 órától a Tinódi Sebestyén téren a
HKIK Öko-sziget programja játékos formában mutatja be, hogy a gyerekek és a
szüleik, hogyan kímélhetik meg környezetünket a felesleges energiahasználattól.
Szó lesz még a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságáról, a költséghatékony közlekedésről és sok-sok otthon is alkalmazható
környezetbarát megoldásról. A látogatók
kipróbálhatják az áramtermelő kerékpárt és megmérhetik öko-lábnyomukat
is. Légy tudatos te is! Minden program
ingyenes, bővebben tájékozódhatnak a
www.hkik.hu weboldalon.

Riasztórendszerek telepítése
és felülvizsgálata
MoLaRi és morgatópróba. Szeptemberben több Heves megyei településen találkozhattak ezekkel a kifejezésekkel a
helyiek. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai ugyanis a szokásos éves menetrend szerint ilyenkor ellenőrzik a megyében található összes régi típusú riasztóberendezés működését. Ezt, vagyis a szirénák beindítását
nevezik morgatópróbának. Ezen kívül befejeződött a horti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
(PRÍMAGÁZ Zrt. Horti Tároló és Töltő Üzeme) környezetében a Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer kiépítése
és beüzemelése. A MoLaRi rendszer fő feladata a lakosság ipari balesetek esetén történő riasztása, illetve a követendő
magatartási szabályokról való tájékoztatás.
A MoLaRi rendszer kiépítése 20 veszélyes ipari üzem környezetében valósul
meg, mely kilenc megyét (Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém, Zala) és a fővárost érinti. A rendszer
nagysága és összetettsége miatt a kiépítés
folyamatosan, több ütemben zajlik.
– Szeptemberben – többek között –
egy Heves megyei végponttal bővült a
rendszer – nyilatkozta a TV Eger Pénzvilág című műsorában Plachi Péter, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese. – Hort egy újabb
állomása ennek a rendszernek, melynek
kiépítésébe a kormányzat még 2006-ban
fogott bele. Az elnevezés is mutatja, hogy
ez 24 órás folyamatosságot, monitoringot
jelent, és a mellett, hogy a lakosság riasztására szolgál, tájékoztatást is nyújt veszély esetén. A régi, egyszerű szirénákkal
szemben ennek az az előnye, hogy a megszokott hanghatás mellett előre felvett
szöveget éppúgy képes lejátszani, mint a
megyei műveletirányításról közvetlenül,
élőben érkező utasításokat. A MoLaRi
rendszer szervesen beépül a súlyos ipari
balesetek elleni védekezésről szóló, a SEVESO II. EU irányelvet végrehajtó hazai
szabályozás által előírt üzemi (belső) és a
települési (külső) védelmi tervekbe, a vezetés és a lakosságvédelmi intézkedések
bevezetésének folyamatába.
Az üzem Horthoz legközelebb eső részén 5 olyan oszlop lett felállítva, amelyek két, illetve félméteres magasságban
mérik, monitorozzák a levegőt.
– Ezek az érzékelők itt a szénhidrogén származékok jelenlétét ellenőrzik a
levegőben. Még egy ugyanilyen oszlopot
állítottunk fel Horton, az üzemhez legközelebb levő utca végén is. Ezek a berendezések online összeköttetésben vannak
a megyei főügyelettel. Ezekhez az érzékelőkhöz összesen 19 hangosbemondós
sziréna tartozik. Szeptember 1-jén volt

az első, teljes körű hangos üzemű próba.
Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni
kell. E szirénapróbák főszabály szerint
minden hónap első hétfőjén zajlanak
majd, kivételt képeznek azok a napok,
amikor erre az időpontra nemzeti vagy
egyházi ünnep esik, ebben az esetben a
próba a soron következő hétfőre tolódik
(lásd: külön táblázat). Ezen kívül évente
két alkalommal, márciusban és szeptemberben teljes körű próbát tartunk – tette
hozzá az igazgatóhelyettes.
A katasztrófavédelem és az áramszolgáltató szakemberei szintén szeptemberben vizsgátják felül a megyében található
összes „régi” riasztó eszközt. Itt az oszlopokon, háztetőkön található, a lakosság által légvédelmi szirénáknak nevezett berendezésekről van szó. Ezek éves
ellenőrzése jogszabályi kötelezettség,
amit kormányrendelet ír elő. Bármikor
előfordulhat olyan esemény, veszélyhelyzet, amikor használni kell ezeket a szirénákat. Nem mindegy, milyen állapotban
vannak.
– A tapasztalat szerint a szirénák állapota változó. Van, ahol kisebb-nagyobb

A 2014. évi horti szirénapróbák
időpontjai a következők:
2014. 09. 01. 11:00 Hangos üzemű
(teljes körű) próba
2014. 10. 06. 11:00 Csökkentett
üzemű (morgató) próba
2014. 11. 03. 11:00 Csökkentett
üzemű (morgató) próba
2014. 12. 01. 11:00 Csökkentett
üzemű (morgató) próba
http://heves.katasztrofavedelem.hu

javításokat kell elvégezni. Ez annak tudható be, hogy az önkormányzatok forráshiányosak, nem mindenki fordít erre
megfelelő figyelmet. Jogszabályi kötelezettség szerint a települések polgármesterei a felelősek a szirénák működtetéséért.
Elmondható ugyanakkor, hogy 75%-ban
működőképesek ezek a berendezések –
összegezte az eddigi tapasztalatokat Zelei
László, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi felügyelője.
A hibás szirénáknak később – a tervek
szerint még idén – lesz egy utóellenőrzése is. Az eredményekről tájékoztatják
az érintett önkormányzatokat. A megye településein külön ütemterv szerint
hajtották végre ezeket az úgynevezett
morgatópróbákat szeptember 1. és 19.
között.
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Katasztrófavédelem

Kamarai tükör

Szeptemberben Pályára fel!

Séta a gyárban
Az Egri Lokálpatrióta Egylet hagyományos, Egri séták nemcsak egrieknek című programsorozatának egyik rendhagyó
állomása volt az Aventics Pneumatika Kft. (olvasd: Aventix Pneumatika Kft.) üzeme. A gyárlátogatás ötlete az egylettagokban merült fel, a kulturális, történelmi témákat nyújtó helyszínek után most a jelen vívmányaira és egy nagy múltú
egri vállalat sikerének kulcsára voltak kíváncsiak.
berta diána
Az Aventics épületében Gödri István
ügyvezető igazgató köszöntötte az érdeklődő civileket, akik ezután két csoportban
látogatták végig a gyárcsarnokot, és hallgatták meg a pneumatika egri történetét.
Tamás Endre 1967-ben ifjú mérnökként
ismerkedett a sűrített levegőt alkalmazó
technológiával a Finomszerelvénygyárban, most az Aventics nyugdíjas műszaki
igazgatójaként mesélt az elmúlt ötven év
változásairól, nehézségeiről és sikereiről.
A hallgatóságban akadt, aki most hallott
először arról, hogy mivel is foglalkoztak
anno a Bervában, de volt, aki maga is
dolgozott az akkor gyártott hűtőkompresszorokon, adagoló elemeken, vagy épp
bicikli alkatrészeken. Jogilag és technoló-
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giailag is hosszú út vezetett a mai Aventics gyárig: cégtársulások, külföldi kooperációk, tulajdonosváltások, költözés és
többszöri névváltás. Ma világszínvonalú
technológiával, a megrendelő gyors kiszolgálását lehetővé tévő korszerű termelési folyamattal találkozhatunk a hatalmas
gyárcsarnokban, ahol egyébként minden
négyzetméternyi helyet tervszerűen használnak ki. Az innen kikerülő termékek a
legmodernebb eszközök a piacon, a pneumatika vívmányait a járműipartól kezdve a nyomdaiparon át a gépgyártóiparig
sokféle ágazat igényli. Bolyki Ferenc
műszaki csoportvezető a folyamatos fejlődés kulcsaként emelte ki, hogy víziójuk
és missziójuk van, azaz a célok mellett
legalább olyan fontos az azok eléréséhez
vezető út meghatározása. A sétán részt-

vevők védőszemüveget és biztonsági tájékoztatót kaptak az üzembe való belépés
előtt. Megtudhattuk, hogy az Aventicsnél
fokozottan figyelnek a baleset-megelőzésre. A csarnokban katonás rend, mégis
családias hangulat fogadta a látogatókat. A dolgozói ötleteket, eredményeket
számon tartó faliújságra többen rácsodálkoztak, ahogyan arra is, milyen sok
női munkatárs tevékenykedik a látszólag férfias környezetben. Az egyik fiatal
mérnököt megtalálta a „hogyan sikerült
bekerülni” kérdés is, szerényen mesélte,
hogy többször dobogós lett csapatával a
cég nemzetközi pneumobil versenyén.
A fiatalokat mozgósító megmérettetés
egyszerre szolgálja a tehetségkutatást és
a pneumatika megismertetését, népszerűsítését. Az Aventics nemcsak az Egri
séták program résztvevőit látja szívesen,
szeptember 26-án a Kutatók éjszakáján
kipróbálható pneumobillal, pneumatikus
játékokkal, gyárlátogatási lehetőséggel
várják az érdeklődő diákokat és szüleiket.
Ingyen autóbusszal is el lehet majd jutni
az ipari parkba, az Aventics Pneumatikához, ahol a cég mellé kitelepül a Heves
Megyei Iparkamara, a Wigner Jenő Középiskola és a Bornemissza Szakközép- és
Szakiskola. Ügyességfejlesztő és képességvizsgáló eszközöket, speciális szakma
szimulátorokat, interaktív pályaválasztási
játékokat is ki lehet majd kipróbálni. A
Kutatók éjszakája részleteiről érdeklődni
és bejelentkezni a rendezvény főszervezőjénél, a Heves Megyei Iparkamara weboldalán van lehetőség szeptember 23-ig.

Befejeződött a „Péterkei
Produktív Palánták” című
projekt Pétervásárán
Véget ért a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0117 számú, „Péterkei
Produktív Palánták” – Kreatív kompetenciafejlesztést elősegítő új tanulási formák a hagyományőrzéshez kapcsolódva
iskolai tanulók részére Pétervásárán és környékén a Szántó
Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtárban elnevezésű,
a Széchenyi 2020 program keretében, Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával, a Társadalmi
Megújulás Operatív Programon belül 29 637 990 Ft támogatási összeggel 2012. 09. 01. – 2014. 08. 31. között megvalósított
kétéves projekt Pétervásárán.
A fejlesztés eredményeként 2014. augusztus 31-én befejeződött a projekt megvalósítási szakasza, mely keretében a két év
alatt 105 általános iskolás tanuló ismerkedett a hagyományos
népi mesterségek, és ezek megörökítésére alkalmas digitális területek műhelytitkaival. A résztvevők a 2012/13-as, és
2013-14-es tanévben, valamint 2013 nyarán 14 különböző témájú kompetenciafejlesztő foglalkozáson sajátították el ezen
ismereteket.
A Népi Szövő Alkotó Műhelyben szövőkereteken és paraszti szövőszékeken (eszvátákon) hagyományos fonással és szövéssel, a Sárkovácsok Fazekas Körben népi fazekassággal, az
Ügyes Kezek Kézműves Alkotókörben vesszőfonással, csuhéfigura-, és mézeskalács készítéssel ismerkedtek meg a tanulók.
A digitális területek foglalkozás sorozatai a hagyományok, népi
mesterségek megörökítését, archiválását szolgálták, így a Klösz
György Fotókörben területén digitális fotózást és régi fényképek
arhiválását, az Ifjonc Filmrendezők Körében digitális filmkészítést, a Riportmanók Tv riport-, és műsorkészítést, Aranytoll
Újságírók Körében pedig digitális újságírást, és honlapkészítést
tanultak a résztvevők.
A hagyományőrzéshez kapcsolódó 70 órás kompetencia fejlesztő foglalkozás sorozatokat nyilvános vetélkedők, szakmai
kirándulások, és bemutatkozó összevont Nyílt napok színesítették. A heti rendszerességű, illetve 2013 nyarán 3 hetes bejárós nyári táborban megvalósított foglalkozás sorozatokon
nemcsak gyakorló alkotások, hanem a választott területeken
márka- és védjegyként szolgáló záró produktumokat is születtek, melyeket az Évadzáró kiállításokon tekinthetett meg az
érdeklődő közönség.
Az elkészített szőttesek, kerámiák, fotók, vesszőkosarak
mellett csuhéból készült palóc ruhás férfi, asszony és kislány,
Pétervására műemlék épületeit formázó mézeskalácsok, a Szövésről című dokumentum-, és Varga Károly pétervásárai fazekasmesterről szóló portréfilm, ezek mellett „Péterkeiek mesélik” sorozatcímmel riportok, továbbá tudósítások, interjúk,
népviselet bemutató, hagyományos kenyérlángos készítésről
szóló dokumentumfilm, Farsangi és Projekt híradó, valamint
digitális Iskolai Újság kerültek készültek és
kerültek bemutatásra.
A projekt bemutatásáról, Pétervásárán élő alkotókról és hagyományőrzőkről, és a projektben
összegyűjtött
értékekből
„Értékeink nyomában Pétervásárán” címmel jelent
meg színes zárókiadvány.

