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Berlinben mutatkozott be Eger

Ünnepélyes alakuló ülését tartotta a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A 15 fős testület tagjai letették képviselői esküjüket. A Fidesz-KDNP nyolc mandátumot szerzett, a Jobbik négyet, az MSZP kettőt, egy képviselő pedig a DK
listájáról került be a megyei közgyűlésbe.

Berlinben mutatkozhatott be Eger, az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából kapott meghívást a megyeszékhely.

Az új testületet Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott köszöntötte. Beszédében
hangsúlyozta a megyei önkormányzat
terület- és vidékfejlesztési szerepét. A
közgyűlés titkos szavazás keretében döntött az elnök és az alelnökök személyéről.
Újra bizalmat szavaztak Szabó Róbertnek, így a Fidesz-KDNP-s politikus folytathatja elnöki munkáját. Szabó Róbert
hangsúlyozta, hogy elnöki hitvallásában
továbbra is a tisztesség, alázat és határozottság egysége szerepel.
A megyei testület alelnökei Ifj. Herman István és Tóth Csaba Fidesz-KDNPs képviselők lettek.
A közgyűlés megválasztotta az állandó
bizottságok vezetőit is. A Fejlesztési és
Nemzetközi Ügyek Bizottságát a FideszKDNP-s Csík Balázs vezeti, a Pénzügyi

A német fővárosban Gulyás Gergely, az országgyűlés alelnöke
mondott beszédet, majd Habis
László polgármester mutatta be a
hevesi megyeszékhelyet, közel hetven német vállalkozás képviselőjének. A rendezvénynek célja volt az
egri borok piacának külföldi szélesítése is. A polgármester ismertette
a déli és északi városrészben tervezett iparfejlesztést és a megújult
belváros valamint Eger gyógyvizei
révén sarkallta befektetésre a német partnereket.

és Ellenőrzési Bizottság élére a jobbikos
Dudás Róbert került, míg az Ügyrendi és

Nemzetiségi Bizottság elnöke a FideszKDNP-s dr. Juhász Attila Simon lett.

Kórházfejlesztés
Közel kétszáz millió forintból bővítheti szakorvosainak és szakápolóinak számát a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet. Az állománybővítés egy uniós támogatásnak köszönhető, amely az infrastrukturális megújuláson túl, a humán
erőforrás területén is lehetővé tesz bővítést.
A program célja egy jó minőségű,
hatékony betegellátás biztosítása. Jelenleg 981 ágyas férőhellyel
működik a megyét és a régiót is
ellátó kórház fekvőbetegellátása.
A szakellátás bővítéséhez folyamatosan szükséges a szakképzett
munkaerő bővítése is – vallja a
kórház vezetősége. A kórház vállalta, hogy a pályázat során alkalmazott huszonkét új szakembert
az eltelt két év után, további két
éven át kötelezően foglalkoztatja.
A friss munkaerő a sürgősségi,
hospice ellátásban, műtősként és
az aneszteziológia területén növeli az ellátás színvonalát.

Több ezer látogató a vár napján
Több ezren, főként gyerekek, érkeztek október 17-én Egerbe,
az egri vár napjára. Ezen a napon minden évben koszorúzással emlékeznek 1552 hőseire. Az ország minden részéről jöttek látogatók: a fővárosból és a Dunántúlról is. A programon
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rendhagyó tárlatvezetéseket tartottak, volt fegyverbemutató és
Gárdonyi-kuckó is. A gótikus palotában, a várműhelyben meseládát, pajzsot és iniciálét lehetett festeni. Az egri vár napja
tavaly óta egyben Gárdonyi Géza emléknapja is.

Ez történt…

Ez történt…

Megalakult a megyei közgyűlés

Pályázhatnak a
szőlősgazdák

Kiskörei fejlesztés a
Tisza-tavon

Gépek beszerzésére és ültetvények telepítésére is pályázhatnak a szőlőtermelők és borászok. Tarsoly József
egri hegybíró szerint, bár a befektetett pénzt a gazdáknak akár fél évig is nélkülözniük kell, megéri pályázni az uniós forrásokra. A gazdák a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium borászati gépkatalógusában szereplő berendezések megvásárlásához kaphatnak negyven százalékos támogatást, legfeljebb száz
millió forintot.
A hegybíró kiemelte, hogy a szőlőültetvények szerkezetátalakítására vonatkozó pályázat is hamarosan
elérhető lesz. Az uniós pályázatok utófinanszírozásúak, így a most telepített tőkék után tavasztól lehet
lehívni majd a pénzt. A támogatáshoz a gazdáknak
először egy egyéni tervet kell készíteniük az ültetvény
átalakítására. Hektáronként három és fél millió forint
kapható támogatásként szőlőtelepítésekre.

Magyarország legnagyobb hallépcsője készült el Kiskörén. segíti elő. Hosszú
munkafolyamat eredménye ez az uniós előírásokat követő, ezerháromszáz
méter hosszú hallépcső, mely a vízi élőlények, elsősorban a halak vándorlását
biztosítja. A több mint 7 milliárdos beruházás, a Tisza-tavat fejlesztő program
leglátványosabb eleme. Egyelőre csak a hallépcső próbaüzeme indult meg. Az
egy évig tartó időszak alatt igyekeznek felderíteni és kijavítani a hibákat.

Drogprevenció
Kibővül, továbbá a szülőkre fókuszál a rendőrség régi-új bűnmegelőzési
programja. Ezentúl drogprevenciós összekötők segítik a családokat. A
megyében mind az öt rendőrkapitányságon: Eger mellett Hatvanban,
Hevesen, Gyöngyösön és Füzesabonyban is külön drogprevenciós ös�szekötő figyel a fiatalokra és válaszol a szülők megkereséseire, hogy még
hatékonyabban hívják fel a figyelmet a kábítószerek veszélyeire.

3

Heves megye

Közel ezer diák vett részt a
pályaválasztási kiállításon

80 millió euró
innovációra

Idén novemberben a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium adott helyet a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által szervezett nagyszabású, hagyományos pályaválasztási kiállításnak. A programon közel ezer, a
megyében tanuló 7–8. osztályos tanuló jelent meg. Az eseményen megismerhették a középfokú oktatási intézmények
felvételi rendszerét, az aktuális szakirányokat, a felvételi követelményeket; a munkaügyi központ szakemberei és ifjúságsegítő szervezetek pályaválasztási tanácsadással várták a diákokat.

A Horizont 2020 kutatási keretprogrammal kapcsolatos tájékoztató rendezvényt tartott a napokban az egri Széchenyi Programiroda. Dr. Pajtók Gábor
kormánymegbízott megnyitó beszédében elmondta: soha akkora pénzügyi
forrás nem érkezett még az országba, mint az elkövetkezendő európai uniós
pénzügyi ciklusban fog.

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott
megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy
a tanulás, ismereteink bővítése nem ér
véget az iskola befejezésével, ma már élethosszig tartó tanulásról beszélünk. Ahhoz, hogy a modern munkaerőpiacokon
hasznosítható, versenyképes tudással rendelkezzünk, folyamatosan fejlesztenünk
kell kompetenciáinkat, bővítenünk kell
tudásunkat. A jól használható, naprakész
képzettség mögött komoly munka, kitartás és erőfeszítés rejlik. Ahogy egy ismert
osztrák filozófus mondta: „a türelem
vonzza, a türelmetlenség pedig taszítja a
magasabb tudás kincseit. A türelem jelenti az elmélyültséget is, amely megfelelő
szorgalommal párosítva olyan felismerésekhez vezethet, amelyekhez pusztán a
tehetség által nem lehet eljutni.”
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felmérésében több mint tízezer olyan
fiatal pályáját követte, akik szakiskolában
vagy szakközépiskolában szereztek szakmát. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési esélyeit leginkább az javítja,
ha olyan szakmát tanultak, amely megfelel érdeklődési körüknek, és amivel később is szívesen foglalkoznának – emelte
ki a kormánymegbízott. Egy jó szakma

Horizont 2020 – már az elnevezés is beszédes. A program nevét online szavazásra
bocsájtották, ahol 1600 javaslatból végül 3
névre szűkült a választás: HORIZON kapta
a legtöbb voksot, a dobogó alsóbb fokaira
szorítva ezzel az IMAGINE és a DISCOVER elnevezéseket. Az új név megalkotása azon erőfeszítések egyik megjelenítése,
amellyel a KFI-t az EU stratégiaalkotásának középpontjába kívánják helyezni.
A név tehát szimbólum, az új indulás, az
újfajta megismerés jelképe. A teljes név
- Horizont 2020 - Kutatási és Innovációs
Keretprogram - egyfajta folytonosságot is
jelent, utalva ezzel a korábbi uniós Keretprogramok sikeres voltára – hangsúlyozta
dr. Pajtók Gábor.
Országszerte a kormánymegbízottak
feladata volt az S3 dokumentáció összeállításának megyei szintű koordinálása
a versenyszféra, a civilek és a megyei tudásközpontok bevonásával, akik közösen
határozták meg a megye lehetséges kitörési pontjait. A stratégia elkészítése azon
feltételek része volt, melyeket az Európai
Bizottság kért a tagállamoktól, a források
hatékony felhasználása, a teljesítmény- és
eredményorientáltság biztosítása céljából.
A kormánymegbízott kiemelte: a koordinációs munka rálátást biztosított a megye
innovatív potenciáljára, az erősségekre és a
hiányosságokra egyaránt. A stratégia-tervezet a jövőkép-meghatározás alapján Heves
megye az ún. „alacsony tudás- és technológia-intenzitású régiók” közé tartozik. A
GDP-hez való hozzájárulás terén megyénk
csupán a 17. helyen áll, az össze kutatóhely
számát nézve pedig a 11. helyet foglalja el.
Heves megyében a legfrissebb adatok szerint 264 fő foglalkozik kutatás-fejlesztéssel,
ez a 12. helyre elég országos viszonylatban.
K+F ráfordítás 2012-ben 3,1 milliárd forint
értékben történt szűkebb hazánkban, ezzel
csupán tizenötödikek vagyunk.
Látható tehát, hogy létszükséglet a gazdaságfejlesztés a kkv-k támogatásán keresztül,
munkahelyteremtés ösztönzése. A kormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a megyei vállalkozásokat
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van olyan fontos, mit egy diploma, sőt,
a kettő nem zárja ki egymást; ezek a fogalmak ma már mást jelentenek, mint a
korábbi generációk idején.
Csak elképzeléseink vannak arról, mi
lesz a jövő sikerszakmája, milyen ágazatokban lehet könnyen elhelyezkedni
10–15 év múlva. Most azt mutatják a
felmérések, hogy a kutatás, fejlesztés és

innováció terén mutatkozik majd nagy
munkaerő-igény, tehát a természettudományi, műszaki, informatikai irányultságú pályaválasztás előnyös választás lehet
a jövőre nézve.
A kormánymegbízott beszélt a közszolgálati – és ezen belül a rendvédelmi,
honvédelmi – életpályáról is, amely talán
kevésbé kézzelfogható a mai tizenévesek
számára, pedig ide tartoznak a közszférában hivatali munkát végzők, a rendőrség,
a katonaság, tűzoltóság, büntetés-végrehajtás és a minisztériumok dolgozói is.
A kormány célja az, hogy a közszolgálat
valamennyi területén dolgozók kiszámítható életpályamodell mentén végezhessék munkájukat.
Dr. Pajtók Gábor aláhúzta: a pedagógusnak boldog embereket kell nevelni,
olyanokat, akik felszabadultak, nyitottak,
és akik egymás szemébe tudnak nézni. A
diákokat arra kérte, szeressék hazájukat,
ragaszkodjanak szülőföldjükhöz és ne felejtsétek el iskoláikat.
A kiállítás ideje alatt üzemlátogatások
keretében több helyszínen, valós munkahelyi környezetben lehetett különböző
szakmákkal megismerkedni.

a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), illetve a Horizont
2020 programon belül a források hatékony
hozzáféréséhez – húzta alá a kormánymegbízott. A Horizont 2020 programban hozzávetőleg 80,2 milliárd euróból részesülhetnek kutatóintézetek, egyetemek, innovatív
magánvállalkozások és kkv-k. Utóbbiak
innovációjára egyébként összesen 8,6 milliárd eurót fordítanak, és újdonság, hogy ennek egy részére a közép- és kisvállalkozások
már önállóan is pályázhatnak.
A 80,2 milliárd eurós forrással 20072013-hoz képest megháromszorozódnak
az innovációra fordítható támogatások.
Előrelépés az elmúlt ciklushoz képest az is,
hogy a start-up cégek itthon is könnyebben
jutnak majd forráshoz, illetve a feltételeknek megfelelő vállalkozások 1 millió euró
határig normatív alapon kaphatnak támogatást, ami 50 százalékos intenzitást jelent,
ezzel 2 millió euró értékű beruházás valósulhat meg.
A Horizont 2020 három programja a kiváló tudomány, az ipari vezető szerep és a
társadalmi kihívások. Összességében ezen
a 3 pilléren áll tehát Heves megye gazdasági fejlődése is. Nélkülözhetetlen, hogy
a megye két főiskoláján megerősödjön a
természettudományi-, a műszaki-, és a ma-

tematikai képzés, hiszen az innovatív ágazatok jórészt ilyen képzettségű munkaerőt
igényelnek.
A kormányzat összehangolt munkája és
az Európai Unióval folytatott eredményes
egyeztetés alapján gazdaságfejlesztésre
2014-2020 között a források 60 százalékát
lehet felhasználni. Az EU azt a célt tűzte
ki, hogy a jelenlegi 1,9% helyett 2020-ra
minden állam a GDP-je minimum 3%-át
KFI-re fordítsa. Ez 4 millió új munkahelyet
teremthetne az unióban.
Itt, Heves megyében minden új munkahely vagy a meglévő munkahely megtartása
létfontosságú, ugyanis a megye hét járásából kettő a leghátrányosabb kategóriába
tartozik, egy pedig hátrányos helyzetűnek
minősül. A kormányzatnak, de bizonyos
értelemben minden ágazati szereplőnek
felelőssége, hogy az elérhető eszközökkel
olyan feltételeket teremtsenek, hogy megvalósulhasson az Alaptörvény XII., Szabadság és Felelősség szakaszába tartozó rendelkezés, miszerint: „minden munkaképes
ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson”.
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Egri siker a Csabai Kolbászfesztiválon

Üzletet fejleszt a ZF Hungária

Hogy a töltelékbe kevert Egri Bikavér, avagy valamiféle titkos recept játszott-e szerepet a sikerben, azt nem tudni, az
mindenesetre tény, hogy a 18. Csabai Kolbászfesztiválon az egriekkel gyúró csapat vehette át a szakmai különdíjat.

A ZF Hungária Kft. ősszel is aktív volt: októberben nemzetközi beszállítói konferenciát szervezett Egerben, novemberben
pedig részt vett a magyar járműiparnak bemutatkozási és üzleti lehetőséget biztosító Automotive Hungary szakkiállításon.

Több tízezren voltak kíváncsiak a
Csabai Kolbászfesztiválra, melynek idén az Egri Borvidék volt a
díszvendége. A négynapos esemény legnépszerűbb programja
a kolbászkészítő verseny volt,
amelyen több, mint hatszáz csapat vett részt. A megmérettetésre
az egriek is beneveztek, a szakmai
különdíjat Nyitrai Zsolt, Eger országgyűlési képviselője a Fidesz
társadalmi kapcsolatokért felelős
igazgatója és csapata hozta el.
Az egri csapat tagja volt még
Erdős Norbert európai parlamenti képviselő is, aki mint helyi erő
nyilván hasznos tanácsokkal látta
el társait. A csapat később kiegészült Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszterrel, aki már a
töltés folyamatát segítette. Persze
az egri csapatok nem pálinkával,
hanem Bikavérrel ízesítették a tölteléket.
A négy nap alatt sokan keresték

Beszállítók kerestetnek

fel az Egri Borvidék standját, ahol
az érdeklődők Egri Bikavér és
Egri Csillag kóstolgatása közben
neves egri borászokkal is beszélgethettek.
Turisztikai standja is volt városunknak, aki meglátogatta,
részletes tájékoztatást kaphatott a
helyi szálláslehetőségekről, nevezetességekről, programokról.
Amíg a közönség a zsűri döntésére várt, a kolbászkészítés legalapvetőbb munkafolyamatait is
megtekinthette, sőt részt is vehetett benne. A disznóvágó shown
az is kiderült, hogy a hatszáz csapat közel háromezer kilogramm
békéscsabai húst használt fel.
A kolbászkészítő verseny
győztesei 15 szál igazi csabai füstölt kolbásszal gazdagodtak és
persze rengeteg élménnyel, ami
jó alapot ad ahhoz, hogy a jövő
évi fesztiválon is megméressék
magukat.

A ZF egy világszintű program keretében keresi azokat a beszállítókat, amelyek kedvező áron, kiváló minőségben tudnak
alkatrészeket gyártani a konszern termékeihez.
E program keretében rendezte meg a ZF
Hungária Kft. beszerzési osztálya október közepén Egerben azt a nemzetközi
konferenciát, amelyen a közép-keleteurópai térségben tevékenykedő poten-

TAKARÍTÓszOlgálAT EgER

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

Lichtmatrix Technológia
felhasználásával

ciális üzleti partnereiket tájékoztatták
a ZF beszerzési politikájáról, illetve a
konkrét beszállítási lehetőségekről. A
nyolc országból (Bosznia, Csehország,
Horvátország, Lengyelország, Románia,
Szlovákia, Szlovénia, és Magyarország),
érkezett szakembereket Markus Schleier
ügyvezető igazgató ismertette meg a ZF
Hungária tevékenységével, hangsúlyozva, hogy a vállalat tovább kívánja növelni a kelet-európai beszállítóktól érkező
alkatrészek arányát. A ZFH-val kötött
beszállítói szerződés a későbbiekben jó
ajánlólevél lehet a konszernszintű beszállítói státusz megszerzéséhez.
A beszállítókereső programról Juhász
Péter beszerzés vezető beszélt részletesen.
Mint mondta, a közép-kelet-európai régió
számos előnyt kínál a beszállítókat kereső

cégeknek, hiszen az Európai Unió szomszédságában, illetve az EU-ban már teljes
jogú tagként tevékenykedő országok tartoznak ide, amelyekben a vevő számára is
kedvező költségszinten tudnak termelni
a gépipari vállalatok. A földrajzi közelség
gyorssá és költséghatékonnyá teszi a szállítást, a magasan képzett munkaerő pedig az
egyik garancia a jó termékminőségre.
A beszállítók sok általuk gyártott terméket hoztak el referenciaként az egri konferenciára. A ZF szintén kiállította több
termékét, illetve olyan alkatrészeket, amelyekre gyártót keres, így a konferenciát
kiállítás is kísérte. A konferencia második
részében rövid személyes tárgyalásokra került sor a ZF beszerzői és a meghívott beszállítók képviselői között, megalapozva a
későbbi együttműködést.

Automotive Hungary
A járműipar három napja
A tavalyi sikeres kezdet nyomán idén
ismét megrendezték a magyar járműipari vállalkozásoknak bemutatkozási
lehetőséget és szakmai fórumot biztosító
Automotive Hungary szakkiállítást. Idén
egy olyan közép-kelet-európai régiós találkozót valósított meg a Hungexpo Zrt.,
ami különleges környezetet biztosított
új üzleti kapcsolatok kiépítésére, valamint a meglévő kapcsolatok ápolására.
A kiállítás és vásár tematikája lefedte a
járműgyártás tervezéstől a kivitelezésig,
illetve a karbantartásig tartó összetett folyamatát.
November elején a Hungexpo G pavilonjában három napon át zajlottak a programok, amelyeknek természetesen részese
volt a ZF Hungária Kft. is. Az első napon,
november 5-én megtekintették a kiállítást az ügyvezető igazgatók, Őszi Csilla és
Markus Schleier. A beszerzők minden nap

tárgyalásokat folytattak a meglevő és a reménybeli beszállítókkal, és a logisztikusok
is ellátogattak, hogy felmérjék a csomagolóanyagok, anyagmozgató gépek és raktári
kiszolgáló rendszerek kínálatát.
A leglátványosabb standokkal természetesen a járműgyártók, elsősorban az Audi
és a Mercedes rendelkeztek, ami érthető,
hiszen ők a fogyasztókkal is rendszeresen
kommunikálnak, míg a meghatározott üzleti körrel szakmai és kereskedelmi kapcsolatban álló beszállítóknak jóval kevesebbet
kell marketingre költeni. A ZF Hungária
tavaly, az első Automotive Hungaryn a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
standján állított ki, az idén viszont már jóval nagyobb és látványosabb önálló standon
jelent meg, amelyet sokan felkerestek. Sok
üzletemberrel vették fel a kapcsolatot a vállalat beszerzői, és jó esély van arra, hogy az
ilyenkor szokásos többlépcsős tárgyalási fo-

lyamat végén több vállalkozás is bekerülhet
a ZFH beszállítói közé.
Üzlet, tudomány, karrier – e három kulcsfogalomra épült a rendezvény. Az üzlet
nyilvánvalóan jelen volt a kiállítás minden
négyzetméterén. A tudomány nemcsak a
hipermodern megmunkáló gépekben és
high-tech termékekben volt jelent, de egy
érdekes versenyben is, amit az alternatív
járműveket építő és azokkal versenyző
egyetemi csapatoknak írt ki az Autopro
szakmai magazin. A karriert a jelenlévő fejvadász és állásközvetítő vállalkozások, illetve tréningcégek jelenítették meg.
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A vállalkozók életkörülményein is
javít a HMVTA mikrohitel programja
A mikrohitel program képes számottevően javítani a programban résztvevő vállalkozók és családjaik
életkörülményein, előmozdítani személyes jólétüket – jelentette ki a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) kuratóriumi elnöke a közelmúltban tartott egri sajtótájékoztatóján.

lósított meg új beruházást, és magas a beruházást tervezők aránya is. A növekedési
terveik megvalósításához – a cégek nagysága miatt – feltételezhetően csak a mikrohitel képes hatékonyan hozzájárulni, és azt
is feltételezhetjük, hogy mikrohitel nélkül
ezek a projektek nem valósulnának meg.
A mikrohitel szerepe jelentős a foglalkoztatottsági szint megtartásában, és emelésében
is a mikro- és kisvállalkozói körben – összegezte a felmérés eredményeit Farkas Zoltán.

Rugalmas munkahelyek a HMVTA-nál

delemforrást, így a cég helyzete szorosan
összefügg személyes életkörülményeik alakulásával.
A cégek 28,8 százaléka legfeljebb egy
munkavállalóval dolgozik, 2–5 munkavállalót foglalkoztat a válaszadók fele, az átlagos munkavállalói létszám 4,42. A HMVTA ügyfélkörében tehát a legnagyobb részt
a mikrovállalkozások teszik ki, akik valószínűsíthetően a banki hitelezésben kevésbé
tudnak részesülni.
A kutatásban résztvevő mikro- és kisvállalkozások képesek a fejlődésre: az elmúlt
két évben 79,2%-uk valósított meg új beruházást. A HMVTA ügyfelei közül a többség további tárgyi eszköz bővítést tervez az
elkövetkező 1 évben. A növekedési terveik
megvalósításához – a cégek nagysága miatt

Országos Mikrohitel Program a
Heves Megyei Vállalkozás- és
Területfejlesztési Alapítvánnyal
Országos Mikrohitel Program 

3,9% 

Kedvezményes kamatozású mikrohitel kezdő és működő mikrovállalkozásoknak: legfeljebb 10 millió Ft beruházásra illetve forgóeszközre • futamidő: 10 illetve 3 év • türelmi idő: maximum 6 hónap • ingatlanfedezet
szükséges • FIX ÉVI 3,9% ügyleti kamat.

Heves Megyei vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
Iroda: 3300 Eger, Bethlen Gábor u. 9. • Tel.: (06 36) 410-724
Honlap: www.hmvta.hu
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vevő vállalkozások alkalmazotti létszámuk
alapján igen kicsik, átlagosan 4,42 fővel
működnek. Minden negyedik vállalkozónál maximum egy ember dolgozik alkalmazottként. A HMVTA-k ügyfélkörét legnagyobb részt tehát a mikrovállalkozások
teszik ki, akik valószínűsíthetően kevésbé
jutnak banki szolgáltatásokhoz. Fontos
ugyanakkor az is, hogy az érintett mikroés kisvállalkozások képesek a fejlődésre: az
elmúlt két évben közel 80 százalékuk va-

– feltételezhetően csak a mikrohitel képes
hatékonyan hozzájárulni, és azt is feltételezhetjük, hogy mikrohitel nélkül ezek a projektek nem valósulnának meg.
Farkas Zoltán rámutatott: a mikrohitel
szerepe jelentős a foglalkoztatottsági szint
megtartásában és emelésében a mikro- és
kisvállalkozói körben. A felmérésben a
mikrohitel 55 esetben hozzájárult létező
munkahelyek megtartásához, és 65 esetben
(válaszadók 52%-a) hozzájárult új munkahelyek létrehozásához. A munkaerő-felvevő cégek átlagosan 2,38 álláshellyel bővítettek. A kisvállalkozói ügyfélkör tehát nem
elhanyagolható foglalkoztatási potenciállal
bír. A jövőre vonatkozóan a megkérdezettek 56,8%-a tervez létszámbővítést.
A válaszadók csupán 18,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem változott az életkörülménye az HMVTA hitelprogramjának
hatására. Ezzel szemben 35,2 százalékuk
szerint kis, 46,4 százalékuk szerint pedig
nagy mértékben javult a helyzetük. Kijelenthető tehát, hogy a válaszadók 81,6 százaléka szerint érezhetően javultak az életkörülményeik a HMVTA hitelprogramjának
köszönhetően – húzta alá.
Az alapítvány elnöke beszélt arról is, hogy
a HMVTA-hoz való „eljutás” túlnyomó
részben személyes kapcsolatokon keresztül történt:a megkérdezettek közel háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy ismerőse
révén értesült a HMVTA programjairól.

A sajtótájékoztatón szó volt a TÁMOP 2.4.5-12/-2012-0527-es
számú, a rugalmas munkahelyek kialakítására vonatkozó, közel
2,8 millió forintos pályázatának eredményéről is. Bodnár Tibor,
az alapítvány munkatársa egyebek mellett arról is beszélt, hogy
a 100 százalékos intenzitású konstrukció úgy növeli a foglalkoztatás rugalmasságát, hogy érdemben járul hozzá a munka és a
magánélet összeegyeztetésének elősegítéséhez. Emellett – mutatott rá – nincs szükség olyan átszervezésre, átalakításra, amely a
munkavállalót akaratán kívül részmunkaidős vagy egyéb atipikus foglalkoztatási formába, illetve számára előnytelen munkarendben, munkaidőben való foglalkoztatásba kényszeríti.
A projekt eredményeként az alapítvány hét munkatársa egy
speciális csapatépítő tréningen vesz részt.
A csapatmunkára épülő együttműködés célja, hogy a

Esélyegyenlőségi képzések az EKF-en
November 30-án zárul az új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
„Esélyegyenlőség oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán” című TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0023
azonosító számú pályázat, mely 2012. december 1-jén indult.
A pályázat kétéves futamideje alatt tanfolyamok szervezésével lehetőséget
nyújtottunk a fogyatékkal élők illetve hátrányos helyzetű emberek információhoz való hozzáférését biztosító informatikai (IKT) eszközök használatának elsajátítására és a kapcsolódó módszerek megismertetésére.
Akkreditált felnőttképzési program keretében közel 1000 órás képzést
tartottunk két témacsoportban:
– „Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák”
(60 óra)
– „Kommunikációs hídépítés ép-és fogyatékos emberek között” (30
óra)
A képzések lebonyolításához oktatóink a „Képzők képzése” – „Oktatói
felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására info-kommunikációs területen” programban sikeres vizsgát tettek,
tanúsítványt szereztek.
A képzések – az említett két témakörben – 11-11 csoportban valósultak
meg, a résztvevők létszáma 225 fő volt, melyből 211 fő teljesítette a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges feltételeket. A tanfolyam elvégzésével olyan
kompetenciák megszerzésére nyílt lehetőség, mely képessé teszi a résztvevőket akadálymentes weboldalak készítésére, speciális szoftver- és hardver
eszközök használatára, különböző fogyatékossági formák jellemzőinek felismerésére valamint készségszinten – a státuszuknak megfelelően – kommunikálni a fogyatékkal élőkkel. A tréninggyakorlatok segítségével képessé
válnak akadálymentesített kommunikációs terek kialakítására és hatékony eszközöket sajátítanak el az akadálymentes kommunikáció megteremtéséhez.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, melynek
Európai Szociális
összege 100%-os támogatottság melAlap
lett 19 799 418 Ft.
%()(.7(7e6$-g9ė%(

mikro- kis- és középvállalkozóknak nyújtott szolgáltatásokat még gyorsabbá,
szakszerűbbé és korszerűbbé tegyük.
A projektnek köszönhetően folyamatossá válik
a munkavégzés, javul
a minőség, a csapatszellem
erősödik
és rugalmasabbá
Európai Szociális
Alap
válik a szolgáltatások végrehajtá%()(.7(7e6$-g9ė%(
sa – mutatott rá
Bodnár Tibor.

BÚTORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZAT!

Egyedi méretezésű konyha-, szoba- és irodabútor
készítése felméréstől a beszerelésig!
Ingyenes
felmérés Egerben és
környékén is, precíz
munka!

 48/479-455

30/385-3178
(munkaidőben)

Fa-Firma Kft.
www.fafirma.hu
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Laminált padló- és
faparketta szakkereskedés

Az akció 2014.11.07-től a készlet erejéig tart.

Farkas Zoltán az idén nyáron végzett kérdőíves felmérés eredményeit taglalva rámutatott: a pénzügyi mutatókon túl az alapítvány számára a társadalmi hasznosság is
nagy fontossággal bír.
Farkas Zoltán felidézte: az EU és Magyarország támogatásával megvalósult projektben 125, a HMVTA-val kapcsolatban álló
vállalkozást kérdeztek meg. A kutatás fókuszában elsősorban a
vállalkozó, mint magánember és közvetlen környezete állt, mivel azonban az ő
jólétük, életkörülményeik, „boldogulásuk”
szorosan összefügg cégük helyzetével, ezért
a kérdések a gazdasági társaságra is kitértek.
Ennek megfelelően a kérdőív három területet érintett: a vállalkozás helyzetét, a terveket, várakozásokat, a vállalkozó személyes
körülményeit, valamint a HMVTA-val való
kapcsolatát.
A településtípusokat tekintve a megkérdezettek 28 százaléka 5000 lélekszám
alatti kistelepülésen lakik, 14,4 százalékuk
5001–20000 lakosságszámú kisvárosban,
41,6 százalékuk 100000 lakos alatti, 13,6
százalékuk afeletti városban, és 2,4 százalékuk egymillió feletti nagyvárosban. Ez is
igazolja – mutatott rá Farkas Zoltán –, hogy
az alapítványnál a kistelepülések sincsenek
tiltólistán. A válaszadók 60,9 százaléka esik
a 120 ezer forint alatti egy főre jutó jövedelmi kategóriába, 39,2 százalékuknak nincs
más rendszeres jövedelemforrása a vállalkozásukon kívül. Megállapítható tehát,
hogy az ügyfelek legnagyobb csoportjának
saját vállalkozása jelenti a kizárólagos jöve-

Szavai szerint a személyes ismertségen keresztül kiépült kapcsolatok többnyire tartósabbnak is bizonyulnak.
A HMVTA munkájára vonatkozó kérdésekre adott válaszokból kiderült: a HMVTA
szolgáltatásainak, munkájának elégedettségi indexe nagyon magas; az ügyfelek 96%-a
nyilatkozta azt, hogy elégedett (72,8%-a teljesen elégedett, 23,2%-a inkább elégedett)
az itt kapott szolgáltatásokkal.
Kijelenthetjük tehát: a felmérésben részt

Eger, Koháry út 29. Tel.: (06 36) 312 041
www.parkettatechnika.hu

Kamarai tükör

Heves megye gazdasági folyamatit
értékelte a HKIK elnöksége
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja, hogy a megye gazdasági folyamatai a vállalkozások, a
gazdaság szervezését végző intézmények és önkormányzatok által ismert legyen. Ismernünk kell erényeinket, tisztában
kell lennünk lehetőségeinkkel és meg kell mutatnunk azokat a területeket, melyek a megye jóléti állapotának fejlesztése érdekében szükségképpen beavatkozást igényelnek.

Főbb megállapítások: Az Észak-magyarországi régiót alkotó megyék közül Heves
a legtöbb mutató tekintetében előnyös
helyzetben van, azonban ha országos
összehasonlítást végzünk, megyénk a középmezőnyben helyezkedik el.
2014. első negyedévének kedvező folyamatai: nőtt az élve születések száma, az
előző év I. negyedévéhez képest a foglalkoztatottak száma is nőtt, a munkanélkülieké ennél nagyobb arányban csökkent.
A Heves megye gazdasági évkönyve 2014.
kiadvány digitális formában letölthető a
www.hkik.hu honlap LETÖLTÉSEK menüpontból. További információ: Bánfi Sándor
– gazdasági igazgató. Tel: 36/429-612 106os mellék • E-mail: banfisandor@hkik.hu

A megye gazdasági teljesítményét jól jellemzi, hogy az országos
GDP-ből évek óta csökkenő mértékben, de közel azonos arányban
részesül a megye, mely kisebb,
mint a népességen belüli súly.
A megye lakossága öregszik,
folytatódik a demográfiai apály,
nő az elvándorlási hullám, erősödik az urbanizáció.
A bankrendszer hitelkínálatának bővülésére nem került sor,
ez rontja a gazdaság pozícióit, a
rendszer szereplői az MNB Növekedési Hitelprogramját nem
minősítik egyértelműen kedvezőnek. 2014. őszén egyes szakértők számítanak a hiteligénylések növekedésére, mert az utolsó negyedévben
várható az európai uniós pályázatok kiírása, így nőhet a kereslet az európai uniós
támogatások előfinanszírozására nyújtott
hitelek iránt. Másrészt a növekedést valószínűsíti az is, hogy a hitelintézetek az utolsó negyedévre időzítették a program keretében történő hitelkiváltásokat( a MNB
NH hitelkeret kihasználtsága 30%-os)
Kevés (néhány 10) ipari nagyvállalkozás alkotja a gazdaság meghatározó
részét. A működő vállalkozások gazdálkodását a szervezeti struktúrától eltérő
teljesítmény jellemzi. A szervezetek méretének növekedésével az elért árbevétel
exponenciálisan nő, a gazdasági ágak
között pedig a szolgáltatások helyét egy-

re inkább átveszi az ipar. Az elért bevételek nagysága szoros összefüggést mutat
a nagyvállalatok jelenlétével, az ipari vállalkozások tevékenységével és a befektetett külföldi tőke nagyságával. Erősödik e
vállalkozások részéről a beszállító igény,
azonban ebben még a megyén kívüli szereplők aránya dominál.
Vállalkozási forma alapján a társas
vállalkozások túlélési képessége számottevően kedvezőbb az egyéniekénél. A
túlélés, fejlődés eszköze a vállalati együttműködések, klaszterszerveződések térnyerése lehet.
Az urbánus térségek a fejlődés fő
hordozói. A városok (Eger, Gyöngyös,
Hatvan) és azok vonzáskörzete illetve
ezek ipari parkjai adják a gazdaság teljesítményének közel 80%-át, ezen belül
a hatvani térség dinamikus fejlődése
töretlen. Észak és dél hevesi térségek
leszakadása elsősorban az elmaradott
infrastruktúra(úthálózat), a pangó beruházási kedv, az aktív munkaerő állomány csökkenése és szakemberhiány ,
munkanélküliség következtében tovább
folytatódik. Bár a nagy ipari projektek,
amelyek további gazdasági tevékenységeket ösztönöznek.

Harmónia Szépségszalon

A karácsonyfa alatt is jól mutat
ajándékutalvány

Minden ami szépség a legjobb árakon

hölgyeknek, uraknak.

Alakformálás I Wellness szolgáltatások
Kozmetikai szolgáltatások I Hidegterápia
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féle szolgáltatásból
választhat

SZÉP kártyát, Egészségkártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk!

Agria Park földszint

Eger, Törvényház út 4. Telefon: 06 30 345 0809 www.harmoniaeger.hu

Minőségi szakképzés az IQ-PONT
Középiskolában
A tizennyolcadik nevelési, oktatási évét
kezdő iskolánk – a Gimnázium Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola – fenntartója
az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány.
Intézményünk az alábbi szakmacsoportokban kínál magas szakmai színvonalú képzéseket: informatika, közgazdaságtan, nyomdaipar, művészet,
rendvédelem, honvédelem, turisztika,
ügyvitel.
Felvételt hirdetünk gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok
megkezdésére.
Helyi sajátosság, hogy iskolánkban a
művészeti képzésben résztvevő tanulóink nyomdaipari alapképzést is kapnak.
A nyomdaipari és a művészeti oktatásban részesülő fiatalok eredményesen szerepelnek a különböző pályázatokon. Számos szakmai sikerrel büszkélkedhetünk.
Tanulóink már harmadik éve sikerrel
pályáznak az Országos Nyomda- és Papíripari Szövetség által kiírt Pro Typographia versenyen, junior kategóriában.

Az elmúlt négy évben minden pályázatunk országos arany, ezüst, valamint kiváló termék díjazásban részesült. Intézményünk szakképzése határokon átívelő.
A kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum számára 2013-ban szakmai segítséget nyújtottunk, melynek eredményeként
beindították a nyomdaipari képzést, létrehozták a könyvkötő tanműhelyt. Kiváló partnerkapcsolatot ápolunk a szlovákiai magyar nyelvű intézményekkel is.
Az IQ-PONT Középiskola alapvető
filozófiája az egyéni célok és a felelősségen alapuló személyiség fejlesztés, kompetenciaalapú képzés. Munkánk eredménye a megalapozott továbbtanulás,
valamint a piacképes szakmai tudás. A
korszerű eszközökkel felszerelt nyomda-
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ipari szakirányunk Egerben és az északkelet magyarországi régióban meghatározó és egyedülálló képzési kínálattal
rendelkezik. A térség nyomdaipari cégeivel sikeresen együttműködünk.

Képzési kínálatunk a
2015/2016 tanévben:
Gimnázium:
01 4 évfolyam, fakultáció, szakmai érettségi
02 4 évfolyam, fakultáció, rendészeti orientáció
03 4 évfolyam, fakultáció, katonai orientáció
Szakközépiskola:
04 4 évfolyam, informatikai ágazat
05 4 évfolyam, közgazdasági ágazat
06 4 évfolyam, nyomdaipari ágazat
07 4 évfolyam, művészeti ágazat
08 4 évfolyam, rendészeti ágazat
09 4 évfolyam, informatikai – közgazdasági
ágazgat katonai orientációval
Szakiskola:
10 3 évf., könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó
11 3 évf., számítógép-szerelő, -karbantartó

Választható szakmáink: informatikai rendszergazda, számítógép-szerelő,
-karbantartó, könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó, nyomdaipari gépmester,
pénzügyi termékértékesítő, grafikus, kiadványszerkesztő, divat- és stílustervező,
mozgókép- és animáció készítő, turisztikai szervező, értékesítő, ügyviteli titkár
4 évfolyam rendészeti ágazat: A rendészeti orientációt választó tanulók a
sikeres érettségi és felvételi vizsgát követően másfél éves tanulmányokat folytatva (pl.: Miskolcon) tiszthelyettesi/
altiszti végzettséget szerezhetnek vagy a

budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendőrtiszti ágazatán diplomát és
tiszti beosztást kaphatnak.
4 évfolyam informatikai, közgazdasági ágazat, 4 évfolyam katonai orientáció: A katonai pályára készülőknek
gimnáziumi és/vagy szakközépiskolai
tanulmányokat kínálunk. A sikeres érettségi vizsgát követően a fiatalok tanulmányaikat vagy a szentendrei tiszthelyettes/
altiszt képzőben folytatják másfél évig,
ahol altiszti beosztást szereznek, vagy a
budapesti Nemzetvédelmi Közszolgálati
Egyetemen diplomát és tiszti rendfokozatot nyernek el.
Intézményünk felnőttképzési kínálata folyamatosan bővül. Megtekinthető a
www.iqpont.hu weboldal felnőttképzési
aloldalán (http://felnottkepzes.iqpont.
hu)
Jelenleg informatikai rendszergazda,
grafikus, könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó képzések kerültek meghirdetésre a felnőttképzés keretében.
Nyílt napjainkon várjuk az érdeklődő
fiatalokat!(X)
Nyílt napok időpontjai:
2014. november 13. 10.00 óra (katonai
és rendvédelmi bemutatóval)
2014. december 11. 10.00 óra
2015. január 12. 10.00 óra
Elérhetőségek:
3300 Eger, Mátyás király út 165. • Postafiók: 3300 Eger, Pf.: 208 • Tel./Fax: (+36
36) 516 068 • E-mail: igazgato@iqpont.
hu • Matúzné Nagy Ildikó igazgató (mobil: +36 20 464 8509)

KÉSZEN ÁLLSZ
A VARÁZSLATRA?
Válaszd a Telekom kedvezményes otthoni TV, internet és
telefon csomagajánlatát és engedj a bűvöletnek Dynamoval
a Discovery Channel műsorán!
További információ: 1412 és üzleteink.

Az egyetemisták is számítanak

Habár már egyre többen ismerik a foglalkozás-egészségügy – korábban üzemegészségügy – szerepét a hazai egészségügyben, mégis továbbra is akadnak olyan pontok, melyekről érdemes többet tudni. Dr. Verrasztó Ágnest kérdeztük erről a témáról.

Ha a gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója lesz, szüleinek már nem jár utána a családi pótlék. Azonban, ha van
olyan tagja a családnak, aki után továbbra is jár a kedvezmény, az egyetemistát is figyelembe kell venni az összeg megállapításakor. Ez a családi kedvezményre is vonatkozik. A felsőfokon tanuló diák az eltartott kedvezményezett kategóriából a kedvezményezettek közé sorolódik.

– A foglalkozás-egészségügy
folyamatainak
két alapvető szereplője
a munkáltató és a munkavállaló. Milyen ódon
tudnak hozzájárulni a
munkaalkalmassági vizsgálatok az ő tevékenységükhöz, hétköznapjaikhoz?
– A foglalkozás-egészségügy, ha megfelelő odafigyeléssel kezelik, rengeteg
hasznot hajthat mind a
munkáltatónak, mind a munkavállalónak.
A munkáltató számára, akár pontosan
számszerűsíthető az a veszteség, ami abból
adódhat, ha egy munkavállaló egészségi
okokból képtelenné válik ideiglenesen vagy
véglegesen ellátni a munkáját. A foglalkozás-egészségügyi orvos feladata többek között az, hogy megfelelő protokollok mentén
haladva előre kiszűrje azokat az eseteket,
melyek kockázatot rejthetnek a munkáltatónak és a munkavállalónak.
Érdemes még megemlíteni a záróvizsgálatok fontosságát is, melyek jelentőségét
sok munkáltató alábecsüli. Záróvizsgálatra

akkor van szükség, amikor
egy munkavállaló kilép
egy adott cégtől. Ennek
a vizsgálatnak a lényege,
hogy pontosan rögzítse a
munkavállaló kilépéskori
egészségi állapotát. Ennek
hiányában a munkáltató
számára nehéz annak bizonyítása, hogy a volt munkavállalónál utólagosan bekövetkező egészségromlás
már a foglalkoztatás megszűnése után történt.
– Mire számíthatnak a munkavállalók?
– Valószínűleg nyitott kapukat döngetek, ha azt mondom Magyarországon nagyon alulértékelik az emberek a rendszeres
egészségügyi szűrővizsgálatok fontosságát
és hasznát. A hazai egészségügy jelenlegi
struktúrájában a munkaalkalmassági vizsgálatra a felnőtt lakosság döntő többségének kötelezően el kell mennie. Ezek a vizsgálatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy
esetlegesen lappangó betegségekről idejében tudomást szerezzünk és korai stádiumban megfelelő kezelést javasolhassunk. (X)

Dr. Verrasztó Ágnes pályafutását körzeti
orvosként kezdte, majd 1987-től váltott
az üzem-, majd foglalkozás-egészségügyre. Jelenleg a Prevenció-Eger Kft. vezető főorvosa.
Szakmai kinevezései:
• 1991–1995 Markhot Ferenc Kórház
üzemegészségügyet irányító igazgatóhelyettese
• 1991–2007 Heves megye üzemi- és
foglalkozás-egészségügyi
szakfelügyelő főorvosa
• 2002–2006 Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság (MÜTT)
szervezőtitkára
A Prevenció-Eger Kft. 25 év szakmai tapasztalattal a hátterében végez:
• foglalkozás-egészségügyi alapellátást,
• ezen felül az országos tisztifőorvos által kijelölt foglalkozás-egészségügyi
szakellátóhelyként,
• valamint az egészségügyi államtitkár
által kiadott engedély értelmében
szakmai továbbképzőhelyként is működik.
További információ:
www.prevencioeger.hu

Mikrovállalkozások fejlesztése
Magyarország kormányának szilárd célkitűzéseként a 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre álló fejlesztési források hatvan százaléka célzottan gazdaságfejlesztési célok megvalósítását szolgálja. A széleskörű célrendszer kiemelt
prioritása lesz továbbra is a mikrovállalkozások versenyképességének erősítése.
A korábbi pályázati időszakban jól értékelhető eredményeket előidéző fejlesztési eszközök jellemzően elérhetőek lesznek a projektgazdák számára, így a következő tervezési időszak is lehetőséget
fog teremteni:
• eszközbeszerzésre – termelési eszközök számának növelésére,
eszközpark megújítására
• telephely vásárlására, fejlesztésére
A korábbi időszak tapasztalatai alapján érdemes kihasználni a pályázati ciklus aktivizálását megelőző időszakot a fejlesztési igények
összefoglalására, a szükséges dokumentációs elemek beszerzésére,
a fejlesztési cél realizálásához szükséges körülmények, jogi aspektusok, alapvető bemeneti feltételek áttekintésére, ennek megfelelő
beszerzendő dokumentumok előkészítésére.
Telephelyfejlesztés,-vásárlás esetén fontos időben megkezdeni a
projekt előkészítést, melynek legfontosabb elemei:
• a vállalkozás számára megfelelő ingatlan kiválasztása
• az ingatlan tulajdonviszonyainak áttekintése (tulajdoni lap beszerzése)
• a tulajdonviszonyokhoz kapcsolódó kötelezettségek, hitel terhelési helyzet vizsgálata
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• az ingatlan forgalomképességének értékelése
• a pályázó gazdálkodásához kapcsolódó finanszírozási képesség
szerinti ingatlan méret, -érték választása
• a pályázó számviteli dokumentumainak (főkönyv, mérleg 2012–
2013) átvizsgálása a lehetséges hitelképesség feltételeinek megállapításához
• a beszerezni kívánt eszközök árajánlatainak bekérése
Ezen tényezők összeállítása, tudatos előkészítése nagymértékben megkönnyítheti egy eredményes pályázati folyamat megvalósítását, illetve
kizárhatja azon buktatókat, melyek egy felgyorsult pályázati időszakban csökkenthetik a pályázók esélyeit, eredményességét.

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

A felsőoktatásban tanuló gyermeknek is lehet jelentősége a családi kedvezmény igénybevételénél, ha a szülőknek még két olyan
eltartott gyermeke is van, akik után családi pótlékra jogosultak, és ezáltal a családi
kedvezmény szempontjából e két gyermek

kedvezményezett eltartottnak minősül. Ebben az esetben a családi kedvezmény havi
mértéke ugyanis 206 250 forint, amely a két
kedvezményezett eltartott után igényelhető,
vagyis 412 500 forint adóalap-kedvezmény
vehető igénybe. A NAV honlapján (www.

nav.gov.hu) megtalálható családikedvezmény-kalkulátor segít a számolásban. A
változás miatt új adóelőleg-nyilatkozatot
kell adni a munkáltatónak, illetve a kifizetőnek, hogy az adóelőleg levonásakor már
figyelembe vegye az új helyzetet.

A NAV a banktól is
kérhet adatot

Környezetvédelmi
termékdíj

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikusan is szerezhet adókötelezettséggel összefüggő adatokat a magyarországi bankoktól. Ez
a módszer először a végrehajtási eljárásban nyitott nagyobb távlatokat, de már az ellenőrzési szakterület is használja a rendszert.

2010-től a külföldről vásárolt és belföldön forgalomba
helyezett gépjárművek egyes részei (akkumulátor, gumiabroncs, kenőolaj, valamint elektromos és elektronikai
berendezések) után is környezetvédelmi termékdíjat kell
fizetni.
A termékdíjat annak a vállalkozónak kell megfizetni,
aki a gépjárművet elsőként helyezi belföldi forgalomba,
illetve azt saját célú felhasználásra szerzi be. A fizetendő termékdíj összege a gépjármű típusától függően 25–
30 000 forint.
Nem kell termékdíjat fizetni, ha a gépjárművet külföldre
továbbértékesítik, valamint magánszemély esetében akkor,
ha – személyes igényt meg nem haladó mennyiséget – saját
célra vásárol.

Néhány mozdulattal lehetővé vált bármely kiválasztott, vagy akár az ös�szes pénzintézet egyidejű elektronikus megkeresése a végrehajtás alatt
állók banki kapcsolatainak megismerésére. Az eljárás hatására a megkeresésekre adott válaszok beérkezési ideje is jelentősen mérséklődött, ezáltal
az ügyviteli folyamatok is lerövidültek. A legtöbb esetben egy nap alatt
megérkezik a pénzintézet válasza a NAV-hoz, de arra is van példa, hogy
pár órán belül érkező információ alapján, késedelem nélküli beszedési
megbízással terheli az adós bankszámláját a NAV. A NAV a banktitoknak
számító adatok felhasználásáról késlekedés nélkül tájékoztatja ügyfeleit.

Adó-zóna

Prevenció a munkahelyeken

Kerékpáros nap Szihalmon
2014.03.01-jén kezdődött Szihalmon
az a projekt, amely a „Kerékpáros közlekedés népszerűsítését és a szihalmi
általános iskola infrastrukturális feltételeinek megteremtését” célozta meg.
A pályázó várakozásai szerint a jelenleg óvodás és iskoláskorú gyermekeknek átadott környezettudatos
életmódot népszerűsítő minta révén
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövő
generációi számára a fenntarthatóság,
mint értékrend jelenhessen meg. A
bringázás nem terheli a környezetet,
a motorizált közlekedés arányának
csökkenésével javul a Föld környezeti
állapota, csökken a légszennyezés és a
zaj. A kerékpározás mindenki számára
egészséges. A gyakori bringázás javítja
a kondíciót és segít az egészségesebb
élet elérésében. Az iskola udvarán har-

minc kerékpár tárolására alkalmas kerékpártárolót alakítottak ki, felújították a tornatermi öltözőt és a higiéniai
célokat szolgáló zuhanyzót, valamint
vásároltak nyolc darab kerékpárt is. A
2014. 05.05-én kerékpáros vetélkedőt
tartottak, ennek keretében óvodás és
iskoláskorú gyermekek kerékpáros- és
ügyességi feladatokban mérték össze
tudásukat.
Az Európai Unió és az Új Széchenyi
Terv keretein belül megvalósuló fejlesztés. A hivatalos átadó ünnepséget
2014.09.19-én 9 órakor tartották Szihalmon, erre az alkalomra a szervezők
kerékpáros napot és rajzversenyt is hirdettek, ahol 100 000 Ft. értékű kerékpáros felszerelést osztottak ki a vetélkedő győztesei és a legkreatívabb rajzok
alkotói között.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

