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94 éves a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Dr. Tóth Ildikót bízta meg a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatói, Nagy Máriát a gazdasági igazgatói feladatok ellátásával Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A megbízások 2015. február 1-től határozatlan időre szólnak, a főigazgatói és gazdasági igazgatói munkakörök betöltésére kiírt pályázat eredményes lezárultáig.

Majd’ egy évszázada, 1921, február 9-én alakult meg a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Az évfordulót baráti megemlékezéssel ünnepelték a szervezet jelenlegi és egykori tagjai. Az eseményen Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója
elsősorban az újszerű kezdeményezést, a szervezet dinamizmusát emelte ki az elmúlt évek eredményei sorából.

– Érdeksérelem nélkül nem lehet helyreállítani az egri kórház gazdálkodását. Meg
kell valósítani a veszélybe került uniós beruházásokat és csökkenteni kell a költségeket – hangzott el az egri kórház új vezetőségének bemutatkozó sajtótájékoztatóján.
Dr. Tóth Ildikó megbízott főigazgató már
több kórház válságkezelésében részt vett.
Azt mondja, a tatabányai eredményeire
a legbüszkébb, ahol az eladósodott intézményt sikerült stabil lábakra állítani.
Egerben az egyik legfontosabb feladata az
uniós beruházások adminisztrációjának
felgyorsítása, hogy az égető szükségességű fejlesztések megtörténjenek. Ehhez a
megyei politikai elit lobbisegítségét is kérte. Dr. Tóth Ildikót a gazdasági stabilitás
megteremtésével is megbízták. A főigazgató hozzátette: zajlanak az egyeztetések
az egészségügyi ellátás átszervezéséről is.
A megyék áprilistól népességszám alapján
kapják majd a forrásokat, amiken a kórhá-

Elhangzott: az elsősegélynyújtáson kívül foglalkoznak többek között egészségneveléssel és
-fejlesztéssel, az önkéntes véradók toborzásával
és adománygyűjtéssel. Az egykori ifjúsági vöröskeresztesek élménybeszámolót is tartottak a
találkozón. Az önkéntesek közös köszöntő levelet írtak hazánk korábbi köztársasági elnökének,
Göncz Árpádnak születésnapja alkalmából, aki
az elmúlt esztendőkben jelentős segítséget nyújtott a szervezet munkájához. A vöröskeresztes
önkéntesek ezután fáklyákkal vonultak a Dobó
térre, ahol bemutatták az összetartozásukat jelképező cinegézést, majd a Lobbanáspont Tűz�zsonglőr Egyesület adott műsort.

zaknak osztozniuk kell, ahogyan a feladatokon is. Új gazdasági igazgatót is kapott
az intézmény, Nagy Mária az adóhatóság
területéről került át az egészségügybe. A
közös cél, hogy a kórház gazdálkodását

nullszaldósra hozzák ki. Az új vezetőség
rendszerszemléletet, új nézőpontot és elfogulatlanságot hoz Egerbe, csapatmunkában szeretnénk helyrehozni a kórház
gazdálkodását.

Javultak Heves megye
munkaerőpiaci mutatói

Segélyhívó
nap

A 2014-es összesített adatok szerint szűkebb hazánkban átlagosan 14 ezer volt a regisztrált álláskereső. A munkanélküliségi arány 11,9 százalékos Hevesben, amivel a
megyék rangsorában a középmezőnyben foglal helyet.

112 – ez az egységes segélyhívószám Európa valamennyi országában elérhető, de a magyar lakosságnak még csak a 30 százaléka
ismeri. Az Egységes Segélyhívó
Rendszert megvalósító szervezet
Hétköznapi hősök címmel hirdetett rajzpályázatot gyerekeknek, a
legjobb heves megyei alkotásokból
a 112-es segélyhívó Európai Napján, február 11-én, kiállítás nyílt az
egri rendőrkapitányság aulájában.
A tárlatot elsőként egy óvodás
csoport látogatta meg, a pedagógusok azt mondják, fontos része
a nevelésnek a helyes közlekedés,
a segélyhívás módjának ismerete.
Magyarországon magas az úgynevezett fals segélyhívások aránya,
amik nem igényelnek tényleges
beavatkozást, ezért a rajzpályázat célja az is volt, hogy gyerekek
megtanulják, csak valódi baj esetén szabad hívni a 112-t.

Tavaly mintegy negyedével csökkent a regisztrált álláskeresők száma Heves megyében. A
statisztikát a gazdaság növekedése és a közfoglalkoztatásban résztvevők is javították. A
munkaügyi központ adatai szerint megközelítőleg 14500 Heves megyei álláskeresőt tartottak nyilván tavaly. – A korábbi évhez képest
mintegy 5 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak
száma – árulta el Fenyves Péter, a munkaügyi
központ igazgatója. A Heves megyei regiszt-

rált álláskeresők 46 százaléka 8 általános, vagy
az alatti végzettségű. Ez az arány még magasabb a Dél-hevesi és a pétervásárai térségben,
ahol a 60 százalékot is eléri az alacsony iskolázottsággal bírók száma. Megyénkben uniós
támogatással 4 év alatt négyezren vettek részt
valamilyen munkaerő-piaci képzésben, a közfoglalkoztatottsághoz kapcsolódó OKJ-s, vagy
felzárkóztató tanfolyamokon pedig három év
alatt 7000-en.

Az álláskeresők
Az álláskeresők aránya a gazdaságilag
aktív népességhez*
száma (fő)
számának változása az előző évhez képest
2014. átlaga
(fő)
(%)
2013. (%)
2014. (%)
Eger
4171
–1316
–24,0
13,6
10,4
Gyöngyös
2872
–1004
–25,9
12,7
9,4
Hatvan
1994
–735
–26,9
12,5
9,2
Heves
2896
–728
–20,1
28,7
23,0
Füzesabony
1702
–751
–30,6
20,5
14,2
Pétervására
1182
–297
–20,1
19,8
15,8
Heves megye
14 816
–4830
–24,6
15,8
11,9
Országosan
422 445
–105 179
–19,9
12,0
9,6
* Forrás: A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, 2012.01.01 (KSH)
Körzet
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Kamramustra és kocsonyafőzés
Praktikus ötletekkel, receptekkel
gazdagodhattak a negyedik bogácsi
kamramustrára látogatók. A hagyományőrző program összekapcsolódott a kocsonyafőző és a pogácsasütő versennyel. Idén több mint hatvan
kocsonya és közel harmincféle pogácsa készült.
A zsűri több mint hatvan kocso-

nyát értékelt A közösségi házban
idén tíz kamrát mutattak be a környező településekről, de Karancslapujtőről és Pándról is érkeztek csapatok. A miskolciak a kocsonyán
kívül mangalicakolbászos pogácsát
is hoztak magukkal a versenyre. A
főző és sütőversenyen kívül a helyi
őstermelők is bemutatkoztak.

Oklevélátadás
A 2014/15-ös félévben 446-an tettek sikeres záróvizsgát az Eszterházy Károly Főiskolán. Alapképzésben 186-an, mesterképzésben 205-en kaptak diplomát, szakirányú képzésen pedig 55-en végeztek. Az EKF-en nevelés- és
történelemtudományi iskola is működik, az ünnepségen a habilitációs díszokleveleket is kiosztották. Doktori esküt tett többek között Turbucz Dávid
is, aki az első olyan hallgató, aki a teljes tanulmányát az Eszterházy Károly
Főiskolán végezte. Az eskütétel után a végzett hallgatók nevében jelképesen
visszaadták a város kulcsát, majd kiosztották a diplomákat és okleveleket.

3

Ez történt…

Ez történt…

Új főigazgató a Markhot Ferenc Kórház élén

Heves megye

Kormányablakot adtak át Gyöngyösön

Konferenciasorozat

A napokban 26 kormányablakot adunk át országszerte, s ezzel a magyar közigazgatás megújításának egyik látványos
pillanatához érkeztünk – fogalmazott köszöntőjében dr. Baltay Tímea, a Miniszterelnökség kormányablakokért felelős
helyettes államtitkára január 30-án Gyöngyösön, a Kossuth Lajos utca 37. szám alatti kormányablak ünnepélyes megnyitóján.

A megyei fejlesztési tervekről és a vállalkozásokat érintő pályázati lehetőségekről

– Az integrált ügyfélszolgálatok megnyitásával az a kormányzat célja, hogy az
állampolgárok a lakóhelyükhöz minél közelebb, egyablakos rendszerben, egyszerűen, gyorsan és hatékonyan intézhessék a
hivatalos ügyeiket, jelenleg 265 ügytípust.
A kormányzat arra törekszik, hogy a kormányablakokban intézhető ügyek száma
nagyságrendekkel bővüljön, akár kétezernél is több ügykörben lehessen eljárni.
A közeljövőben a települési ügysegédek
2400 településen nyújtanak majd közvetlen segítséget az állampolgároknak többek között dokumentumok kitöltéséhez,
továbbításához, így a lakosság bürokratikus terhei tovább csökkennek – mondta a
helyettes államtitkár.
Dr. Demeter András, a Heves Megyei
Kormányhivatal igazgatója megnyitójában elmondta: megyénkben Lőrinci után
Gyöngyösön nyílik a második olyan, bővített ügykörökkel rendelkező kormányablak, ahol okmányirodai feladatokat is
ellátnak.
Márciusban Gyöngyösön újabb, nagyobb kapacitású kormányablak nyílik, ahol szintén korszerű körülmények
között, akadálymentes környezetben
lesznek intézhetőek az ügyek. A közeljövőben Hatvanban, Egerben, Füzesabonyban, Bélapátfalván és Pétervásárán, azaz
minden járásszékhelyen nyílik majd kormányablak.
Dr. Bekecs Andrea, a Heves Megyei
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Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának vezetője kiemelte: a kormányablakban a felkészült munkatársak segítenek egyebek mellet a családtámogatással,
az Erzsébet Programmal vagy az energetikai korszerűsítésekhez kapcsolódó pályázatokkal kapcsolatos kérdések
megválaszolásában is. – Az Eszperantó
úti okmányiroda 2014. december 15től a kormányablakká történő átalakítás
idejére bezárt. Itt, a Kossuth Lajos utcai
egységben munkaállomások száma keve-

sebb, ám ezt ellensúlyozza, hogy munkanapokon 8–20 óra között folyamatos az
ügyfélfogadás.
Az átadott, 5+1 munkaállomásos, 225
négyzetméteres kormányablak kialakítása 35 millió forintba került, amelyhez hazai és európai uniós forrásokat is igénybe
vettek. Az új kormányablak teljes körűen
akadálymentesített és bababarát: játszósarokkal és pelenkázóval. A kivitelezés
2014. szeptember 5-én kezdődött és
2014. október 29-én fejeződött be.

A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus Heves megyei fejlesztési terveit, valamint a kis- és középvállalkozások által
igénybe vehető pályázati lehetőségeket mutatta be a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.
fórumsorozata január 26. és 30. között.
Brüsszelben várhatóan még idén tavas�szal elfogadják az egyes Operatív Programokat, ennek eredményeként pedig már
ebben az évben elérhetővé válhatnak a
területi operatív programhoz kapcsolódó első pályázati források is. A Heves
Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség és a Heves
Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési
Alapítvány szakmai részvételével zajló
rendezvénysorozat keretében a résztvevők megismerhették az önkormányzatokat és vállalkozásokat érintő fejlesztési
forrásokkal kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat. A fórumokon szó esett
többek közt a Heves Megyei Integrált Területfejlesztési Program véglegesítéséről,
és a 2014-2020-as pályázati rendszer változásairól is. Az Egerben, Gyöngyösön,
Füzesabonyban, Hevesen és Hatvanban
zajló rendezvénysorozaton polgármesterek, önkormányzati képviselők, valamint
gazdasági szereplők kaptak információt
a pályázati lehetőségekről, hogy minél
hatékonyabban tudják lehívni a rendelkezésre álló összeget.
Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: a Heves Megyei
Önkormányzat feladata a 2014-2020

között elérhető uniós és hazai fejlesztési
források elosztásának tervezése és felhasználásuk koordinálása. A beérkezett
ötletekből olyan projekteket kell megvalósítani, amelyek erősítik egymást, amelyek Heves megye adottságaira építenek,
és hosszú távú fejlődési lehetőségeket
biztosítanak a megyének – tette hozzá.
Az elnök kiemelte: a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklus Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programja
keretében Heves megye 41,69 milliárd
forint európai uniós forrásban részesül.
Ez az összeg kizárólag Heves megyében
hasznosítható az önkormányzatok, gazdasági szereplők és civil szervezetek javára. Ezen felül, Eger Megyei Jogú város, az
integrált városfejlesztési stratégia mentén
gazdaságfejlesztésre és településfejlesztésre 11,04 milliárd forintot fordíthat.
Szabó Róbert hangsúlyozta: a 2014-2020as uniós időszakban kiemelten fontos a
helyi gazdaság élénkítése, a munkahelyteremtés, ennek megfelelően a kis- és
középvállalkozások erősítése, versenyképessé tétele, vonzó gazdasági környezet
megteremtése. Szabó Róbert hozzátette: a
tervezési időszakot követően idén már a
konkrét programok kidolgozása is meg-

kezdődik. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a Heves Megyei Önkormányzat a jövőben
is folytatja a konzultációt az önkormányzatokkal és a megye gazdasági szereplőivel, s a valós igényeket szem előtt tartva
támogatják azokat a projekteket, amelyek
Heves megye fejlődését szolgálják.

Megyei közgyűlés
Új tag tett esküt és elfogadták a költségvetést
Eskütétellel kezdődött a megyei közgyűlés február 16-i ülése, miután Szabó Gyula szocialista képviselő február 8-i hatállyal lemondott mandátumáról. Helyére Orosz Bálintot delegálta a párt, aki megbízólevelének átvétele után meg is
kezdte a munkát a testületben. Ugyancsak esküt tett két külsős bizottsági tag: Szabóné Balla Marianna Szarvaskő polgármestere a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek, míg Kun Róbert, a Jobbik egri alelnöke az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság munkájában vesz részt a jövőben.
Az eredetileg február végére tervezett
ülést egy komplex pályázattal kapcsolatos projekt pontosítása miatt hívták
össze. A program lényege olyan új
módszerek kidolgozása, amely elősegíti a lakosság lelki és fizikai egészségét célzó események megszervezését.A
grémium tagjai az ülésen döntöttek a
megyei önkormányzat idei költségvetéséről. A büdzsé főösszege megközelí-

ti a 290 millió forintot. Elhangzott: bár
az utóbbi három esztendőben nem nőtt
a központi támogatás, ez a jövőben –
a feladatok kiszélesedésével – pozitív
irányba változhat. A költségvetésről
szóló napirendet végül rövid vita után
10 igen, 3 nem nem szavazat ellenében fogadta el a testület. Ugyancsak
határoztak a képviselők a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról,

amely hét taggal működik a jövőben.
Ifj. Herman István, a megyei közgyűlés alelnöke a téma kapcsán úgy fogalmazott: nemes feladatra vállalkoznak a
testület tagjai, akik folytatják a korábban a Kaptárkő Természetvédelmi és
Kulturális Egyesület által megkezdett
munkát, amelynek célja a megye értékeinek számbavétele, megőrzése a jövő
számára.
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Egyesülhet az Eszterházy Károly és a
Károly Róbert Főiskola
Az együttműködés mindkét település érdekeit egyformán szolgálja, elsősorban a
felsőoktatás és az egészségügy területét
öleli fel. A stratégiai cél egy erős észak-kelet
magyarországi főiskola létrehozása, az egri
Eszterházy Károly Főiskola és a gyöngyösi
Károly Róbert Főiskola egyesítése, valamint
a két város kórházának szoros együttműködése – mondta Nyitrai Zsolt.
Inkább legyen egy erős főiskolánk, mint
egy gyenge lábakon álló egyetemünk - folytatta - utalva arra, hogy a pedagógusok és az
agrárszakemberek képzésében, valamint az
élelmiszerbiztonság- és technológia, illetve
az élelmiszeripar területén kiváló lehetőségek nyílnak az integrációra. Nem mellékes,
hogy így hamarosan végre megoldódhat a
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet régen
húzódó ügye.
A politikusok remélik, hogy sikeres lesz
majd az egri főiskola, az önkormányzat és a
helyi gazdasági szereplők által közösen be-

nyújtott Tudás-Park nevet viselő innovációs
program.
Az 500 millió forintos, száz százalékos támogatási intenzitású pályázat célja, hogy a
főiskola a város hosszú távú stratégiai céljait
és a helyi vállalatok piaci igényeit szolgálja.
Szó volt arról is, hogy az egri főiskola 8
milliós támogatást kapott a szaktárcáról
egy, a régi optikai eszközöket
bemutató kiállítására.
Horváth László arról beszélt, hogy a kormány új
egészségügyi stratégiája a megyékre helyezi a hangsúlyt, így
a következő napokban Hevesben is összeül az egyeztető
bizottság, amely a biztonságos
működést, betegellátást és az
adósságállomány kezelését hivatott segíteni.
Kijelentette: a két intézmény az együttműködéssel az

aktív pszichiátriai, ortopédiai, neurológiai,
infektológiai fekvőbeteg ellátás, valamint a
szülészeti és a radiológiai ellátás színvonalát
emeli majd meg. Hozzátette: a megyében
a szülések számának 90 százaléka ebben a
két kórházban zajlik, az együttműködés tehát jól szolgálja majd a megye polgárainak
érdekeit.

Nem mondanak le Eszterházy
álmáról
– Szerencsétlen éppen a felvételi időszakban beszélni intézmények összeboronálásáról – fogalmazott dr. Liptai Kálmán,
utalva arra a bejelentésre, miszerint összevonhatják az egri és a gyöngyösi főiskolát. Az Eszterházy Károly Főiskola (EKF)
rektora az intézmény sajtótájékoztatóján kiemelte: Eszterházy 250 esztendeje olyan alapokat tett le, ami az egyetemmé
váláshoz vezet, erről az álomról sem a korábbi, sem a mostani vezetés nem mond le.
– Az intézmények integrációja nem a
városok, hanem a fenntartó ügye – húzta
alá. – Ma két doktori iskolával, öt karral

rendelkező főiskola vagyunk, egyetem leszünk, s azon dolgozunk, hogy megszülessen egy természettudományos doktori
iskola. Eszünkbe sem jutott
a stratégiai váltás. A főiskola
egyenrangú partnere kíván
lenni a városnak és a régiónak, azért dolgozunk, mert
itt szeretnénk élni, itt szeretnénk nagyot alkotni.
A sajtótájékoztatón dr.
Pajtókné dr. Tari Ilona rektorhelyettes szólt a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság határozatáról,
amelyet egy önértékelés és
egy intézményi látogatás

fotó: merényi zita

előzött meg. A dokumentumban szerepel: az egri főiskola teljesíti az egyetemmé válás feltételeit.
Elhangzott: az intézmény oktatóinak,
kutatóinak 70 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal. A főiskolák esetében egyharmad, egyetemeknél 50 százalék a minimális elvárás. A határozatot
az akkreditációs bizottság elnöke, Balázs
Ervin személyesen hozta el Egerbe a tavalyi év végén. Ugyancsak fontos hír,
hogy az EKF elnyerte az Alkalmazott kutatások főiskolája címet, amelyet az emberi erőforrások minisztere mindössze
két főiskolának ítélhet oda. Az egrin kívül a Budapesti Gazdasági Főiskola kapta
meg a minősítést.

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

Takarítószolgálat, Eger

(06 20) 9359 211

Országos illetékességgel intézhető
adóügyek

A 2015. január 1-jén indult Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszeren (EKÁER) alapuló háromnapos ellenőrzéssorozatot tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Idén január elsejétől tovább szélesedett az országos illetékességgel intézhető ügyek köre a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, melynek célja, hogy az adózók számára egyszerűbbé, könnyebbé és gyorsabbá váljon az ügyintézés.

A NAV egységei három napon keresztül
folyamatosan ellenőriztek, közutakon és
a telephelyeken. Az EKÁER rendszerbe
érkező adatoknak köszönhetően a szállítmányok valódi átvevője beazonosítható, az
adóelkerülés kiszűrhető. Vagyis az EKÁER alkalmas a visszaélések felderítésére és
megakadályozására. A külföldről belépő
szállítójárművek mérlegelési adatai a belterületen végrehajtott közúti ellenőrzések
során lehetőséget teremtenek a behozott
áruk illegális forgalomba hozatalának felderítésére. A NAV közúti ellenőrzéseit a helyi
kormányhivatalok mobilmérlegekkel segítették. Az ellenőrzésekkor a kockázatelemzést végző EKÁER csoportok több esetben
azonosítottak olyan gazdálkodókat, amelyek tekintetében megalapozott a gyanú a
közösségi import és exporttal összefüggő
visszaélésre.
Az EKÁER és útdíj kamerák adatai alapján kiválasztott 1409 EKÁER szám igénylé-

sére kötelezett és ellenőrzött szállítmányból
801 rendelkezett előre bejelentett EKÁER
számmal. Az online árukövető rendszerbe
bejelentkezett szállítmányok tényleges ellenőrzése néhány percig tartott.
Több esetben előfordult, hogy a szállítmány bejelentésben szereplő és tényleges
súlya eltérő volt. A kockázatos élelmiszerszállítmányok esetében 143 esetben mulasztották el a bejelentést, két esetben a
NÉBIH is eljárást indított. Az ellenőrzött
személyek társadalombiztosítási bejelentési kötelezettségét is ellenőrizték a NAV
munkatársai és bebizonyosodott, hogy a
munkáltatók több esetben elmulasztották
bejelenteni alkalmazottaikat.
Az akció kiemelkedő eredménye a 75
tonnás lengyel származású jelöletlen burgonyaszállítmány lefoglalása volt, amelyet
őstermelőknek értékesítettek volna tovább.
Előfordult narancsszállítmány, amely a
belépéstől a következő mérlegelési pontig

„elhagyta” szállítmánya jelentős részét, és
több tűzifaszállítmány is a NAV látókörébe került. Ezen túl volt olyan édességszállítmány, amelyet eredetileg egy társasház
első emeleti lakásába szállítottak voltak,
majd az ellenőrzést követően telefonon
értesítették az EKÁER csoportot, hogy az
áru mégis inkább Szlovákiába tart, ahova
ki is lépett.Az akció alatt folyamatos volt
az érintettek tartozásvizsgálata, melynek
során több milliárdos kintlévőséget tovább
vizsgál a NAV.
A március elsejéig tartó próbaüzemben
az ehhez hasonló akciók eredményeinek
értékelése, az érintett gazdálkodók visszajelzései alapján a rendszer finomhangolása várható. Az EKÁER szám hiánya miatt
mulasztási bírságot nem szabott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, azonban minden
ellenőrzött gazdálkodót tájékoztattak a
2015. január 1-je óta hatályos kötelezettségeikről.

Így jelenleg az alábbi ügytípusok intézhetőek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármelyik adóigazgatóságán:
– adó-, együttes adó-, jövedelem- és
illetőségigazolás kiadása;
– adóazonosító/adószám/vámazonosító szám kiadása;
– egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés;
– az adózó adófolyószámlájával és
bevallásaival kapcsolatos tájékoztatás és
kivonat kiadása;
– az adózó személyi jövedelemadó bevallásaival kapcsolatos ügyintézés;

– a telefonos ügyintézést lehetővé tevő
ügyfélazonosító-számmal kapcsolatos
ügyintézés;
– a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok átvétele és nyilvántartásba vétele;
– az adózó állandó meghatalmazottjának, megbízottjának bejelentésével kapcsolatos ügyintézés;
– az adózóra vonatkozó egységes adóalany- és ügyfélnyilvántartásban szereplő
adatokkal kapcsolatos tájékoztatás és kivonat kiadása;
– a legfeljebb 180 napos munka-

Adó-zóna

Adó-zóna

Háromnapos EKÁER akciót tartott a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

viszonnyal rendelkező 25 év alatti
pályakezdő munkavállaló után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó
adókedvezménye
igénybevételéhez
szükséges igazolással kapcsolatos ügyintézés;
– a lakáscélú állami támogatásokról
szóló kormányrendelet szerinti működő
adóalanyként történő nyilvántartásba vétellel, működő adóalanyi státusz igazolásával kapcsolatos ügyintézés;
– a 10 ezer forintot meghaladó eljárási illeték megfizetése, és az illetékköteles
irat illetékkiszabásra történő bemutatása
tényének igazolása.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék
Egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a belföldi magánszemélynek kell fizetni, aki nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen, valamint uniós rendeletek és nemzetközi egyezmény alapján sem jogosult.
Belföldinek kell tekinteni többek között
azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Amennyiben a magánszemély külföldi tartózkodásának ideje alatt kijelentkezik a belföldi lakóhelyéről, akkor Magyarországon
egészségügyi szolgáltatási járulékot nem
kell fizetnie.
Nem kell fizetnie abban az esetben sem,
ha Magyarországon továbbra is bejelentett lakóhellyel rendelkezik, de EGT tagállam hatálya alá tartozik egészségbiztosítási
szempontból.
Ha a belföldi személyre EGT tagállam-

ban való tartózkodása alatt a hazai társadalombiztosítási szabályok vonatkoznak,
vagy olyan nem EGT tagállamban tartózkodik, melynek nincs Magyarországgal
szociális biztonságról szóló egyezménye,
köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot
fizetni.
A járulék összege 2015. január 1-jétől
6 930 forint. Amennyiben a járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn a naptári
hónap egészében, akkor egy naptári napra 231 forintot kell számítani. A fizetési
kötelezettség havi jellegű, melyet a tárgyhónapot követő hó 12-éig kell teljesíteni,

így a januárit február 12-éig kell megfizetni.
Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget 15 napon belül kell
bejelenteni a Nemzeti Adó-és Vámhivatal-hoz a 15T1011-es számú adat- és változásbejelentő lapon.
Amennyiben a magánszemély olyan nem
EGT országban szerez biztosítással járó
jogviszonyt, amellyel van Magyarországnak kétoldalú szociális biztonságról szóló
egyezménye, akkor az egyezmény alapján
kell megállapítani, hogy keletkezik-e Magyarországon járulékfizetési kötelezettség.

Kedvezőbb béren kívüli juttatások
Idén két keretösszegre kell figyelniük a
munkáltatóknak a béren kívüli juttatásoknál. Kedvezményes közterhek mellett 200
ezer forintig bármelyik formában adható
a béren kívüli juttatás (például Erzsébet-
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utalvány, iskolakezdési támogatás, stb.).
Ez maximum 250 ezer forinttal bővíthető
a 450 ezer forintos rekreációs keret terhére, de a bővített összegű támogatás csak a
SZÉP-kártya három alszámlájára utalható.

A 200 ezres, illetve a 450 ezres kereteket
meghaladó juttatás esetén a különbözet
után 51,17 százalék (a juttatás értékének
az 1,19-szerese után 16 százalék szja, 27
százalék eho) közterhet kell fizetni.

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

Kamarai tükör

A kamarai regisztráció számtalan
kedvezménnyel jár
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a már regisztrált és pénzügyileg rendezett vállalkozások részére névre
szóló Regisztrációs kártyát biztosít. A kártya használatával az EDC Klub országos hálózatán keresztül számos árkedvezményét vehetnek igénybe.
Az egyik legnépszerűbb az Agip kúthálózat 135 töltőállomásán, literenként 8
forinttal tankolhatnak kevesebbért és
10 százalékos shop vásárlási kedvez-

mény jár, valamint országosan több
mint ezer üzletben, szolgáltató helyen,
illetve webáruházban 5-10 százalékkal
olcsóbban vásárolhatnak. Bővebb in-

formáció a www.edc.hu oldalon található. A 2015. évi kamarai hozzájárulás
megfizetésének határideje: 2015. március 31.

EKÁER

Vasárnap zárva!

Idén január elsejétől indult az
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. A cél a
jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a gyakran
emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos
visszaélések kizárása és nem
utolsó sorban az adóelkerülők
kiszűrése.

A tavalyi év végén jelent meg a Magyar Közlönyben a kiskereskedelmi szektorban
történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló jogszabály. Összegyűjtöttük a változásokat, a kivételeket, mindazt, amire érdemes figyelni az idén március 15-ével
életbe lépő törvénnyel kapcsolatban.

Az EKÁER-rel nyomon követhetővé válik az áruk tényleges útja,
hiszen a szállítással kapcsolatos
adatokat (áru megnevezése, men�nyisége, címzett, feladó adatai,
szállító jármű rendszáma stb.) egy
központi elektronikus rendszerben még a fuvarozás előtt kell rögzíteni.
Ezen adatok egy része (termék
tömege, értéke, a szállító gépjármű
rendszáma) a szállítmány megérkezéséig módosítható, és az átvételi (kirakodási) helyre érkezés
időpontját követő munkanapon is
elegendő rögzíteni.
A gépjármű rendszámának
megadása nem feltétele az EKÁER
szám megállapításának, azonban
a fuvarozás megkezdéséig ezt az
adatot is rögzíteni kell.
A rendszer bevezetésével kapcsolatban felmerült problémákat
(gyűjtőfuvar, slepptúra, bérmunka, átrakodás) jeleztük az illetékes
hatóság felé, aki a megválaszolásra került kérdéseket a www.ekaer.
nav.gov.hu honlapon napi frissítéssel teszi közzé.
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A kiskereskedelmi szektorban a törvényben meghatározott kivételek:
– gyógyszertárak nyitva tartása;
– nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartása;
– közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvar területén kialakított üzlet nyitva tartása;
– büntetés-végrehajtási intézetek területén
történő kereskedelmi tevékenység;
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényben meghatározott egészségügyi
intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre;
– a piacon, továbbá helyi termelői piacon
folytatott kereskedelmi tevékenységre;
– a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
– az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
– a katonai objektumokon belül folytatott
kereskedelmi tevékenységre;
– a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
– a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
– a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre; a vendéglátásra;
– a világörökségi területen található üzletekre;
– valamint a kulturális tevékenységet és a
fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre;
– kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletre;
– újságot árusító üzletre;

– virágot árusító üzletre;
– sportlétesítményekben üzemelő üzletekre
alá eső üzletektől eltekintve
Az üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra
és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és
munkaszüneti napokon pedig köteles zárva
tartani!
Az üzlet, amelynek árusítótere a 200
négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási
időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni rés�szel bíró természetes személy tagja maga,
vagy az előbbiekben felsoroltak segítő
családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.
A fenti jogszabályi rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.
A kereskedők ez év március 15-től a
fenti rendelkezésekre kell, hogy fokozott
figyelemmel legyenek, és amennyiben
a törvény rendelkezései okán szükséges
nyitva tartási idejüket módosítani, azt a
helyi települési önkormányzat helyi jegyzőjénél kezdeményezzék. Fontos, hogy a
dohányboltot üzemeltető vállalkozások a
módosítást az illetékes vámhatóságnál és
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt-nél egyaránt szíveskedjenek bejelenteni.

Európai Unió

Megnyílhat a pénzcsap
A februári uniós hírek egyértelműen a pénzről, méghozzá sok pénzről szólnak. Azt már tavaly év végén tudtuk, hogy a
következő, 2014–2020 közötti uniós tervezési időszakban körülbelül 3 milliárd euróval kevesebb lesz a strukturális és
beruházási támogatások Magyarországra eső összege, de a több mint 25 milliárd euróval még így is az EU-s strukturális
és beruházási politika egyik legnagyobb haszonélvezői vagyunk. Csak az észtek, a szlovákok, a litvánok, a lettek és a
horvátok nyernek többet nálunk, ha az egy főre jutó támogatás összegét nézzük.
Sokan, amikor az EU-ról olvasnak, vagy
hallanak a hírekben, akkor hajlamosak
egy nagyon fontos dolgot elfelejteni: az
unió pénze nélkül csak a fejlesztések töredéke valósulna meg Magyarországon,
és valószínűleg sokkal alacsonyabb lenne az életszínvonal. A legutóbbi, 2007
és 2013 közötti ciklusban hazánkban 63
ezer fejlesztés valósult meg a 8200 millárd forintos uniós támogatásból. Az
Európai Unió több tízmilliárd forintos
nagyságrendben, a költségek 90–100 százalékát fedezve támogatta egyebek között
az árvízben megsérült közutak helyreállítását, kórházi diagnosztikai eszközök
beszerzését, valamint több száz más típusú fejlesztést, több ezer munkahely
megteremtését. A nagy infrastrukturális
fejlesztések, mint a hazai autópálya-hálózat bővítése vagy a budapesti 4-es metróvonal, szintén számottevő EU-s támogatással jöttek létre, de elég például az egri
belváros-rehabilitációra gondolni, hogy
belássuk: ezt önerőből nem tudtuk volna
véghezvinni.
Most, 2014 és 2020 között Magyarország hasonló nagyságrendű összegre
számíthat, vagyis mintegy 8000 milliárd
forinttal többet fog kapni az Európai Uniótól, mint amennyit oda befizet. Többet
kap, mint ad? Igen, mivel Magyarország
a csatlakozás óta a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik, azaz több
támogatást kap az EU költségvetéséből,
mint amennyit befizet. A pozitív egyenleg a csatlakozástól 2013-ig több mint
6000 milliárd forint. Példaként nézzük a

Mennyivel járul hozzá Magyarország az uniós költségvetéshez?
Magyarország: 920,2 millió €
 109,2 M€ Áfa-alapú saját források
 751,2 M€ GNI-alapú saját források
 53,3 M€ Az Egyesült Királyságnak fizetett visszatérítés
 90,9 M€ Az uniós büdzsébe átutalt hagyományos
saját források*

6,6 M€ Kivételes visszatérítések**
2013-ban Magyarország 920 millió euróval járult hozzá az EU költségvetéséhez.
Emellett az EU nevében 121 millió eurót szedett be vámokból, mezőgazdasági vámokból és illetékekből. Az adminisztratív költségek fedezésére ennek az összegnek
a 25%-át megtarthatja Magyarország.
* Az összeg 25%-át adminisztratív költségek címén a tagállamok megtarthatják.
** Hollandia és Svédország esetében pontosan meghatározott, állandó összeggel
csökkentik a költségvetési hozzájárulás mértékét. Dánia, Írország és az Egyesült
Királyság költségvetési hozzájárulását azért csökkentik, mert a bel- és igazságügyi
együttműködésben nem vesznek részt teljesen.

2013-as évet. Mennyit ad Magyarország
és mit kap ezért cserébe az Uniótól?!
Két esztendeje hazánkban az uniós kiadások 5,91 milliárd eurót tettek ki. Ebből 3,91
milliárd euró volt a regionális támogatás
összege. Ez az összes uniós kifizetés 66 százaléka, ami jóval meghaladta a 42 százalékos
uniós átlagot. A mezőgazdasági támogatások összege 1,78 milliárd euró volt. Ez a magyarországi uniós kiadások 30 százalékának
felelt meg. A kutatás-fejlesztés támogatására
178 millió euró. Ez az összes uniós kifizetés
3 százaléka volt, ami viszont messze elmaradt a 8 százalékos uniós átlagtól.
Ezzel szemben, ha a 2013-as kiadási oldalt nézzük, akkor Magyarország 920 millió euróval járult hozzá az EU költségvetéséhez. Emellett az EU nevében 121 millió
eurót szedett be vámokból, mezőgazdasági
vámokból és illetékekből. Az adminisztratív költségek fedezésére ennek az összegnek egynegyedét tarthatja meg Magyar-

Mire költi az uniós pénzeket Magyarország?
Magyarország: 5 909,8 millió €
 30,1% Mezőgazdaság
 66,1% Regionális politika (strukturális és kohéziós
alapok)
 3,0% Kutatás-fejlesztés
 0,4% Polgárság, szabadság, biztonság és igazságügy
 0,1% Unión kívüli fellépések és programok*
 0,3% Adminisztráció
2013-ban Magyarországon az uniós kiadások 5,91 milliárd eurót tettek ki. Ebből
3,91 milliárd euró volt a regionális támogatás összege. Ez az összes uniós kifizetés
66%-a, ami jóval meghaladta a 42%-os uniós átlagot. A mezőgazdasági támogatások összege 1,78 milliárd euró volt. Ez a magyarországi uniós kiadások 30% ának felelt meg. Magyarországnak 178 millió euró jutott a kutatás fejlesztés támogatására.
Ez az összes uniós kifizetés 3%-a volt, ami messze elmaradt a 8%-os uniós átlagtól.
* A csatlakozás előtti támogatásokkal együtt.
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ország. Hazánk szempontjából jelentős a
bevétel-kiadás különbsége az előbbi javára.
A fejlesztési pénzeket a tagállamok az
operatív programokon (OP) keresztül
hívhatják le az EU közösségi pénzalapjai
ból, amit önrésszel is kiegészítenek, így
mindegyik OP fejlesztéseire valójában
több pénz jut, mint amennyit az EU jóváhagy. Magyarország esetében a 2020ig tartó tervezési időszakra öt operatív
programra most összesen 18,7 milliárd
euró támogatásnak adott zöld utat az Európai Bizottság:
– gazdaságfejlesztési és innovációs OP
(GINOP 7,73 milliárd)
– 
terület- és településfejlesztési OP
(TOP 3,97 milliárd)
– versenyképes Közép-Magyarország
OP (VEKOP 927 millió)
– integrált közlekedésfejlesztési és a
környezeti és energiahatékonysági
OP-k (IKOP és KEHOP összesen
6,5 milliárd
Minden tagállam, így Magyarország esetében is fontos hangsúlyozni, hogy ezek
csak lehetőségek! Csak jó programokkal lehet lehívni a pénzeket. Túrázós hasonlattal
élve: mi kigondoljuk az útvonalat, és ehhez
adjuk a felszerelést a bakancstól a kamásliig, de a programelemek költségei, vagyis
a síbérlet, a szállás, az utazás, az étkezés, a
különböző szolgáltatások már a másik fél –
itt az EU – kontójára megy. Az utóbbi csoport kerül többe…
Forrás:
http://ec.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu

Brüsszel elfogadott öt magyar operatív
programot – elindulhatnak a pályázatok!
Döntött az Európai Bizottság, amely öt magyar operatív programot hagyott jóvá a 2014–2020-as időszakra, több mint húsz milliárd euró értékben.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 8,8 milliárd eurós keretéből 7,73 milliárdot állnak majd az EU különféle alapjai. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) 3,97 milliárd euró érkezik majd. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból
(VEKOP) 927 millió euróra számíthat a központi régió, amely az 50%-os uniós támogatási intenzitás miatt “csak” 463 millió eurónyi forrást jelent a
közös uniós kasszából. Az Integrált Közlekedésfejlesztési (IKOP) és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok (KEOP) keretösszege
együtt 7,7 milliárd euró, amelyből 6,5 milliárd jön majd a brüsszeli kasszából.
Heves Megye vállalkozásai számára legfontosabb hír a GINOP program jóváhagyása, mely döntő részben hivatott a vállalkozások fejlesztési elképzeléseit finanszírozni a következők szerint:
1. Kis- és középvállalkozások fejlesztés (KKV fejlesztés)-tanácsadás, üzleti
modell, üzleti terv, piackutatás, logisztikai központok, ipari parkok, eszközés géppark fejlesztés, telephelyfejlesztés, beszállítók, klaszterek, külpiacra
jutás, turisztikai desztinációk fejlesztését elősegítő uniós támogatások.
2. Kutatás-fejlesztés, innováció (K+F+I)-termékfejlesztés, kapacitásfejlesztés,
innovációs szolgáltatások és tanácsadás, vállalkozások és kutatóhelyek közös
K+F projektje, valamint a K+F+I infrastruktúra és kapacitások bővítése.
3. Vállalkozói infokommunikációs fejlesztések -I KT termékek és szolgáltatások fejlesztése, IKT eszközök, szolgáltatások vásárlása, bevezetése vállalkozások számára, hátrányos helyzetű területek Internet elérése, e-szolgáltatások bővítése, valamint a szélessávú hálózatok fejlesztése.
4. Vállalkozói energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések (Energia)-Energiahatékonyság és megújuló energia növelését a vállalkozások körében
célzó uniós támogatások.
5. Foglalkoztatás és képzés (Foglalkoztatás) – munkaerő-piaci szolgáltatá-

sok fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások támogatása, a fiatalok munkaerő-piaci integrációja, rugalmas vagy atipikus foglalkoztatás, jogszerű
foglalkoztatás bővítése, az egész életen át tartó tanulás (pl. képzések, továbbképzések, digitális írástudatlanság), valamint a szakképzés és felnőttképzés fejlesztését elősegítő uniós támogatások.
6. Turizmusfejlesztés (Turizmus) – ezen belül olyan uniós pályázatok megjelenése valósul meg, mely a hálózatos fejlesztések (pl. Bejárható Magyarország Keretprogram, zarándokutak) megvalósítását, a kulturális örökséghelyszínek integrált fejlesztését (pl. kastélyok, várak fejlesztése), a természeti
örökséghelyszínek (pl. Nemzeti parkok) fejlesztését, és a gyógyhelyek fejlesztését teszik lehetővé.

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

Adótanácsok az Agria Profittól

SZJA-bevallási csomagok, fontos határidők
Már valamennyi érintettnek kézhez kellett kapnia a személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges nyomtatványokat, illetve információkat tartalmazó egységcsomagot. A munkavállalóknak 2015. február 2-áig nyilatkozniuk kellett arról, kérik-e munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. A NAV ebben az évben is elkészíti a bevallást azoknak, akik ezt igénylik.

Idén mintegy négy millió, névre szóló szjabevalláshoz kapcsolódó küldeményt juttatott el az Adóhivatal az adózókhoz. A hivatal
az elmúlt évi adózói szokásokat figyelembe
véve állította össze az szja-egységcsomagokat, így a csomag csak azt tartalmazza, amire az adózónak szüksége van bevallási kötelezettsége teljesítéséhez. Azok az adózók,
akik az elmúlt évben bevallásukat a NAV internetes honlapjáról letölthető programmal
készítették el (ÁNYK), kizárólag tájékoztató
levelet és válaszborítékot kaptak. Az ügyfélkapuval rendelkező több mint 615 ezer magánszemélyt elektronikus formában értesítette a NAV oly módon, hogy az internetes
tárhelyükre helyezte a bevallás kitöltéséhez
szükséges információkat tartalmazó levelet.
A többi adózó teljes nyomtatványgarnitúrát
vehetett kézhez postai úton. A bevallással
kapcsolatos teendők első határideje február
2-a volt. Eddig kellett a munkavállalóknak
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kapcsolódó nyilatkozanyilatkozniuk arról, hogy a
tok:
munkáltatójuk készítse el
• 14NY29 jelű nyilatkoidén a 2014-ről szóló szezat a személyi jövedelemmélyijövedelemadó-bevaladó munkáltató által törtélásukat. Ha a munkáltató
nő megállapításához,
nem vállalja dolgozója ké• 1453NY jelű nyilatrésére a bevallás elkészítékozat az adóhivatal által
sét, akkor tájékoztatnia kell
készítendő egyszerűsített
a dolgozót az egyszerűsített
bevalláshoz.
bevallás, valamint az adóA személyijövedelemnyilatkozat lehetőségéről.
adó-bevallással kapcsolaAz egyszerűsített bevallást
tos információk egyszeaz adóhivatal készíti el, ha
rűen követhetők a www.
az adózó február 16-áig
nav.gov.hu honlapján, ahol
nyilatkozatban ezt kérte. Harsányi Levente
többek között kiemelt meEzen határidőt követően kamarai tag könyvvizsgáló
nüpontként, SZJA címszó
ilyen nyilatkozattal az adózó már nem élhet. Valamennyi szükséges alatt szerepelnek a letölthető nyomtatványilatkozat letölthető a NAV honlapjáról nyok internetes kitöltő-ellenőrző program(www.nav.gov.hu). A februári határidőkhöz jai, továbbá a kitöltést segítő útmutatók.
február 25. egyéni vállalkozók, áfa fizetésre kötelezett őstermelők és magányszemélyek, valamint
evás egyéni vállalkozók szja-bevallása
május 20. magánszemélyek szja-bevallása, illetve az adónyilatkozat beküldése és a munkáltatói
adómegállapítás beadása

Hatalmas lépés a természeti értékek
védelme érdekében
Az észak-magyarországi régió számára óriási előrelépést és eredményt jelent a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladéklerakók rekultivációs projektjének befejezése. Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának gesztorságával működő Heves Megyei Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás többéves munkával közel 80
hektár, korábban hulladékkal fedett területen állította vissza a természet közeli állapotokat. A projekt gyakorlati eredményei kiemelkedően fontosak a jövő generációinak életminősége, élhető környezete szempontjából. A projekt sikeres
befejezésével jelentős mértékben javulnak az idegenforgalmi, gasztronómiai szempontjából kiemelt jelentőségű régió
tájképi, közegészségügyi és természetvédelmi adottságai.
A rekultivációs projektben a Társulás területén 36 önkormányzat tulajdonában
lévő, összesen 38 szilárdhulladék-lerakó
rekultivációja történt meg az Új Széchenyi Terv keretében. A lerakók tájba való
visszaillesztéséhez az Európai Unió és a
Magyar Állam 100%-os finanszírozás
mellett több mint 5 milliárd forint támogatást nyújtott. A projekt megvalósítása
két fordulóban történt, az első forduló
önerő forrás igényét a Társulás fedezte, biztosítva ezzel, hogy a rekultiváció
tagönkormányzati hozzájárulás nélkül
valósulhatott meg.
25 lerakónál együtemű, végleges
helyben történő rekultivációra került
sor: Andor
nak
tálya, Ároktő, Bodony,
Bükkábrány, Csány, Ecséd, Eger régi,
Egercsehi, Feldebrő, Hort, Kál, Kápolna, Kerecsend, Kompolt, Mátra-balla,
Noszvaj, Ostoros, Parád, Recsk, Sirok,
Szarvaskő, Szirák, Taktaharkány, Tarnaméra és Vanyarc. 10 lerakónál kétütemű rekultivációt végeztek: Apc, Boldog,
Eger új, Erdőkürt, Hatvan, Jászfényszaru, Kálló, Kisköre, Tiszaújváros, Verpelét esetén, és 3 lerakó teljesen felszámolásra került: ezek az istenmezejei, a
sajóhidvégi és a taktaharkányi lerakók.
A rekultivációban érintett települések
Heves megyében, Borsod-Abaúj-Zemp-

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

www.gabrielorakulum.hu

lén, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok
megyében találhatók.
A helyszíni munkálatok 2012 nyarán
kezdődtek meg. A kivitelezés a tervezettnek megfelelő ütemben haladt, 2014 év
végén lezárult a próbaüzem, majd a műszaki átadás-átvétel is. A projekt során a
kivitelezők összesen több mint 782 000 m2
területen csaknem 3 775 000 m3 hulladékot rekultiváltak, a lerakók helyét vis�szail-lesztették a tájba, begyógyították a
tájsebeket. A rekultivációs munkák elkészültével megszűnt a hulladéklerakók miatti környezetterhelés.
A rekultiváció jelentősen megváltoztatta a lerakók korábbi környezetét.
Megszüntette a korábbi környezeti kockázatot, a felszín alatti és feletti vizek
szennyeződésének veszélyét. A projekt lezárultával javul a levegő minősége és az érintett települések
tájképe, gazdagodik a természeti környezet is.
A projekt befejezését követően a Társulás vállalta
a rekultivált lerakók utógondozási és monitoringozási fela-datainak
ellátását az ehhez szükséges források biztosítását.

A Társulás jelen rekultivációs projekt sikeres befejezésével és a szintén
milliárdos nagyságrendű szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó projektjének
megvalósításával, valamint a társulási
hulladék-gazdálkodási rendszer működtetésével, egyre jelentősebb szerepet tölt
be az észak-magyarországi régió környezetvédelmi célú fejlesztéseiben, valamint
a lakosság környezettudatos magatartásának javításában.
A jövő generáció számít ránk, őrizzük meg együtt környezetünket!

Kohéziós Alap
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