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Hatszázmilliós támogatás Egernek

Ismét előkelő helyen végzett Eger egy turisztikai összesítésben: a negyedik leglátogatottabb belföldi uticél volt
2014-ben a szallas.hu összesítése szerint. Legtöbben idén Budapestre látogattak el, de a sorban Siófok és Hajdúszoboszló is dobogós lett. A megyék összesítésében Heves megye a harmadik legnépszerűbb volt.

Az előző évekhez hasonlóan az év végén ismét rendkívüli támogatást kapott Eger. A szabad felhasználású forrást az önkormányzat által meghatározott célokra költheti a város – jelentette be a jó hírt Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyű
lési képviselője.

Habis László polgármester szerint a megyeszékhely népszerűsége a folyamatos fejlesztéseknek is
köszönhető.
Leginkább a nyári hónapok forgalma volt erős,
de az év végi hosszú hétvégéken is megteltek a
környékbeli szálláshelyek.
A belföldi turizmus felívelése várhatóan 2015ben is tovább folytatódik. A szallas.hu adatai szerint akár kilenc százalékkal is bővülhet a látogatók
köre.

Szőlőőr
Szakemberek szerint a szőlészeknek, borászoknak a legnagyobb gondot a szőlőtermést sújtó betegségek elleni hatékony
védekezés jelenti. A peronoszpóra, lisztharmat, szürke és feketerothadás elleni
küzdelem a gazdák szerint is költséges
és környezetszennyező, eredményessége pedig gyakran kétséges. A napokban
Egerben egy olyan, magyar fejlesztésű,
több innovációs díjat nyert szőlővédelmi-jelző rendszert mutattak be, amely
a fejlesztők szerint részletes, valósidejű
méréseivel megoldást jelenthet a problémákra. A beérkezett adatok szinte percre
pontos, részletes információkat adnak a

Borszentelés
Hagyományosan a bazilikában szentelte meg a 2014-es borokat dr. Ternyák Csaba egri érsek. Azt kérte,
akik Szent János tiszteletére a borból
isznak, az ő érdemeiért maradjanak
mentesek minden mérgező és ártó
hatástól.
A mise után a résztvevők átvonultak
a Líceumba, ahol Pál Sándor, az Egri
Borvidék Hegyközségi Tanácsának
elnöke értékelte az idei termést. Mint
mondta, a mennyiség és a minőség is
kiváló, köszönhetően annak, hogy az
ország más borvidékeivel szemben
ezen a környéken kedvező volt az időjárás.
Patai István elnök, az Egri Borvidék
Borminősítő Bizottság 2014-es munkájáról számolt be.
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gazdáknak a dűlők hőmérsékletéről, csapadékszintjéről, páratartalmáról, a napsütés-intenzitásáról, valamint a szőlőlevelek nedvességtartalmáról. A rendszer
ezek alapján földterületenként elemzéseket, előrejelzéseket készít, amelyekből
a gazdák azonnal megtudhatják milyen
járványok, szőlőbetegségek fenyegetik
ültetvényeiket, mennyi azok lappangási
ideje. A fejlesztésekben mérnökök, biológusok is részt vesznek.
A rendszer két napos időjárás-előrejelzéssel, vegyszer-adatbázissal és növényvédelmi naplóval is segíti a gazdákat. A
fejlesztők szerint, ha valaki nem rendelkezik egy ilyen valósidejű jelző-rendszerrel, egy járványban 3-4 nap alatt terményének 25 százalékát is elveszítheti.

Kéményseprés
Az év legjobb borminősítőjének
Gromon Tamást választották, illetve
megköszönték Varga Sándor munkáját, aki 19 éven át dolgozott a hegyközségben.

Ideiglenes szolgáltató Heves megyében
2014. december 18-tól a katasztrófavédelem két ideiglenes szolgáltatót jelölt ki: a
Városgondozás Eger Kft. a megyeszékhelyen és a környékbeli 27 településen látja
el a feladatot, a megye további 94 településén pedig a Borsodi Kéményseprő Kft.
Városgondozás Eger Kft-hez tartozó települések listája: Andornaktálya, Átány, Bese
nyőtelek, Demjén, Dormánd, Eger, Eger
bakta,Egerfarmos, Egerszalók, Egerszólát,
Felsőtárkány, Füzesabony, Kerecsend, Kömlő, Maklár, Mezőszemere, Mezőtárkány,
Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Poroszló, Sarud, Szarvaskő, Szihalom, Tiszanána,
Újlőrincfalva.

Nyitrai Zsolt elmondta: az Országgyűlés
által elfogadott költségvetés hatással van a
Heves megyében élő polgárok napi életére
is. Hozzátette: 2015 egyértelműen a bankok elszámoltatásának éve lesz, egy régóta
húzódó probléma megoldását kezdik meg
akkor, amikor az új törvények révén 1000
milliárd forintot, – bankok által jogtalanul
elvett pénzt – juttatnak vissza a devizahiteleseknek, ennek következtében pedig átlagban 25-30 ezer forinttal csökkenhetnek
jövőre a havi törlesztőrészletek.
Jó hír az is – folytatta –, hogy folytatódik

a rezsicsökkentés, s a gyed-extra, valamint
a családi adózás miatt javul a családok helyzete. Meg kell említeni, hogy az adósságkiváltás kapcsán 23 milliárdos hiteltől szabadultak meg a megye települései, Eger pedig
2012, valamint 2013 végén 1-1 milliárdos
támogatást kapott a kormánytól.
Mindez azt jelenti, hogy a magyar kormány partnerként tekint Heves megyére,
Egerre s az itt élőkre, ezt tükrözi az Országgyűlés által elfogadott jövő évi költségvetés s az a döntés, amelynek nyomán
574 millió forintos szabad felhasználású

forrást kap a megyeszékhely – mondta
Nyitrai Zsolt. Hozzátette azt is, hogy e támogatáson bokréta az az 50 millió forintos
címkézett támogatás, amely a Szent Bernát
Ciszterci templom felújítására fordítható.
Habis László egri polgármester szólt arról, hogy a belügyi, a fejlesztési tárca, valamint a miniszterelnökség képviselőivel
történt egyeztetések után született meg
ez a kormányzati döntés. Ennek nyomán
a csökkentett munkaképességű embereket foglalkoztató Agria Humán Kft. teljes bankhitelállományát konszolidálják,
ugyanakkor a közösségi közlekedésre és
városüzemeltetési feladatokra is jut a pénzből.
Kós Ede templomigazgató arról szólt,
hogy a feltárási munka során egy barokkkori rétegre leltek, s a most érkezett támogatás révén ennek restaurálását is elkezdhetik.
Varga B. János, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium igazgatója kijelentette,
öröm számára, hogy az iskola alapításának
325. ünnepi évében érkezett ez az 50 milliós támogatás a kormánytól. Hangsúlyozta,
hogy az intézmény célja, hogy hitükben
erős, keresztény értelmiségi fiatalokat neveljenek, ez pedig az iskola és a templom
közös feladata.

Több mint négyszázötvenezer forint
gyűlt össze a jótékonysági bálon

fotó: mikó attila

Megkezdődött a báli szezon. Január közepén rendezte
meg, az MKB Bank Egri fiókja, immár hagyományosnak mondható bálját, a Hotel Eger Park szállodában,
ahol idén közel kétszáz vendég vett részt. Az MKB
Bank Egri fiókja Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézet lakói javára gyűjtött. Csontos Sándor Igazgató megnyitó beszédében elmondta,
ilyenkor nem csak a partnerekkel töltött közös vacsoraest a cél, hanem az is, hogy az arra rászorulóknak
segítsenek. A bálon több ismert művész is fellépett, de
az egyik legnagyobb sikert az Andornaktályai Otthon
művészeti csoportja és saját zenekara aratta, akik meglepetés műsorral készültek az estére. Ebben az évben
az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézet kapta a bál tombola bevételét, ami több
mint négyszázötvenezer forint volt.
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Ez történt…

Ez történt…

Eger ismét az élvonalban

Heves megye

Versenyképes állam, versenyképes
megye
A 2015-ös gazdasági prognózisok egyik legfontosabb eleme a versenyképesség összetevőinek elemzése. Erről kérdeztük dr. Pajtók Gábor kormánymegbízottat.
– Hogyan látja hazánk helyzetét a gazdasági versenyképesség szempontjából?
Ön mit ért a versenyképesség fogalma
alatt?
– Nem szeretnénk lemaradni a gazdasági versenyben, ami nem könnyű feladat,
hiszen a versenyképesség összetett, több
szinten értelmezhető fogalom. Véleményem szerint hazánk, és azon belül Heves
megye jelenleg a versenyképesség több
befolyásoló tényezőjét tekintve is előremutató átalakuláson megy keresztül. A
globalizációval együtt járó hatások Magyarországot sem kerülik el, ugyanakkor
a növekvő világpiaci jelenlét, a stabilitás
és az eredményes nemzetközösségi integ-

ráció alapja továbbra is a magyar állam, a
magyar nemzet, a magyar nemzettudatú
emberek közös érdekein, céljain alapuló
stratégia kell hogy legyen. A közös cél az
emberek életminőségének növelése, környezetük és egészségi állapotuk javítása,
biztonságérzetük fokozása olyan társadalmi alapot teremt, amelyre stabil, fenntartható jövőt építhetünk.
– Említette, hogy a versenyképesség
összetett fogalom. Pontosan mit értsünk ez alatt?
– A világpiaci versenynél (ami alapvetően a piacra vitt termékek és szolgáltatások versenye) jóval komplexebb terület
a világgazdasági verseny, amely főként a

fejlődés fenntarthatóságáért, és az innováció biztosította lehetőségekért folytatott
versengés. A Magyar Állam a korábban
megszokott gazdasági, társadalmi alapelvek, folyamatok és automatizmusok
újragondolásával, a közigazgatás megújításával, a vállalkozások támogatásával, a
más nemzetektől átvett jó gyakorlatokkal
bevált technikákkal igyekszik versenyben
maradni, versenyképességét növelni.
– Hogyan járul hozzá a közigazgatás
átfogó reformja a versenyképesség növeléséhez?
– Az államigazgatásban újraértelmeztük a polgárok és az állam, az ügyintéző és
az ügyfél viszonyát. 2010-re a magyar államigazgatást a széthúzó ágazati érdekek
jellemezték, a közigazgatási feladatokat
többnyire ellátó önkormányzatok eladósodása már az ország versenyképességét
súlyosan veszélyeztető tényezővé vált. Az
alapvető törekvés a hatékony, áttekinthető egységes közigazgatás kialakítása volt.
Ennek jegyében alakultak meg a kormányhivatalok, a járások és a kormányablakok is, s ez folytatódik most az Államreform 2 elnevezésű programban. Mindez
azért szükséges, mert az állam szerkezete,
szervezettsége, az állami szolgáltatások
minősége érdemben határozza meg egy
ország versenyképességét.
– Ön szerint milyen intézkedésekkel
lehet hosszú távra tervezve, érdemben
befolyásolni a versenyképességet?
– Megítélésem szerint a versenyképes-

Hat megye vezetői egyeztettek Egerben
Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye elnökei,
főjegyzői, jegyzői tanácskoztak az egri megyeházán. A rendezvényen a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatairól egyeztettek, valamint a 2014-2020-as uniós ciklus tervezésével és végrehajtásával összefüggő aktuális kérdéseket vitatták meg.
Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
elnöke, az észak-magyarországi és északalföldi megyék szakmai egyeztetésének
kezdeményezője hangsúlyozta, hogy a
tapasztalatcsere erősíti a területi együttműködés lehetőségét, ezért a jövőben is a
folyamatos párbeszédre törekednek.
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Szó esett a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei forrásainak
felhasználásáról, a projektek kiválasztási eljárásáról, valamint arról, hogy a
TOP elfogadása után – a megyei önkormányzatok korábbi visszajelzéseit is
figyelembe véve – véglegesítik a pályá-

zati kritériumokat. A tapasztalatcsere
érintette az Intergrált Területi Programok véglegesítésének várható menetrendjét és finanszírozását is, melyeket
áprilisig kell elfogadnia a megyei közgyűléseknek.
A résztvevők beszámolót hallhattak a

séget egyben legjobban elősegítő hosszú
távú befektetés: az oktatás. Minden olyan
ország, ahol áldoztak az oktatási rendszer,
a módszerek és a tananyag reformjára (pl.
Finnország) sikeresnek mondható. Az oktatás a legfőbb eszközünk lehet arra, hogy
gyermekeink, unokáink versenyképes,
használható, rugalmas, piacképes tudást
szerezve élhessenek minőségi, kiegyensúlyozott, boldog életet. Már most meg
kell kezdenünk a felkészülést arra a munkaerő-igényre, ami majd 10-20 év múlva
lép fel hazánkban. Kétségtelenül az egyik
legkecsegtetőbb ilyen terület az innováció.
– Hogyan befolyásolhatja az innováció a versenyképességet?
–A 2014–20-as európai uniós pénzügyi
időszakban hazánk kutatás-fejlesztésre és
innovációra 700 milliárd forintot hívhat
le. Heves megye K+F+I terén a megyei
rangsor vége felé helyezkedik el, így itt
különösen időszerű ennek ösztönzése.
A 2014-2020-as időszakban hazánk ös�szesen mintegy 12 ezer milliárd forintos
uniós forráshoz juthat, melynek része az
említett 700 milliárd is. A Kormányzat
deklarálta, hogy a támogatások 60%-át

Nemzetgazdasági Minisztérium regionális programokért felelős államtitkárával zajló, a Területfejlesztési Operatív
Programokkal kapcsolatos tárgyalásokról is.
A megyék főjegyzői és jegyzői részvételével szakmai egyeztetés zajlott a
területfejlesztési feladatokról, az integrált területi program tervezésének
jelenlegi állapotáról. A jelenlévők döntést hoztak arról, hogy a megyei önkormányzatok feladatait meghatározó
jogszabályokhoz – a gyakorlati tapasztalatok alapján – ajánlásokat fogalmaznak meg.

gazdaságfejlesztési célokra kívánja fordítani.
– Említette a jövőbeli munkavállalókat. Milyen helyzetben van jelenleg Heves megye foglalkoztatási szempontból?
– Biztató az a tény, hogy a megyei
munkanélküliségi mutatók 2014-ben
tovább javultak, a regisztrált álláskeresők száma egy év alatt 24%-kal csökkent

(ami 4830 főt jelent) és hogy a közmunka programban immár több mint 13
ezer ember vihetett haza segély helyett
fizetést. A kis- és középvállalkozók életét
is számos intézkedéssel, adminisztratív
könnyítéssel támogatja a kormány. A
kkv-k szerepe a foglalkoztatásban országos viszonylatban is meghatározó: 2012ben a vállalkozási szektor által alkalmazott létszám 73%-a a 250 főnél kisebb
szervezeteknél dolgozott. Ilyen támogató
program a Munkahelyvédelmi Akcióterv,
amelyben a munkáltatót terhelő szociális
hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehetők a legérzékenyebb munkavállalói csoportok – 55 év
felettiek, szakképzetlenek, 25 év alattiak,
tartósan álláskeresők és kisgyermekesek
– utáni kedvezmények.
– Összefoglalva tehát mi jelenthet
számunkra versenyelőnyt?
– A munkaerő minőségi színvonalát
és a KFI kapacitásokat növelő, valamint
az infrastruktúrát fejlesztő intézkedések.
Ezek javítják a piaci versenyképességet és
ez által a nemzetállam megmaradási esélyeit.

Helyi adó

Tájékoztató
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett,
az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2014.
évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a
jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban:
Jöt.) egyes rendelkezései.
A Jöt. módosításának célja az Európai
Uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.
A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős
mértékben megváltoztak. Magánfőzésnek
továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú,
párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett
előállítása minősül, de évente legfeljebb 50
liter mennyiségig.
2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban
és a magánfőzésnél az adóbevallással és az
adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban

a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság - egri lakosok esetében, Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája - jár el. [Jöt. 5. § (9) bekezdés]
Változik a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját
tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente
előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul
köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]
A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek
kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele.
A magánfőzőnek az előállított magánfőzött
párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január
15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha
a magánfőző nem állított elő tárgyévben
magánfőzött párlatot, akkor nem keletke-

zik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. §
(9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4)
bekezdés]
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által
fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre
nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak
alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]
Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés
feletti tulajdonszerzést az azt követő 15
napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. E
tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A
bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a
desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér
a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor
bemutatni a desztillálóberendezés feletti
jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
[Jöt. 67/A. § (1) bekezdés]
Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztilláló-

berendezés feletti tulajdonszerzés, akkor
a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell
megtennie a bejelentést. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K.
§ (1) bekezdés]
Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről
szóló magánfőzői bejelentésről, valamint
a magánfőző adóbevallásáról értesíti a
vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással
érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig
küldi meg az illetékes vámhatóság részére.
[Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]
Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa
előállított magánfőzött párlattal kíván
részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés
szerinti bejelentésről, valamint a párlat
után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja.
[Jöt. 67/A. § (8) bekezdés]
Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához
való jog az előállított magánfőzött párlat
utáni adóbevallási kötelezettség bevallási
határidejétől számított 1 év elteltével évül
el. [Jöt. 67/A. § (9) bekezdés]
Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény
hatályba lépését megelőzően előállított
magánfőzött párlatra 2014. december 31ét követően is az előállításkor érvényes

rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését követően előállításra kerülő
párlatok tekintetében azonban már az új
szabályokat kell alapul venni. [Jöt. 128/K. §
(2) bekezdés]
A bérfőzésben előállított párlat után is 2014. december 31. napjával - megszűnik
az eddig 50 liter mennyiségig biztosított
„0” forintos adómérték. 2015. január 1-jétől a szeszfőzdében bérfőzés keretében, a
bérfőzető alapanyagából előállított párlat
adója egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000 forint
(1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 835 forint), az 50 litert
meghaladó mennyiségre 333.385 forint (1
liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú
párlatra vetítve 1667 forint). [Jöt. 64. § (3)
bekezdés]
Fontos változás, hogy jövőre az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000 forintos
átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz,
azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége
2015. január 1-jétől megszűnik, és amen�nyiben tárgyévben a magánfőző állít elő
párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési
kötelezettsége keletkezik.
Tehát, aki jelenleg egri lakos és 2015.
január 1-jét megelőzően magánfőzéshez
használt desztilláló berendezést vásárolt,
bejelentést kell tenni Eger megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósághoz.

Erre a célra szolgáló nyomtatvány
(„EGER15JÖVBEJ”) a város honlapjáról,
a www.eger.hu, illetve ado.eger.hu címről
letölthető. A nyomtatvány elektronikusan
módon az ügyfélkapun keresztül is benyújtható.
A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát
kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér
a magánfőző lakcímétől. Egy desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát
is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a
bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti
e bejelentésről a többi érintett hatóságot/
adóhatóságot.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente
egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről
2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési
kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő
év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek
figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását
vonhatja maga után, ennek mértéke akár
200 ezer forintig is terjedhet. [Art. 172. §
(1) bekezdés]
Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bejelentési kötelezettségét időben
teljesíti.

Adóbevételek Egerben 2014-ben
Megszűnő adónemek és változatlan adómértékek mellett is jelentős a növekedés
A bevételi adatok a jövőt tekintve is bizakodásra adhatnak okot, hiszen az előző évhez
viszonyítva 347,6 millió forinttal nagyobb
összeg folyt be a város költségvetésébe. Különösen örvendetes ez annak tudatában,
hogy 2014. évre adóemelés nem volt, sőt
egyes helyi adók csökkentek, megszűntek.
2014. december 31-ig 4 099 millió forint adóbevétel érkezett az önkormányzat számláira saját bevételként, melyet a
város működésére, az itt élők életszínvonalának növelésére, valamint a gazdaság
fejlesztésére lehetett fordítani. A növekedés elsősorban a gazdálkodók nagyobb
teljesítményének, forgalmának, valamint
a megnövekedett idegenforgalomnak volt
köszönhető, hiszen az adók 86%-a tőlük
folyt be.
Valamennyi helyi adónemben – megszűnő adónem, változatlan adómértékek
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és kedvezmények mellett – növekedtek a
2014. évben elért pénzügyi bevételeink.
A helyi iparűzési adóbevételek növekedtek a legnagyobb összegben 307 millió forinttal, az idegenforgalmi adóbevételek is
jelentősen emelkedtek 30,2 millió forinttal
és a vagyoni típusú adóbevételek is 11,7

millió forinttal nőttek. A helyi adóbevételek
többsége továbbra is a helyi iparűzési adóból származik, a vagyoni típusú adók tették
ki a helyi adóbevételek 25%-át és az idegenforgalmi adó adta a helyi adók 4%-át.
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Adóhatósága

Adóbevételi adatok 2013–2014. években*
Önkormányzati adóbevételek
vagyoni típusú adóbevételek
idegenforgalmi adóbevételek
iparűzési adóbevételek
Helyi adók összesen
gépjárműadó (önk maradó)
más átengedett adók
pótlék bírság
Átengedett adók és pótlék bírság
Önkormányzati adóbevételek

2013
955 393 147
148 103 782
2 474 902 943
3 578 399 872
143 594 201
3 053 493
26 356 551
173 004 245
3 751 404 117

2014
967 142 246
178 362 142
2 781 932 356
3 927 436 744
141 800 703
2 834 002
26 970 608
171 605 313
4 099 042

*A kimutatás nem tartalmazza az önkormányzatnál beszedett, ám a központi költségvetést megillető adókat, díjakat
(pl.: gépjárműadó 60%-a, behajtásra kimutatott bírságok, közigazgatási illetékek).

Forrás: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája
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Szabó Róbertet, a Heves Megyei Közgyűlés elnökét az Európai Unió Régiók Bizottsága tagjává delegálta Magyarország
Kormánya – olvasható a Magyar Közlöny
január 15-én megjelent számában.

Az Európai Unió Régiók Bizottsága
(RB) az európai uniós helyi és regionális
hatóságokat képviselő tanácsadó szerv,
amelynek jelenleg 353 tagja és ugyanen�nyi póttagja van, akik az EU 28 tagállamát
képviselik. A Bizottság szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Tanácsával is; feladata pedig, hogy az uniós
jogszabályokkal kapcsolatos helyi és regionális álláspontokat érvényesítse, s az uniós
döntéshozatali folyamatba az önkormányzatokat is bevonja.
„Magyarországot tizenketten képviseljük a Régiók Bizottságában, nagy megtiszteltetés számomra, hogy teljes jogú tagként
vehetek részt a munkában. Legfontosabb
feladatomnak azt tekintem, hogy segítsem
a magyar célok megvalósítását, a párbeszédek alkalmával pedig a magyar érdekek
mellett álljak ki. Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulhatok ahhoz, hogy Heves megye harmonikusan és fenntartható
módon fejlődjön a jövőben, s hogy a helyi

érdekek és értékek hangsúlyos szerephez
jussanak uniós szinten. Örömmel tölt el,
hogy Dudás Róbertet, Mátraballa polgármesterét is tagnak jelölték, így a megyéből
ketten is részt vehetünk a nemzeti delegáció munkájában” – fogalmazott Szabó Róbert. Hozzátette, hogy a Régiók Bizottsága
fontos intézménnyé nőtte ki magát az elmúlt években, hiszen a helyi és a regionális
önkormányzatokat érintő (pl. foglalkoztatáspolitikai, környezetvédelmi, oktatáspolitikai, közegészségügyi) uniós szintű
döntéshozatal előtt a Bizottság, a Tanács és
a Parlament köteles konzultálni a Régiók
Bizottságával. E konzultáció során már a
legkorábbi előkészítő szakaszokban olyan
szakpolitikákat és koncepciókat javasol
az RB, amelyek az ezek megvalósításáért
többnyire felelős regionális és helyi önkormányzatok tapasztalataiból és szakismereteiből származnak.
Az RB tagjait és póttagjait a Tanács nevezi ki ötéves időtartamra, az uniós tagállamok javaslata alapján.

Épülettakarítás, irodaházak takarítása, szalagfüggöny-, szőnyeg- és
kárpittisztírtás, szőnyegtisztítógép-kölcsönzés házhoz szállítással, magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.

Takarítószolgálat, Eger

(06 20) 9359 211

Szigorúbb szabályok az egészséget
veszélyeztető élelmiszerek ellen

Adó-zóna

Szabó Róbert is tagja lesz az Európai
Unió Régiók Bizottságának

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben az élelmiszerekre szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint
egyéb termékekre.
Január elsejétől egyes, a 200 kilogrammot
vagy 250 ezer forintot meghaladó élelmiszerszállítmányokra EKÁER számot kell
kérni, függetlenül attól, milyen járművel
szállítják.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzései alkalmával többször akadályozta
meg, hogy emberi egészséget veszélyeztető élelmiszer kerüljön az üzletek polcaira.
Hűtés nélkül szállított nyers hús, magyar
árunak feltüntetett lengyel paradicsom, hűtés nélküli kamionban hordóban szállított
feltört tojás akadt fenn a NAV és a NÉBIH
közös ellenőrzései alkalmával. Ezen túl az
élelmiszeripari termékekkel (például liszt,
cukor, étolaj, kávé, hús) kapcsolatban el-

követett áfacsalások miatt 2011 óta a NAV
pénzügyi nyomozói mintegy 400 nyomozást indítottak. Ezekben az ügyekben 86
milliárd forint áfát csaltak el az elkövetők.
A visszaélések kiszűrése érdekében az
EKÁER-ben be kell jelenteni a kockázatos
élelmiszereket, amennyiben azok tömege
a 200 kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke a
250 ezer forintot meghaladja.
Kockázatos élelmiszernek minősülnek
többek között:
– friss, hűtött vagy fagyasztott húsfélék,
húskészítmények és halak
– tej, tejtermékek, tojás, méz
– zöldségfélék (hagyma, burgonya, paradicsom, káposztafélék stb.)

– 
gyümölcsök (déligyümölcsök, szőlő,
körte, dinnye, alma, csonthéjasok stb.)
– kávé, bors, paprika, rizs, hajdina
– liszt, cukor, olaj, margarin
Az élelmiszerek tekintetében a NÉBIHnek be kell jelenteni az első magyarországi
tárolási helyet és az azt üzemeltető élelmiszer-vállalkozót. A kockázatos élelmiszerek
és termékek után február 1-jétől ún. kockázati biztosítékot is fizetni kell.
Az EKÁER rendszer az élelmiszerláncfelügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó
termékek esetén kizárólag a FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer)
azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot.

Első házasok
kedvezménye

Gyakoribb ÁFAbevallás

2015. január 1-jétől csökkenthető az adóalap az első házasok kedvezményével. A kedvezményt igénybe veheti minden olyan házaspár, akik 2014. december 31. után kötöttek házasságot és legalább
az egyik fél első házasságát köti. A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 31 250 forint.

2015. január 1-jétől havonta kell áfát bevallania az
adóévben jogelőd nélkül, újonnan alakult adózónak. Ezt a megalakulástól számított adóévet követő
év utolsó napjáig kell megtennie. Ezek után az általános szabályok alapján kell megítélni az áfa bevallásra vonatkozó gyakoriságot, amely alapján a havi
kötelezettség továbbra is megmaradhat.

Jogosultsági hónapként legfeljebb
24 hónap vehető figyelembe a házasság fennállása alatt. Első jogosultsági hónapnak a házasságkötést követő hónapot kell tekintetni.
A kedvezményt a házastársak –
döntésük szerint – az összeg megosztásával akár közösen is igénybe vehetik. Ennek feltétele, hogy
a házastársak adóbevallásukban
(munkáltatói adó megállapításukban) közös nyilatkozatot tegyenek,
melyben feltüntetik egymás adóazonosító jelét és azt, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe.
Nyilatkozni kell arról is, hogy a
kedvezményt hogyan osztják meg.
A kedvezményt igénybe vehetik
akkor is, ha a házasság megkötése-

kor a házastársak bármelyike már
jogosult családi kedvezményre.
A családi kedvezményre való új
jogosultság (magzatra tekintettel
vagy gyermek örökbefogadása esetén) megnyílta esetén a kedvezmény
tovább már nem érvényesíthető.
Szintén nem érvényesíthető a kedvezmény, ha a házasság felbomlik
24 hónapon belül. A kedvezmény –
a családi kedvezményhez hasonlóan
– az adóelőleg-nyilatkozat megtétele
esetén már az adóelőleg levonásánál
figyelembe vehető.
Amennyiben a kedvezménnyel
kapcsolatban további kérdése merülne fel, a 40/42-42-42-es telefonszámon ügyintézőink készséggel
állnak rendelkezésére.

Fontos változás továbbá, hogy évesről negyedéves
áfabevallásra köteles áttérni a közösségi adószámmal
nem rendelkező, az adóévet megelőző második adóévben 50 millió forintot meghaladó termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást elért adózó, függetlenül attól,
hogy a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege
előjelétől függetlenül nem érte a 250 ezer forintot.
További módosítás, hogy az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő adózó a jogelőd bevallás
gyakorisága, több jogelőd esetén a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallás gyakorisága szerint
tesz eleget áfabevallási kötelezettségének.
A fenti témával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató
Rendszeren (06-40/42-42-42) keresztül.
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Január második hetében, Egerben zajlott a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi gazdasági évnyitója. A
rendezvényen az idei kamarai díjakat és a Korrekt Partner Védjegyeket is átadták.
Az idei gazdasági évnyitó kulcskérdése a
képzésben rejlő lehetőségek voltak. Ennek szellemében fejtette ki nyitó gondolatai dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke.
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke reményét
fejezte ki a válságból való kilábalásról
és a gyors gazdasági növekedésről. Elmondta: „folytatni kell a hazai szerkezeti átalakításokat, de számolni kell a
külső veszélyekkel is”. Kifejtette, hogy a
kamara fontos dolgokban tudott hatni
a kormányra, többek között a cafeteria
adóterheinek csökkentésével, az e- pénztárgépekkel, az e-útdíjjal és a felnőttképzéssel kapcsolatban is.
Dr. Pajtók Gábor heves megyei kormánymegbízott a közigazgatás átalakításáról és az állam versenyképességéről
beszélt.
A meghívott előadók között szerepelt
dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly
Főiskola rektora is. Előadásában hangsúlyozta a duális képzés fontosságát, az
oktatás versenyképességét és a vállalkozói szférával való együttműködés szükségszerűségét. Elmondta, hogy a kutatás-fejlesztés területén élen jár az EKF, de
sajnos a fiatal kutatók anyagi megbecsülése jócskán elmarad a teljesítményüktől.
A probléma megoldásához a gazdaság
szereplőinak a támogatására számítanak.

fotók: nemes róbert

„Már folyik az együttműködés a ZF-el,
valamint az egri és a tokaji borvidék vállalkozóival is „ - emelte ki dr. Liptai Kálmán.
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaság egészét, illetve szakágainak fejlődését szolgáló kiemelkedő
teljesítmény-, valamint az egyes gazdálkodó szervezetek által elért eredmények
elismerésére kitüntető díjakat alapított.
Az elismeréseket a gazdasági évnyitón
adták át.

– Heves Megye Gazdaságáért Díj: ZF
Lenksysteme Hungária Kft. és Egri Ipari
Park Kft.
– Heves Megyei Innovatőre Díj: Johnson Electric Kft. és MadEng Kft. valamint Ador Mozaik Kft.
– Kamarai Munkáért Díj: Mata Pál
üvegcsiszoló és Tóth Gabriella, a HKIK
gyöngyösi képviseletének vezetője
– Heves Megyei Szakképzési Díj: Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus
Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója és Posta-Somodi Katalin, a HESI
Sütőipari Kft. gazdasági és koordinációs
igazgatója, valamint Egyed István, a Mátrai Erőmű Zrt. villanyszerelő és elektrotechnikai szakoktatója
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2011-es évben hozta létre a
Korrekt Partner Védjegyét a tisztességes
kereskedői és szolgáltatói magatartás elismeréseként, melyet létrehozása óta 173
vállalkozás 212 kereskedő, illetve szolgáltató egység vehetett át. Az idei gazdasági
évnyitón újabb 19 vállalkozás részére, 21
védjegyet adtak át.
A díjakat átadta Kósa László a Heves
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke és Rimár Zoltán a HKIK
Etikai Bizottságának, egyben a Védjegyeket bíráló bizottság elnöke adta át.
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Elfogadták a 2015-ös uniós költségvetést
Az Európai Parlament december 17-én elfogadta a 2015. évi költségvetést és jóváhagyták a 2014. évi büdzsé kiegészítését. Idén a kötelezettségvállalásokra 145,32 milliárd euró, kifizetésekre 141,21 milliárd euró áll majd rendelkezésre.
A 2014-es rendezetlen számlák kifizetésére további 4,25 milliárd eurót szavaztak meg. A 2015-ös büdzsé elfogadását
– immár a korábbi évek hasonló vitáihoz visszatérve – most is rendkívül nehezítette az adott évi kiadások fedezetében
mutatkozó elmaradás.
EP-részről azonban még így is csak
azzal a feltétellel járultak hozzá a az új
EU-költségvetés elfogadásához, hogy
az Európai Bizottság tervet dolgoz ki a
kifizetetlen számlák fenntartható szinte
csökkentésére 2016-ig bezárólag. Brüs�szelben ennek kapcsán emlékeztetnek,
hogy míg 2010-ben „csak” 5 milliárd
euró volt az EU hátraléka a kedvezményezettekkel szemben, mindez 2014 év
elejére 23,4 milliárd euróra növekedett,
és az összeg szakértők szerint a probléma kezelése nélkül még tovább duzzadt
volna.
A Parlament az Unió 8,8 milliárd eurót kitevő, jórészt versenyjogi bírságokból származó extra jövedelmének egészét a hátralék csökkentésére szerette
volna fordítani. A tagállamok azonban
végül 3,53 milliárd eurót szántak a kifizetésekre, az összeg nagy részét pedig
visszautalják a tagállami költségvetésekbe. A Parlamentnek sikerült törölnie a
Tanács félmilliárd eurós kiadáscsökkentését elsősorban a versenyképesség
növelését és az Unió külpolitikai szerepvállalását célzó programok terén. A Parlament a bizottsági javaslatnál 45 millió

fotó: www.gianlucapassarelli.it

euróval többet alkudott ki az Unió kutatásfejlesztési programja, a Horizon2020
számára, és 16 millió euróval többet az
Erasmus+ diákcsere-programra. A külpolitikára 32 millió euróval több jut, és
a négy bankfelügyelet, illetve a határokat őrző Frontex ügynökség is több
forrásból gazdálkodhat. Összességében

idén 145,32 milliárd euró jut majd kötelezettségvállalásokra, és 141,20 milliárd kifizetésekre. Az előbbi 100 millió
euróval magasabb, míg a kifizetés éppen
ennyivel alacsonyabb a Bizottság által a
költségvetési módosításban javasolt ös�szegnél.
(Forrás: http://www.europarl.hu)

Egyeztetés a minisztériumban az egri
főiskoláról
Palkovics Lászlóval, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért
felelős államtitkárával egyeztetett Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési
képviselője.
A találkozón az egri Eszterházy Károly
Főiskola jövőjét érintő kérdésekről tárgyaltak a felek, így szó esett egyebek mellett az intézmény stratégiájáról, valamint
arról is, hogy a főiskolának milyen lehetőségei lennének nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, s miként érhetnek el jobb
eredményeket az innováció területén.
A megbeszélés másik témája az a Tudás-Park nevet viselő innovációs program volt, amely az Eszterházy Károly
Főiskola, az egri önkormányzat és a helyi

gazdasági szereplők együttműködésével
indulhat el Egerben.Az 500 millió forintos, 100 százalékos támogatási intenzitású pályázat célja, hogy a főiskola a város
hosszú távú stratégiai céljait és a helyi
vállalatok piaci igényeit szolgáló innovációs tevékenységet végezzen három tudományos témában: az élelmiszeripar, a
megújuló energiaforrások innovatív felhasználása és a számítástechnikai alapú,
intelligens szolgáltatások területén.
Palkovics László és Nyitrai Zsolt a ta-

lálkozón megállapodtak abban, hogy a
jövőben is rendszeresen tárgyalnak majd
az egri főiskolát érintő stratégiai kérdésekről.
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EU Parlament

Kamarai tükör

A ZF Lenksysteme és az Egri Ipari Park Kft.
kapta az idei HKIK Gazdaságáért díjat

Erdészet

(06 36) 410 901
(06 30) 228 7727
auto@egerford.hu
www.egerford.hu

Decemberi jégkár
A magyar erdők öt százaléka sem biztosított
A több mint kétmillió hektárnyi magyarországi erdőből kevesebb mint 100 ezer hektár biztosított, a tavaly decemberi jégkár miatt a biztosítói kárkifizetés biztosan meghaladja a díjbevételt – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara honlapján.
Jelenleg három biztosító, az Allianz, a
Generali valamint a Groupama Garancia foglalkozik erdőbiztosítással. Az éves
díjbevétel ebből az üzletágból – a három
biztosítónál összesen – néhány tízmillió
forint. A decemberi károk felmérése –
amikor az ónos eső ráfagyott a fákra és
az így keletkezett terhelés tett kárt a faállományban – még tart, az azonban már
látszik, hogy a kár meghaladja a tavalyi
díjbevételt – nyilatkozta Póczik András,
a főleg mezőgazdasági biztosításokkal
foglalkozó Agape 2000 Kft. alkusz cég
ügyvezetője az MTI-nek.
Az alapbiztosítás minden esetben magában foglalja a tűz, a jégverés és a vihar
okozta károkat. A kiegészítő biztosítások
között szerepelnek olyanok is, amelyek

csak erdőben előforduló károkat térítenek. Ilyen például a hótörés (amikor a
fákra rakódott hó súlya alatt törnek le az
ágak), továbbá a jég vagy az ónos eső által előidézett károk.
A biztosítási díj függ még attól is, hogy
az erdőt örökzöld fenyőfélék, vagy kemény-, illetve lágy lombú fák alkotják.
A díj alapja a friss telepítésű erdőknél a
telepítés fajlagos – hektáronkénti – költsége, míg a régebbi erdőknél a kitermelhető fa mennyisége. Az éves biztosítási
díj ezek 0,8 százalékától indul, és a teljes
védelemnél elérheti a 2,7 százalékot is tette hozzá Póczik András.
Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és Egererdő Zrt.

Elvárások:
– minimum középfokú végzettség
– előnyt jelent: széleskörű online marketing és hirdetési piac
ismeret, kiterjedt kapcsolatrendszer
– üzleties megjelenés és határozott fellépés
– tárgyalóképes kommunikáció
– mobilitás – saját gépjármű
– több éves direkt értékesítési tapasztalat online előnyt jelent
a pályázatok elbírálásánál

Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz
MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!

Az Egererdő Zrt. területén a decemberi jégkár közel 180 millió
forint.
A fákra ráfagyó víztömeg 26 ezer
köbméter fa károsodását, illetve
pusztulását okozta az Egererdő Zrt.
működési területén. A legnagyobb
kár Heves megyében, a Bükkben
és a Mátrában keletkezett. Itt hétezer hektáron 23 ezer köbméter fa
dőlt ki. Az állami erdőállományban
és az infrastruktúrában keletkezett
kár eléri a 180 millió forintot és ez
az összeg még növekedhet. Az
erdei kisvasutakban, a pályákon,
az épületekben és a gördülő állományban nem keletkezett kár. A
közutak megtisztítása után a turista- és erdészeti utakon zajlanak a
munkálatok, az érintett erdőrészletek megtisztítása viszont – az érintett terület nagysága miatt - még
hónapokig is eltarthat. Arra kérik
az erdőben túrázókat, hogy saját
biztonságuk érdekében, csak a már
láthatóan megtisztított turistautakon kiránduljanak, semmi esetre se
térjenek le a kijelölt útvonalakról!

Az FCR Media Group (vezető európai médiavállalkozás online
/ mobil / print területen 11 országban, összesen 1300 alkalmazottal), magyarországi leányvállalata, keres újonnan induló
online csapatába értékesítőket – online média tanácsadókat.
Feladatok:
– online megjelenési lehetőségek értékesítése cégek és vállalkozások számára, lakóhelyhez közeli területeken (Eger és
térsége).
– Google marketing kampányok (ADWORDS), weboldal optimalizálás (SEO) és kapcsolódó termékek, személyre szabott
honlapok, akciós portálon és a közösségi médiában történő
megjelenési lehetőségek értékesítése, banner felületek és
adatbázisokban való megjelentetés
– új ügyfelek felkutatása, illetve személyes megkeresése
– napi munkavégzés adminisztrációja online rendszerben

SIPOS EGER KFT.

amit nyújtunk:
– Választható fix + jutalék vagy csak jutalékos konstrukció
– tablet + mobilinternet, céges telefon
– karrier lehetőség – 6 hónap sikeres értékesítés esetén értékesítési csoportvezetői karrierprogram vagy Magyarországon vagy az FCR Media valamelyik európai leányvállalatánál.
(Külföldi csoportvezetői pozíció esetén elengedhetetlen az
angol nyelv ismerete.)
– telesales támogatás a tárgyalási időpontok egyeztetésében
– aktív segítség az értékesítésben
– szakmai alapképzés
– rugalmas munkaidő
Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, és alkalmasnak
érzi magát a feladatok ellátására, kérjük jutassa el a megadott
e-mail címre fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail
címre:

karrier2@mtt.hu

3300 Eger, Kistályai út 133.
Új Mondeo már 7 750 000 Ft-tól

Innovatív KKV-k számára új eszköz pályázható
közvetlenül Brüsszelből!
K+F folyamat korai, előkészítő fázisában lévő kis- és középvállalkozások pályázhatnak az innovatív megoldások támogatására több területen.
A pályázatot közvetlenül az Európai Unió központjába, Brüsszelbe szükséges benyújtani elektronikus úton. Ez az egyik olyan lehetőség, ahol
egy vállalkozás önállóan indulhat. Összesen 3 milliárd Euró kerül kiosztásra 2014–2020-as időszakban.
A KKV eszköz sajátosságai:
• az innovatív KKV-k minden típusa pályázhat, akik fejlődésre, növekedésre
és nemzetközi piacra lépésre készek
• nagy kockázatú, nagy innovációs potenciállal rendelkező projektek
Megpályázható témák:
• KKV eszköz az innovációs és kommunikációs technológiák területén
• KKV eszköz a nanotechnológiák, fejlett, haladó anyagok és fejlett technológiák alkalmazásának felgyorsítására
• KKV eszköz a biomarkerek és/vagy orvosi diagnosztikai eszközök érvényesítésére a klinikai kutatásban
• KKV eszköz az erőforrás-hatékony, öko-innovatív élelmiszergyártás és -feldolgozás számára
• KKV eszköz az alacsony szénhidrogén-felhasználással járó energetikai
rendszerek ösztönzésére
• KKV eszköz a kis- és középvállalkozások támogatására közlekedési innováció terén
• KKV eszköz a kis- és középvállalkozások lehetőségeinek növelésére a
nyersanyagok öko-innovációjának és a fenntartható ellátási rendszerének
a terén
• Kritikus infrastruktúra-védelmi téma 7: KKV eszköz a „A városi könnyű célpontok és a kritikus infrastruktúrák védelme” céljából
• KKV eszköz a versenyképességet és a fenntarthatóságot elősegítő biotechnológia-alapú ipari folyamatok támogatásának növelésére
A pályázat 3 részből áll:
1. fázis: Innovatív elképzelés és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
• Előfeltétel: ötlet, elképzelés (kb. 10 oldal)
• Részei: megvalósíthatósági tanulmány, kockázatelemzés, IP-rezsim, partnerkeresés, design-tanulmány, piacelemzés, innovációs stratégia menedzsment
• Eredmény: kidolgozott üzleti terv
• 50 000 EUR, támogatási intenzitás 70%, megvalósítás ideje 6 hónap

2. fázis: K+F tevékenység, demonstráció, piaci minta elkészítése
• Előfeltétel: kidolgozott üzleti terv, mely az első fázis eredménye és a második fázis tervezett tevékenységei (kb. 30 oldal)
• Költségvetés legalább 88%-a
• Részei: fejlesztés, prototípus-készítés, tesztelés, kísérletezés, modellezés,
felmérés, piaci minta készítése
• Eredmény: befektetésre kész üzleti terv
• Finanszírozás: 0,5–2,5 millió EUR támogatás, támogatási intenzitás 70%,
megvalósítás ideje 12–24 hónap
3. fázis: Piacosítás
• Coaching és mentoring szolgáltatás igénybevételének lehetősége az 1. és
2. fázis győztesei számára, mely által növelhető a vállalat innovációs kapacitása és a projekthez igazítja a fejlesztési stratégiát
• Tréningek szervezése;
• KKV ablak létrehozása az EU-s pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés érdekében (kockázatfinanszírozási eszközök).
A sikeres KKV eszköz pályázat, előny jelent a H2020 kockázatfinanszírozási
eszközök igénybevételénél is.
Beadási határidők: 2015. március 18. • június 17. • szeptember 17.

Újra birtokba vehették a gyerekek az Arany János úti Montessori Bölcsődét
Befejeződtek a felújítási munkálatok a Montessori Bölcsődében, amit Eger Megyei Jogú Város Ön-kormányzata az Új Széchenyi
Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja keretében ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0001 azonosítószámon „Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben” elnevezésű projekt részeként valósított meg, összesen bruttó 348 595 566 Ft összegű támogatással.
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„IKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology)
kutatások és képzésfejlesztés”
Az Eszterházy Károly Főiskolán 2015. január 31-én zárul az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/
KONV-2012-0008 azonosító számú, IKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Human Performance
Technology) kutatások és képzésfejlesztés című pályázat, amelynek a megvalósítási időszaka 2012. november 1-jén indult. A
pályázat 27 hónapos futamideje alatt számos kutatás keretében az emberi, azaz humán teljesítmény és az infokommunikációs eszközök jelentette technológia közötti összefüggések vizsgálatát végeztük el többféle megközelítésben.

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

Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben

Az intézményben tavaly, év végén sikeresen
zárult a műszaki átadás-átvétel. A beköltözést és beüzemelést követően, 2015. január
7-én nyitott újra a bölcsőde.
A kivitelezési építési munkálatok a Montessori Bölcsődében 2014. év nyarán indultak meg. A hőszigetelt, komplex módon
akadálymentesített épületben a teljes fűtéskorszerűsítés mellett megújult az udvar és
kültéri játszóeszközökkel bővült a játszótér,
valamint 1 db akadálymentes parkoló férőhely is létesült. Az épületben a mozgáskorlátozottak számára kialakított közlekedők,
ajtók, WC-mosdó, megfelelő magasságú
villanykapcsolók, rámpák, akadálymentes
küszöb, speciális padlóburkolatok és jelzőrendszerek, falfestés, táblás jelzőrendszer

Lezárul a főiskolai pályázat

segítik a tájékozódást. Beléptető-rendszert
építettek ki a bejáratokhoz, a főzőkonyhában légtechnikai rendszert telepítettek.
Innovatív megoldásként a bölcsődében
sószobát alakítottak ki, így a gyermekek élvezhetik a sóterápia kedvező hatásait: a sórögöknek köszönhetően folyamatosan tiszta, szinte csíramentes mikroklíma alakul ki.
A projektnek köszönhetően a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Montessori
Bölcsődéje 78 férőhellyel, és további két
intézmény, a Semmelweis Ignác Bölcsőde
82 férőhellyel, és a Cecey Éva Bölcsőde
52 férőhellyel újul meg.
A beruházás eredményeként javulnak az egri bölcsődei ellátás
minőségi feltételei, nő az elérhető

intézményi férőhelyek száma. A fejlesztéssel
teljesen akadálymentes környezet jött létre,
amely nem csupán a babako-csival közlekedők és az idősek, hanem a fogyatékkal élők
számára is kedvező, a létesítmények használata során kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető hozzáférést
biztosít.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Az interdiszciplináris szemléletű, a legkülönfélébb tudományágakat átfogó program keretében – az infokommunikációs
technológiák (IKT) gyűjtőfogalom alatt
– folyamatosan olyan kutatások zajlottak,
amelyek jól hasznosítható eredményeket
indukáltak a bölcsészet- és kultúratudomány, a nevelés- és társadalomtudomány,
valamint a pszichológia, a pszichiátria és
az informatika, illetve az információtudomány területén.
A projekt öt nagy modulból, azon belül
pedig tizenhét modulelemből állt, amelyek mindegyikében önálló kutatási projektek zajlottak. A legfőbb tématerületek
az alábbiak voltak:
(1) A kulturális örökség digitális átalakulása (közgyűjtemények, kulturális
örökség)
(2) A digitális hozzáférés részletes tanulási vizsgálata (tanárképzés, oktatástechnológia)
(3) Az elektronikus tananyag- és rendszerfejlesztés új megoldásai (elektronikus
tanulási környezetek, digitális írástudás,
mobiltanulás)
(4) Valós tanulási szokások elemzése

multimédiás környezetben és módszerekkel (pszichológia, mozgóképkultúra,
tanulásmódszertan)
(5) Hálózati kapcsolatok egyéni és intézményes meghatározói (pszichiátria,
személyiség-lélektan, szociálpedagógia)
Felfogásunk szerint az öt nagy kutatási
terület (modul) koherenciáját az adta, hogy
kulturális örökségünk jellemzően közgyűjteményekben őrződik, az intézményesített
tudásátadás letéteményese az iskola (amely
egy tanulási környezetet definiál), valamint
a tanár és a tanuló (teljes tudásával és személyiségével), s mindebben az IKT, különösen az internet játssza a főszerepet, amely
új helyzetet, újfajta kapcsolatokat generál.
A nevezett területek mind a társadalom
humán szegmensének részei, melyek az
IKT-megoldások segítségével elérhetőbbé,
értelmezhetőbbé, befogadhatóbbá tehetők
az új generációk számára. Ilyen értelemben
beszélhetünk humán teljesítménytámogatásról. Általánosságban elmondhatjuk,
hogy a humán teljesítménytechnológia bevált eljárás az optimális humán (tanulási
vagy munka-) teljesítmény eléréséhez. A hiányosságok feltárására, az

egyén és a közösség számára egyaránt értékes, eredményes, a hagyományos és az IKTmegoldásokra párhuzamosan koncentrál,
alkalmas lehet szervezetfejlesztésre, oktatástechnológiai innovációk kipróbálására
és kutatások végzésére is. Projektünkben
arra vállalkoztunk, hogy a gazdaságban
is hasznosnak bizonyult HPT-modellt az
Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési
és Tudástechnológiai Karának saját munkaterületén, azaz a tanárképzés viszonylatában – vagy más szavakkal: a tudásátadás
és a tanulás világában – is megvizsgáljuk és
fejlesszük, majd tapasztalatainkat megfontolandó modellként ajánljuk a hasonló tevékenységet folytató intézmények számára.
A pályázat eredményességéről és hasznosulásáról elmondhatjuk, hogy az elnyert támogatás komoly szellemi tőkévé
formálódott át az elmúlt időszakban,
amely karakteres nyomot hagyott az
Eszterházy Károly Főiskola tudományos
aktivitásán is, amiként erről a nagyszámú szakmai publikáció, konferenciaelőadás, kutatási jelentés, alap- és alkalmazott kutatási eredmény, szabadalom,
fejlesztés stb. meggyőzően tanúskodik. A
projekt tehát jelentős mértékben hozzájárult az EKF és az észak-magyarországi
régió tudományos, kutatási potenciáljának növeléséhez, azaz megvalósítása sikeres és előremutató eredményeket ösztönző volt!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, melynek összege 100%-os támogatási intenzitás mellett
574 687 874 Ft volt.

Európai Szociális
Alap
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