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Magyarország legnagyobb kerékpáros
komplexuma épül Tiszafüreden

Eger kulturális öröksége témában szeptembertől új kurzust
indít az Eszterházy Károly Főiskola. A többi közt az egri borokról, a várról, a Gárdonyi-hagyatékról, a helyi épített és kulturális értékekről lesznek előadások. Az egrikum nevet viselő
tárgy minden nappali tagozatos elsős hallgatónak kötelező lesz.
Az intézményvezetés célja, hogy az Egerbe járó diákokban helyi kötődés alakuljon ki. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy
egyre több fiatalt ér el a főiskola Eszterházy Tehetséggondozó
Programja. Az intézmény olyan középiskolákkal vette fel a kapcsolatot, ahol működik az Arany János Tehetséggondozó Program. Azok a hátrányos helyzetű diákok, akik Egerben tanulnak tovább kiemelt szociális ösztöndíjat, garantált kollégiumi
férőhelyet kapnak és mentori szolgáltatást is biztosítanak számukra. A főiskola pályaorientációs programmal is segíti majd
a döntés előtt álló fiatalokat. Ez a szolgáltatáscsomag nem csak
a már együttműködő középiskolák, hanem más intézmények
diákjai számára is elérhető lesz.

Egy közel egymilliárd forintos fejlesztési program részeként Magyarország legnagyobb kerékpáros centruma épül meg október
végéig Tiszafüreden. Elsőként egy 4,5 kilométeres szakasszal a
Tisza-menti kerékpárutat Tiszafüreddel kötik össze, de a cél az,
hogy 2020-ig összekapcsolják a Tisza-tavat a Nagykunsággal, a
Hortobággyal és a dél-hevesi térséggel. A kerékpáros úthálózat
bővítésére már évek óta vártak a helyiek. Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter kiemelte: a munkahelyteremtéssel
járó beruházás XXI. századi színvonalra emeli a térség kerékpáros közlekedését. Tiszafüreden építenek egy emeletes kerékpáros
központot is, ahol az ide érkező biciklisek szervizt, biciklis boltot
és információs pontot is találnak. Az épület emeletén egy egyedi
kerékpáros tetőteraszt alakítanak ki. A hosszú távú tervek között
szerepel 2018-ra a Hortobágyig tartó kerékpárút kiépítése, nem
sokkal később pedig Magyarország leghosszabb bringás úthálózatát ötszáz kilométer hosszan alakítanák ki Egertől – Tiszafüredet is érintve – egészen Debrecenig.

Segélykamion
Egerben
Napelemes
konferencia
A jogszabályi változások, az ehhez kapcsolódó feladatok,
no és persze a napfogyatkozás adta az apropóját annak a
konferenciának, amelynek témája a napelemes rendszerek jelene, jövője volt. A tanácskozáson kutatók, elméleti
és gyakorlati szakemberek keresték közösen az új megoldásokat. A fórumot segítette a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a megyei mérnöki kamara, és szakma
is: az új megoldásokban alkalmazható eszközök gyártói.
Elhangzott egyebek között, hogy a berendezések számában hazánknak még van hova fejlődni, hiszen Németországban 30 gigawatt, Szlovákiában pedig 500 megawatt
napelemes berendezés üzemel, addig hazánkban 70 megawattról beszélhetünk. A szakemberek szerint ugyanakkor ez is előremutató érték, látható a fejlődés. A Magyar
Napelem Iparági Egyesület becslése szerint a fejlődés
folytatódni fog, 2020-ra hazánkban 500 megawatt kapacitású napelemes berendezés üzemel majd.
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Tizenkettedik helyszínére érkezett Egerbe az a segélykamion,
mely élelmiszer-adománnyal segíti a különleges ellátást igénylő
gyermekek étkeztetését. Az akciót
koordináló – egy hazai üzletlánc
által életre hívott – alapítvány a
program keretében valamennyi,
állami gondozásban élő különleges szükségletű gyermeket támogat függetlenül attól, hogy intézményben vagy nevelőszülőknél
nevelkednek. Az Egri Gyermekotthon és fogyatékosok Otthonában tartott átadón elhangzott: a

Ez történt…

Ez történt…

Egrikum néven indít új kurzust az
Eszterházy Károly Főiskola

mostani adomány, az 1400 kilogrammnyi tartós élelmiszer 170
gyermek étkeztetéséhez nyújt
segítséget. Az akció öt esztendeje
indult azzal a céllal, hogy erősítse a társadalmi szerepvállalást és
segítséget nyújtson a rászorulóknak. Az elmúlt években az árvíz-,
valamint a vörösiszap-károsultaknak is adományoztak élelmiszercsomagokat. Most, az élelmiszeradomány mellé narancsot
is hoztak a gyermekeknek, akik
verses-zenés műsorral köszönték
meg a segítséget.

Nőtt a végrehajtások száma Innovációs
tavaly Heves megyében
nagydíj
Nem változott az eladósodottság Heves
megyében tavaly, a végrehajtások száma
viszont nőtt 2014-ben. Jelenleg 25 ezer
ember lakhatása van veszélyben szűkebb
hazánkban, 2015-ben azonban a szakemberek szerint jelentősen visszaesik a kilakoltatások aránya. A szakemberek arról
tájékoztattak: a végrehajtási eljárásokat
tavaly több kormányzati intézkedés is gátolta. Így nem lett kimagasló, mégis nőtt a
végrehajtási ügyek száma, Heves megyében mintegy ötezer ingatlan esetében vált

esedékessé az árverezés. Ezeknek azonban
mindössze egy részénél jutott el egészen
a kilakoltatásig a folyamat. Tavaly 524 új
céget jegyeztek be, ezzel szemben jóval
több, 861 szűnt meg. A két szám között jelentős a különbség, ugyanakkor a szakemberek szerint óvatosan kell kezelni a számadatokat, ennyire a valóságban nem nyílt
szélesre az olló. A Pénzügyi Békéltető Testület egyébként nagy peres rohamra számít, az árfolyam-különbözet okán mind
ingatlanok, mind gépjárművek esetében.

Átadták a 2014-es Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket a parlamentben. Az innovációs nagydíjat és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. évi innovációs díját az egri
Sanatmetal Kft. a Vortex poliaxiális
csontlemez rendszerért, amelyet a
traumatológiában használnak csonttörések ellátására.
A száz százalékban magyar tulajdonú Sanatmetal Kft. 2014-ben jelentős szakmai,
piaci és gazdasági sikereket ért el a díjazott Vortex rendszerrel, amelyet a traumatológiai sebészet használ eredményesen csonttörések ellátására, megalkotva a
világ egyik legjobb lemez-rendszerét.

Álláshirdetés
Az Egri Waldorf Általános Iskola osztálytanítót, angol–napközis és ének–napközis
tanárt keres a szeptemberben induló elsős
osztálya számára. A Waldorf-tanári végzettség és a tanítási gyakorlat előnyt jelent.
A pályázati feltételekről az egriwaldorf.hu
címen lehet tájékozódni. Telefon: (06 70)
429-8727 Cím: 3300 Eger, Mátyás király út
52–54., alternativoktataseger@gmail.com
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Gazdasági összefogásra is szükség van
az NB I-hez
Interjú Rosta Istvánnal, az SBS Eger-Eszterházy férfi kézilabdacsapat vezetőedzőjével

fotók: lénárt márton, szántó györgy

– Hat forduló van hátra a másodosztályú
kézilabda bajnokságból. Kimondhatjuk,
hogy NB I-es férfi csapata lesz Egernek?
– Úgy vélem, behozhatatlan előnyre tettünk szert, hiszen jelenleg a második helyen
álló Nyíregyházával szemben hét pontos
előnyünk van, a Fradi pedig kilenc pontra
tőlünk harmadik a tabellán. Az eddigi húsz
forduló alatt csak egy kisiklásunk volt, azóta rengeteget fejlődött a csapat, fordulóról

fordulóra egyre jobb teljesítményt mutatnak a fiúk. Azt gondolom, biztos a bajnoki
címünk. Az NB I-es indulás jogát elértük a
pályán, ez volt a klubunk négy esztendeje
kitűzött célkitűzése.
– Az egri közönség részéről nagy igény
mutatkozik a kézilabda iránt, még így is,
hogy ideiglenesen a Leányka úton kell játszani a hazai mérkőzéseket.
– A kézilabda a világ egyik leglátványo-

sabb, s legjobban fejlődő sportága. Egerben
is nagy hagyományai vannak; emlékszem,
amikor négy éve itt játszottam, akkor jutott fel a csapat a harmadosztályból, s már
akkor is sokan szurkoltak nekünk. Ha vis�sza tudunk majd költözni a Körcsarnokba,
az „otthonunkba”, akkor biztos, hogy újra
telt ház, sokszor 7-800 szurkoló előtt játszhatunk majd. Az NB I-ben a világ legjobb
játékosaival csaphatunk majd össze, olyan
játékosokkal találkozhat majd az egri közönség, mint Nagy László vagy Mikler
Roland. Egerben egyértelmű szurkolói
igény van a kézilabdára, mi pedig most eljutottunk az élvonalig. Itt a lehetőség, hogy
felkerüljünk a térképre, s nem szeretnénk
szégyent vallani.
– Az utánpótlás terén sincs ok a szégyenkezésre az egyesületnek.
– Büszkék vagyunk az utánpótlás bázisunkra, több száz gyermekkel ismertettük
meg Egerben a sportág alapjait, 100 fő feletti az igazolt utánpótláskorú játékosaink szá-

Területfejlesztési tapasztalatcsere Heves
és Kovászna megye között
Heves és Kovászna megye területfejlesztési
szakembereinek részvételével zajlott konferencia március végén, az egri megyeházán.
Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
elnöke az egyeztetés előtti sajtótájékoztatón
elmondta: a Heves Megyei Önkormányzat
több mint 10 éve ápol testvérmegyei kapcsolatot Kovászna megyével, az együttműködést pedig évről évre igyekeznek elmélyíteni és újabb tartalommal megtölteni.
Hozzátette: a hétfői egyeztetés egyik legfőbb
célja, hogy a területfejlesztés terén eddig
megszerzett tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, projektötleteket átadják egymásnak, s
olyan értékeket, eredményeket mutassanak
be, amelyeket mindkét fél hasznosíthat a
jövőben. Kiemelte, hogy a területfejlesztés
mellett a turizmus is központi téma lesz, hiszen Heves megye országos viszonylatban
is komoly, példaértékű eredményekkel, turisztikai attrakciókkal büszkélkedhet.
Henning László, Kovászna Megye Ta-
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nácsának alelnöke köszönetet mondott
a meghívásért, majd elmondta: amellett,
hogy a 2007-2013-as uniós ciklus során
megvalósuló pályázatok eredményeit kívánják bemutatni, a 2014-2020-as időszak
tekintetében is közös együttműködési lehetőségeket keresnek majd a két megye
között. Hozzátette: 2015 a fejlesztések éve
Kovászna megyében, így bízik abban, hogy
a konferencia során számos tapasztalatot,
ötletet sikerül átvenniük a Heves megyei
szakemberektől a területfejlesztés, a turiz-

mus, az infrastruktúra, a modern közigazgatás és a szervezetfejlesztés területén.
A konzultáció során szó esett a Heves
Megyei Integrált Területfejlesztési Programról, a Kovászna megyei fejlesztési projektekről és tervekről, a Heves megyei kisés középvállalkozások tevékenységének
támogatásáról, valamint Heves megye turizmusáról is. A székelyföldi delegáció három napot töltött Heves megyében, ezalatt
Mátraderecskére, Egerszalókra és Demjénbe is ellátogattak.

ma, ez valóban nagyon
komoly eredmény. A
serdülőink sikeresek,
az ificsapatunk pedig
ebben az idényben veretlen. Eger tehát az
utánpótlás szempontjából is szisztematikusan,
évek alatt felépített, példaértékű eredményeket
ér el. Az egri kézilabda
egyik ikonikus alakja, Herczeg Béla szakmai tapasztalatára építve fejlődnek korosztályos csapataink. A felnőtt csapat játékosainak edzői feladatokat is adunk, így a
gyermekek személyesen azoktól tanulhatnak, akiknek hétvégén a pályán szurkolnak,
akiket gyakran példaképüknek tekintenek.
Tele vagyunk tehetségekkel, és a gyermekek
jó kezekben vannak.
– Miben lesz más az NB I. a másodosztályhoz képest? Mekkora a szakadék a két
osztály között?
– Óriási, az egy másik kávéház lesz. Jelentős különbség van a pályán és a gazdasági háttér tekintetében is. Az Eger négy éve
jutott fel a másodosztályba, ekkor választott
a klub új vezetést, Szabó Róbert elnök pedig
országosan is példaértékű, stabil gazdasági
környezetet teremtett, elismert és tehetséges
munkatársak dolgoznak a háttérben is. Ez
a stabilitás jó hatással volt a munkánkra, a

játékosoknak tényleg
csak azzal kellett törődniük, hogy minél jobb
teljesítményt nyújtsanak.
Tapasztalataim
szerint az NB I-hez
azonban teljes körű városi összefogásra lesz
szükség, nem csak erkölcsi, hanem pénzügyi
értelemben is komoly
támogatókat kell magunk mellett tudnunk.
Én őszintén bízom abban, hogy Egerben
is megvalósul az, ami Mezőkövesden és
Gyöngyösön már működik, s számíthatunk
majd a város támogatására. A női és a férfi
NB I-ben – leszámítva a sztárklubokat – kivétel nélkül olyan csapatokat találunk, ahol
az önkormányzati szerepvállalás meghatározó mértékű a költségvetésben. A főiskola
is egy komoly lehetőség lehet számunkra, a
remélt szerepvállalás mellett a klub játékosainak életpálya-modellt is kínálhatunk az
EKF révén.
– Milyen változásokra lehet számítani
a csapat összetételét illetően?
– Egerbe érkezve kiváló szőlőtőkéket és
hordót kaptam az elődömtől, az edzőlegenda Csík Jánostól. A feladatom az volt, hogy
jó borral töltsem meg a hordót, azt gondolom, ez sikerült is. Az NB I-re készülve
azonban meg kell erősíteni a csapatot, szük-

Rosta István Játékosként Győrben indult a pályafutása, 22 év alatt 450 NB I-es
mérkőzést játszott. A magyar kézilabda válogatott meghatározó játékosa volt, melynek tagjaként két világbajnokságon is részt
vett. Hetedik éve edzősködik, három egyesületet irányított az NB I-ben: a Gyöngyöst,
a Mezőkövesdet és a Vácot. A magyar junior
férfi válogatott szövetségi kapitánya volt.
Vezetésével a főiskolai világbajnokságon
aranyérmet nyert csapata.

ség lesz új játékosokra is. Mivel újoncok
leszünk, nem lesz egyszerű idecsábítani az
elsőosztályú játékosokat, de hála az eddigi
stabil és kiszámítható működésnek országosan is jó hírünk van. A csapatépítés során
arra törekszünk majd, hogy ne csak átszálló jegyünk legyen ez élvonalban. Biztosan
nehéz lesz az első év, de minden erőnkkel
azon munkálkodunk, hogy jó pár évig első
osztályú csapata legyen Egernek. A csapatom a pályán megérdemelte a feljutást, Eger
pedig megérdemli az élvonalt.

Egerben is kiállítják majd a
Szépművészeti Múzeum kincseit
A Szépművészeti Múzeum főigazgatójával találkozott a fővárosban Nyitrai Zsolt, Eger országgyűlési képviselője. Dr.
Baán Lászlóval a honatya arról egyeztetett, hogy a nagyhírű nemzeti közgyűjtemény mely remekműveit láthatnák a
jövőben az egriek különböző időszaki kiállításokon.
Mint ismert, a Szépművészeti épületének rekonstrukciója miatt az intézmény
évekre bezár, így a következő években
lehetőség nyílik arra, hogy a múzeum
kincseiből több válogatást bemutassanak Egerben is.
Az elképzelések szerint az egyik legvonzóbb tárlat az egyiptomi fáraók korát bemutató kiállítás lehet majd, de az
igazi csemege Eger számára az egykori
Pyrker-képtárból való válogatás bemutatása lehetne, amely ma is a Szépművészeti Múzeum egyik legfontosabb műtárgyegyüttese.
Nem csupán egyes darabjai miatt, de
a kollekció egészének a hazai kultúrtörténetben játszott szerepe okán is kiemelt
figyelem övezi. Köztudott, hogy Pyrker
János egri érsek a korabeli Magyarország egyik legnagyobb művészetpártoló személyisége volt, így különleges
értékű, egykor általa a Magyar Nemzeti
Múzeumnak ajándékozott, közel kétszáz darabos gyűjteménye legjavának

bemutatása nagy szenzáció lenne Eger
városában.
A kezdeményezéssel nem lehet más a
cél, mint tovább növelni Eger és térségé-

nek vonzerejét, hogy minél több egri és
környékbeli polgár, valamint az ide érkező turisták sokasága megcsodálhassa
majd e különleges tárlatokat.

Sűrített levegővel hajtott járművek
versenyeznek Egerben

A VIII. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyen 26 hazai és külföldi egyetem csapatai állnak rajthoz
Május 8–9-én rendezik meg Egerben a VIII. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyt, amelyen hét ország (Csehország,
Észtország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Németország és Románia), 48 csapata méri össze képességeit. A hagyományos tavaszi eseményre idén minden korábbinál több versenyző érkezik majd Egerbe, várhatóan 200 jelenlegi vagy
végzett mérnökhallgató vesz részt az önálló tervezésű és építésű, sűrített levegővel hajtott járművek seregszemléjén.
Rekordszámú csapat nevezett a tavaszi,
VIII. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyre, melyet a hagyományokhoz
hűen ismét Egerben rendez az AVENTICS Hungary Kft. 2015. május 8-9-én.
A csapatok két kategóriában indulnak:
a jelenleg is aktív hallgatók a „Normál”,
míg a végzett hallgatók a „Senior” kategóriában versenyeznek.
A nevezés utáni első rostát a műszaki
dokumentációk ellenőrzése jelentette,
melynek eredménye, hogy 48-an startolhatnak el május második hétvégéjén. A
zsűrizést követően márciusban az összes
csapat megkapja a járművek építéséhez
szükséges alkatrész csomagot, így az indulók nekiláthatnak az építkezésnek.
A május 9-i versenynapon három különböző versenyszámban szállnak harcba a csapatok:
– A hosszú távú futam során az a csapat nyer, aki a legnagyobb távolságot lesz
képes egy palacktöltettel megtenni a kijelölt pályán.
– Az ügyességi futam versenyzői
igényre változik idén, hogy minél kiélezettebb legyen a küzdelem, három menetből áll majd e versenyszám, amelyek
között a továbbjutás kieséses alapon dől
el.
– A gyorsulási futam után pedig az állhat a dobogó legfelső fokára, aki az adott
szakaszt a legrövidebb idő alatt teljesíti.
Versenyszámonként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül, a kategória-győzteseknek pedig lehetőségük
lesz egy külföldi tanulmányúton is részt
venni.
A mérnökhallgatók versenyét számos
családi program kíséri, az érdeklődők
találkozhatnak többek között Kis Pál Tamás autóversenyzővel, veterán autókkal,
valamint részt vehetnek a Hetedhét Próba vetélkedőn is.
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www.pneumobil.hu • www.facebook.com/Pneumobil

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!

A HMVTA vendégeként Egerben
tárgyalt a montenegrói gazdasági
miniszterhelyettes
Faipari, borászati és a gyógyturizmus területén létrejött klaszterekről, valamint az uniós források felhasználásában szerzett tapasztalatokról tájékozódott Egerben a Nina Vujosevic gazdasági miniszterhelyettes vezette montenegrói delegáció – hangzott el a közelmúltban tartott zárókonferenciát követő sajtótájékoztatón Egerben. A balkáni ország küldöttsége a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) vendégeként látogatott Magyarországra.

A kormányzati és önkormányzati képviselőkből álló küldöttséget vezető Nina
Vujosevic a sajtó képviselői előtt hasznosnak nevezte a Heves megyében, illetve Budapesten tett látogatását. Szavai
szerint sikerült bővíteniük az ismereteiket, és reményei szerint hasznosítani
tudják majd Magyarországnak az uniós
fejlesztési források felhasználása során
szerzett tapasztalatait.
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára a két
ország közötti közös pontokra világított
rá. Elmondása szerint ilyen az adottságok és célok tekintetében a turizmus, míg
a nehézségek között a termelés hatékonyságának növelését és a munkaerő-elvándorlást emelte ki.
Úgy fogalmazott, hogy az Eger és Montenegró között kialakult szoros kapcsolat
mindkét fél számára hasznos lehet, különös tekintettel az idegenforgalom kínálta
lehetőségekre.

Az államtitkár kitért rá: a hamarosan
induló Területi Operatív Programból a
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megyei jogú városok és a megyei önkormányzatok – s rajtuk keresztül minden
önkormányzat – forrásokhoz fér hozzá
a fejlesztések megvalósításához, a helyi
gazdaság erősítéséhez. Az ennek alapjául
szolgáló integrált fejlesztési programokat
április 30-ig kell elkészíteni. Ezek jóváhagyását követően, várhatóan még ebben a
félévben indulhat a program – mondta.
Tállai András rámutatott: a Területi
Operatív Program esetében már a helyi
szereplők mondják meg, milyen pályázati kiírásokat szeretnének, és miket akarnak megvalósítani.
Farkas Zoltán, a montenegrói delegációt vendégül látó HMVTA kurató-

riumának elnöke (a képen bal oldalon)
elmondta: a balkáni ország 2010 óta
előcsatlakozási tárgyalásokat folytat az
Európai Unióval. Felidézte: 21-22 éve
ugyanebben a helyzetben volt Magyarország, s a HMVTA is ebben az időben
jött létre.
– Fontos számunkra, hogy tapasztalatcserével, a jó gyakorlatok bemutatásával
segítsünk egy csatlakozásra váró országnak – tette hozzá a HMVTA elnöke, aki
felidézte: a látogatás az Európai Unió által
finanszírozott, “A versenyképesség erősítése a helyi kkv-szektorban a klaszterek
fejlesztésén keresztül Montenegróban”
elnevezésű projekt keretén belül zajlott.
Elmondta: a delegáció látogatást tett
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ahol a keleti nyitásért felelős
államtitkárság képviselőivel folytatott

eszmecserét, a Belügyminisztériumban
és a Nemzetgazdasági Minisztériumban

pedig előadásokon kaptak betekintést a
magyarországi gyakorlatról és tapasztalatokról a vendégek.
– A megbeszélések középpontjában
elsősorban az elmúlt, 2007-2013. közötti, illetve a jelenlegi, 2014-2020-as uniós
pénzügyi tervezési időszak uniós forrásainak az önkormányzatokat, illetve
mikro, kis- és középvállalkozásokat érintő felhasználásának jó gyakorlatai szerepeltek – hangsúlyozta a HMVTA elnöke.
Arra is kitért, hogy a budapesti tárgyalásokat követően a küldöttség Egerben
és környékén faipari, borászati és gyógyturizmusban érdekelt vállalkozásokkal,

uniós forrásokból megvalósult beruházásokkal, illetve az alapítvány tevékenységével is megismerkedett. Farkas Zoltán
hozzátette: a mostani tárgyalásoktól élő
kapcsolatokat, gyümölcsöző együttműködést remél.
Forrás: MTI/HMVTA

Kétmilliárdos fejlesztés a Pikopack Zrt.-nél
Több mint 2,1 milliárd forintos összköltségű beruházással bővítette csomagolástechnikai palettáját füzesabonyi telephelyén a Pikopack Zrt. A fejlesztés részeként egyebek között új üzemcsarnokkal bővült a gyár. A közel 500 alkalmazottat
foglalkoztató társaság új munkahelyeket is teremtett: eddig 20 embert vettek fel, ez a szám hamarosan még százzal nő
majd.
Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági
Minisztérium európai uniós források
felhasználásért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: a fejlesztés több tekintetben is példaértékű, lévén a beruházás magas hozzáadott-értékű termelést
tesz lehetővé, kutatás-fejlesztési elemeket
tartalmaz, új munkahelyeket is teremt.
Az államtitkár úgy fogalmazott: „ahol
munka van, ott minden van”, ez a munkahelyteremtő fejlesztés is igazolja, hogy
az észak-magyarországi régióban, Heves
megyében kiváló erőforrások állnak rendelkezésre. A kormány feltett szándéka,
hogy tevékenyen járuljon hozzá ahhoz,
hogy ebben a térségben minél több nagyvállalat létesítsen termelő és foglalkoztatást bővítő üzemeket – tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy a 2014-20-as uniós
költségvetési ciklusban minden eddiginél több, 12 ezer milliárd forint uniós
forrás érkezik Magyarországra.
– Ebben az évben 133 pályázati konstrukciót hirdet meg a kormány, több mint
2700 milliárd forint értékben. Ezek között túlnyomó többségben a közvetlen
gazdaságfejlesztési hatású pályázatok és
beruházástámogatások fognak szerepelni – húzta alá Rákossy Balázs, hozzátéve: az idén meghirdetendő európai uniós
források nagy része a kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásait segíti majd.

Tóth Sándor, a Pikopack Zrt. vezérigazgatója az eseményen ismertette: az Európai
Uniós és kormányzati támogatással megvalósult beruházás mérföldkövet jelent az
egyebek között aeroszol- és konzervdobozokat, tubusokat gyártó magyar tulajdonban lévő cégcsoport életében. A most
a palettán újdonságként megjelenő állateledel-gyártás magas színvonalú megvalósítása révén mintegy 20 új munkavállalót
foglalkoztatnak, amely létszám a későbbi-

ekben 120-at is elérheti. A 4500 négyzetméter területű új csarnokban olyan csomagolástechnikai centrumot hoztak létre,
amelyhez kapcsolódik egy emberi és állati
élelmiszergyártására, illetve zöldségfeldolgozásra egyaránt alkalmas gyártósor.
– Újabb kitörési pontot talált a társaság, új piacokat tudunk ezzel a kapacitásbővítéssel, illetve kialakítással létrehozni.
Nagyon fejlett technikai bázisunk van, és
úgy gondolom, hogy a cég hosszú távú
működését tudjuk ezen beruházással
megalapozni. Bár magas szinten automatizált a kialakított rendszer, de 4500
négyzetméteren mindig van tennivaló,
sok embernek adunk hosszú távon munkát, s ez Füzesabony, illetve a térség életében mindenképpen egy komoly mérföldkő, nagy eredmény. A dolgozóink
rendkívül felkészültek, az a célunk, hogy
ez a jó közösség hosszú távon is együtt
maradjon – mondta el Tóth Sándor.
A Pikopack Zrt. 2013-as árbevétele meghaladta a 8,5 milliárd forintot,
míg az adózott eredménye mintegy 163
millió forint volt. A mostani bővítés
eredményeképpen nemcsak a termelés
növekedhet, de a társaság exportja is. A
cégcsoport termékeinek közel 40 százaléka kerül külföldi piacokra, elsősorban
az Európai Unió tagállamaiba.
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Kamarai tükör

Mesterségek Tavaszi Zsongása
2015. április 17.
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok a szakmaválasztásnál megfelelő döntést hozzanak, hiszen lényeges, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tudással és végzettséggel rendelkezzenek. Ezért kiemelten kezeli a pályaválasztási koordináló, összefogó szerepét. Mind az általános iskolás, mind a középiskolás diákoknak kínál olyan programokat, melyek a szakmák felé orientálja őket pályaválasztási
döntésük meghozatala előtt és programjai alakalmával a gyerekek betekintést kaphatnak azokba a mesterségekbe,
amelyekkel jó eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon.
1. Heves Megye Ifjú Kézművese
A HKIK 2015-ben már harmadik alkalommal hirdeti meg iparművészeti,
népművészeti, kézműves tárgyak, használati- és dísztárgyak, alkotások, tervek

készítésére szóló pályázatát a megye végzős szakmunkás tanulói részére, „Heves
Megye Ifjú Kézművese” címmel.
Helyszíne: Agria Park földszintje (volt
Kenvelo).

2. Szakmák bemutatója
Középiskolások aktív, színes színházi jelleggel mutatják be szakmáikat az Agria
Park Cinema mozi színpadán, a nézőtéren helyet foglaló pályaválasztás előtt álló
általános iskolásoknak.
Helyszín: Agria Park, Cinema Mozi
Eger, Törvényház út 4. I. emelet

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

Időpont: 2015. április 17. 10:00–14:00

Takarítószolgálat, Eger

(06 20) 9359 211
Szakmák Vetélkedője – 2015. május 8.
Az Aventics Hungary Kft és a HKIK közös szervezésében valósul meg a „SZAKMÁK VETÉLKEDŐJE”, melyre főképp az általános iskola 6-7. osztályos tanulóinak jelentkezését várják. A versengés kétfordulós, azon résztvevők számára, akik
szívesen megismernék, akár ki is próbálnák, hogy mit csinálnak az egyes szakmák mesterei és nem utolsó sorban szeretnek játszani.
I. forduló: A nevezőknek ki kell választaniuk egy, a gyerekek számára szimpatikus, ipari szakmát, amelyről bármilyen stílusban, formában (film, PPT,
fotó stb.) kell egy bemutatót, pályázati
anyagot készíteniük, amelyet eljuttatnak
2015. április 17-ig az Aventics Hungary
Kft. címére (3300, Eger, Bánki Donát út
1–3.).

Eredményhirdetés: 2015. április 24én, melyet az első 6 helyen végző csapat
számára a II. forduló követ.
II. forduló: Interaktív vetélkedő, változatos, érdekes feladványok megoldása.
Helyszín: EXCALIBUR Étterem (Eger,
Érsekkert 1.)
Időpont: 2015. május 8.

A díjkiosztás a Pneumobil versenyen,
2015. május 9-én az Érsekkertben, ünnepélyes keretek között. A nyertesek
értékes díjakat és VIP belépést kapnak a
Pneumobilra. A II. fordulóba jutott csapatok számára céglátogatást szervezünk
az AVENTICS Hungary Kft.-hez. Azon
iskoláknak, akik vidékről szeretnének
nevezni, a bejutásban segítségként autóbuszt biztosítunk.
További információ
Telefon: (06 36) 429-614 / 118 mellék
E-mail: tunde@hkik.hu
krisztina.zahorecz@hkik.hu
Web: www.hkik.hu

10

Válassza a csodás vidéki környezetben lévő Egri Korona Borházat esküvők, ballagások,
egyéb családi és céges rendezvények helyszínéül! Megnyílt Közép-Európa legnagyobb
barlangfürdője Demjénben!
http://demjengyogythermal.hu/barlangfurdo

Bor, Élet, stílus… Egri Korona Borház és Wellness Hotel
Tel.: (06 36) 550-341

E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu

www.koronaborhaz.hu

Tovább egyszerűsödött az EKÁER

A SZÉP-kártyákra 2013-ban utalt összeget idén május végéig lehet felhasználni, ellenkező esetben elvész az összeg.
Országosan több mint 3 milliárd forintról van szó. Mintegy 800 ezer embernek van még átlagosan 10 ezer forintja a
kártyákon.

Az érintett gazdálkodói kör észrevételei alapján 2015. április 1-jétől tovább egyszerűsödött az Elektronikus Közúri Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER). Ettől a naptól kezdődően a nem kockázatos termékek esetében a gazdálkodók
jelentős része néhány adat megadásával egyszerűsített bejelentést tehet.

Május végéig még közel 3,2 milliárd forintot kell elköltenie mintegy 864 ezer
SZÉP-kártya birtokosnak, ha nem akarja
elveszíteni a munkáltatójától 2013-ban
kapott összeget. A hatályos szabályozás
értelmében a SZÉP-kártyákra utalt juttatások érvényessége az utalást követő
második év május 31-én lejár. A megmaradó összeget a kibocsátó köteles vis�-

szautalni az érintett kártyabirtokos munkáltatójának, vagyis ezek az összegek a
munkavállaló számára elvesznek. Több
tucat lehetőség közül választhatunk: szálláshelyeken, éttermekben, fürdőkben,
konditermekben vagy akár színházjegyre is felhasználható a SZÉP-kártya. Az
opció népszerűsége látszik a turisztikai
mutatókon is. Tavaly tíz százalékkal nőtt
a belföldi vendégforgalom, ami részben
a SZÉP-kártya további terjedésének köszönhető: 2014-ben 34 százalékkal gyakrabban fizettek így a vendégek 2013-hoz
képest.
Fontos tudni, hogy bővült az alszámlák
közötti átjárhatóság lehetősége. Korábban a szálláshely szolgáltatás volt egyedül elérhető mindhárom alszámláról,
azonban 2013 júliusa óta már a fürdő- és
strandbelépők mindhárom zsebből megvásárolhatóak. Ennek hatására a Magyar
Fürdőszövetség felmérése szerint 66 szá-

zalékkal emelkedett a SZÉP-kártyával
történő fizetések aránya.
A tapasztalatok szerint a munkavállalók a kártyán maradt összegeket nem
sokkal a lejárati határidő előtt, azaz áprilisban és májusban kezdik intenzíven
elkölteni – közölte a Nemzetgazdasági
Minisztérium sajtóosztálya. A tárca azt
javasolja a kártyatulajdonosoknak, hogy
a maradványösszegeket a lejártuk előtt,
még a következő hetekben használják fel.
A kártyákat kibocsátó bankok elektronikus SZÉP-kártya felületükön, vagy telefonos ügyfélszolgálatukon állnak rendelkezésre további információkkal.
Segítheti a megmaradt összeg elköltését egyebek között a kupon-rendszer,
azaz, ha valaki május 31-ig vásárol például egy szálláshely-kupont valamelyik
internetes oldalon, azzal az összeget felhasználja, de lehet, hogy nyaralni csak
júniusban megy majd.

HANNA
tisztánlátó jósnő

EGER

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

www.gabrielorakulum.hu

Nyelvi képzések az Eger Termál Kft.-nél
Az Eger Termál Kft. sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretén belül „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” tárgyú kiíráson. A cég a TÁMOP2.1.3.C-12/1-2012-0624 azonosítószámú „Nyelvi képzések az Eger Termál
Kft. dolgozói részére” projekt keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek összege 15 346 930 Ft volt.

Telekom üzlet Eger:
Eger, Bajcsy u. 3.
Nyitva tartás: H-P.: 08.30-17.00; Szo.: 08.30-12.00

A kft. a megnövekedett külföldi vendégforgalom miatt úgy döntött, szükségessé vált azon dolgozók nyelvi továbbképzése, akik közvetlen kapcsolatba
kerülnek a fürdőkbe és az uszodába látogatókkal. A 120 órás tanfolyamon
összesen 25 fő – 2 fő kezdő német órán, 9 fő kezdő angol,
9 fő angol újrakezdő, 4 fő haladó angol, 1 fő egyéni
angol órán – vett részt.
A képzések hatására az az Eger Termál Kft.
munkavállalói olyan elméleti és gyakorlati
tudásanyaggal gazdagodtak, amelyek
hozzájárulnak a külföldről érkező vendégeink hatékonyabb kiszolgálásához,
így a cég fejlődéséhez.

A nem kockázatos termék esetében egyszerűsített bejelentést tehet az adózó, ha
az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
• a bejelentést megelőzően két évvel
kimutatott éves nettó árbevétele az 50
milliárd forintot, saját termelésű készlet
értékesítéséből származó nettó árbevétele a 40 milliárd forintot elérte;
• szerepel a NAV köztartozásmentes
adózói adatbázisában;
• adószáma nincs felfüggesztve.

Az egyszerűsített bejelentéskor mindössze a feladó és a címzett adatait (név,
adószám) valamint a nem kockázatos
termék belföldi fuvarozására használt
gépjármű rendszámát kell bejelenteni.
Az egyetemes postai szolgáltatók szintén egyszerűsített bejelentést tehetnek.
2015. április 1-jétől belföld-belföld viszonylatban, amennyiben a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy
fuvaroztatja el, az EKÁER-ben a feladó
helyett a címzett jelenti be a szállítmányt.

Az adózó érvénytelenítheti a 15 napig
érvényes EKÁER számot, azonban 2015.
április 1-jétől az érvénytelenítés esetén
annak indokát is meg kell adni. Az igényelt EKÁER szám érvényességi idejét
továbbra sem lehet meghosszabbítani,
annak lejárta esetén új számot kell igényelni.
További információ található a www.
ekaer.nav.gov.hu illetve a www.nav.gov.hu
oldalon.

A csődeljárás Gyakori a jövedelem
letiltás
Van még esélye a fizetésképtelen helyzetben lévő cégeknek, ha csődöt jelentenek. A csődeljárás alatt ugyanis
lehetőségük van, hogy rendezzék a tartozásaikat a hitelezőikkel, akár egyes
tartozások elengedése, átütemezése
mellett.

Napjainkban a jövedelemletiltás az egyik leggyakrabban alkalmazott végrehajtási mód, ugyanis adótartozás esetén, ha az adós rendszeres jövedelemmel (munkabér, illetmény, nyugellátás stb.) rendelkezik, elsősorban ezt
tiltja le a Nemzeti Adó-és Vámhivatal.

Annak, aki olyan helyzetbe került, hogy a
hitelezőit átmenetileg nem tudja kifizetni,
de mindenképpen tovább szeretne működni, elkerülve a felszámolási eljárást, érdemes elgondolkodnia a csődeljárás lehetőségén.
A csődeljárás célja ugyanis, hogy a fizetési
nehézségekkel küzdő cégnek lehetősége legyen a hitelezőivel egyezséget kötni.
A csődeljárásban rejlő lehetőségeket kihasználva sok esetben át tudnák hidalni a
cégek az átmeneti fizetésképtelenséget, és tovább működhetnének, valamint a munkavállalók is megtarthatnák munkahelyüket.

Jövedelem letiltásakor a NAV értesíti
az adóst és munkáltatóját, hogy az adótartozás megfizetéséig letiltja az adós
nettó jövedelemének 33 százalékát.
A nettó jövedelemnek csak a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegét (jelenleg 28 500 Ft) meghaladó része vonható el. Nem lehet letiltani
a baleseti járadékot, a táppénzt, a gyermekek nevelését támogató juttatásokat
(pl.: gyes, gyed, családi pótlék, nevelési
segély stb.), a munkanélküli segélyt és
a gondozási, ápolási díjakat, segélyeket
sem.

A letiltással kapcsolatos kötelezettségek betartását a végrehajtók a munkáltatónál is ellenőrizhetik.
Szabálysértés esetén a NAV a kifizetőt kötelezi az adótartozás megfizetésére.
A fizetési határidő eredménytelen
elteltével a munkáltatóval szemben is
megindul a tartozás behajtása. Azoknak a magánszemélyeknek, akiknek
saját, vagy családtagjaik megélhetése
a letiltás miatt veszélybe kerül, fizetési
kedvezmény iránti kérelmet nyújthatnak be a NAV-hoz.

A köztartozásmentes adatbázis előnyei
Az adózók kényelmét szolgálja a köztartozásmentes adózói adatbázis, ugyanis ha az adózó szerepel a KOMA adatbázisban, a tartozásmentességet vizsgáló szerv köteles azt elfogadni, így nem kell adóigazolást kérnie.
A köztartozásmentes adózói adatbázis, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján
(www.nav.gov.hu) közzétett, az adózó
nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó
nyilvántartás.
A NAV az adatbázis adatait minden
hónap 10-én frissíti. A nyilvántartásba

visszamenőleg felkerülni, illetve onnan
visszamenőleg kikerülni nem lehet.
Az adatbázist havonta archiválják, így
évekkel később is lekérdezhető. A lista nyilvános, bárki számára elérhető előzetes azonosítás nélkül. A közúti fuvarozás esetében
mentesülhet a biztosítékadási kötelezettség

alól az a társaság, amely – egyéb feltételek
mellett – szerepel a KOMA adatbázisban.
A nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelem – a KOMA elnevezésű adatlap – illetékmentesen, kizárólag elektronikus úton
nyújtható be az ügyfélkapun keresztül
(www.magyarorszag.hu).
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SZÉP-kártya: fontos határidő jön

Látható a gazdaságfejlesztést, vállalkozói
beruházást, kapacitásbővítést ösztönző GINOP
pályázatok 2015-ös menetrendje
Kormányhatározat született a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 2015. évi pályázati kiírásairól és
időbeli ütemezéséről. Ennek értelmében a következő vállalkozásokat érintő menetrend és elérhető pénzügyi forrás realizálható a 2014–2020 pályázati időszak első aktív projektidőszakában:
Áprilisban megjelenő pályázatok:
• Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése
(keretösszeg 80 Mrd Ft)
• Mikro-, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak
támogatása a szabad vállalkozási zónákban (keretösszeg 5 Mrd Ft)
• Mikro-, kis- és középvállalkozások
piaci megjelenésének támogatása
(keretösszeg 5 Mrd Ft)
Júniusban megjelenő pályázatok:
• Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása
(keretösszeg 6 Mrd Ft)
• Logisztikai szolgáltató központok
fejlesztéseinek támogatása (keretösszeg 4 Mrd Ft)
• Épületenergetikai fejlesztések (keretösszeg 6 Mrd Ft)
• Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva (keretösszeg 6 Mrd Ft)
• Helyi hő- és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal (keretösszeg 6 Mrd Ft)
• Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (keretösszeg 6 Mrd Ft)
Júliusban megjelenő pályázatok:
• Vállalkozói mentorálás a mikro-, kisés középvállalkozások részére (keretösszeg 1,3 Mrd Ft)
• Professzionális klaszterszervezetek
minőségi szolgáltatásának támogatása (keretösszeg 2 Mrd Ft)
• Beszállítói integrátorok és beszállító
mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása (keretösszeg 8 Mrd Ft)
• K+F versenyképességi és kiválósági
együttműködések támogatása (keretösszeg 40 Mrd Ft)

• K+F infrastruktúra megerősítése nemzetköziesedés, hálózatosodás
(keretösszeg 25 Mrd Ft)
• IKT cégek által előállított termékek
IT szolgáltatások piacosításának
célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében (keretösszeg 1,15
Mrd Ft)
• Vállalati folyamatmenedzsment és
e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében (keretös�szeg 4 Mrd Ft)
• Vállalati
mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása
kombinált hiteltermék keretében
(keretösszeg 2 Mrd Ft)
• Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati
szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének
támogatása kombinált hiteltermék
keretében (keretösszeg 2 Mrd Ft)
Augusztusban megjelenő pályázatok:
• Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése
kombinált hiteltermék keretében
(keretösszeg 20 Mrd Ft)
• Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált
hiteltermék keretében (keretösszeg
13,3 Mrd Ft)
• Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (keretösszeg 4 Mrd Ft)
• Nemzeti parkok komplex turisztikai
fejlesztése (keretösszeg 4,5 Mrd Ft)
Szeptemberben megjelenő pályázatok:
• Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése (keretösszeg 2 Mrd Ft)
• IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása
kombinált hiteltermék keretében
(keretösszeg 1 Mrd Ft)

További információ:
3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23. I. em. 2.
info@fsgprojekt.hu
(+36 20) 455 3423 • (+36 36) 737 920
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• Az informatikai ágazatban működő
mikro-, kis- és középvállalkozások
nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében (keretösszeg 1,7
Mrd Ft)
• Gyakornoki program pályakezdők
támogatására (keretösszeg 10 Mrd
Ft)
Októberben megjelenő pályázatok:
• Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése (keretösszeg 2,2 Mrd Ft)
• Innovációs ökoszisztéma (start-up és
spin-off) (keretösszeg 6 Mrd Ft)
• Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése (keretösszeg 21
Mrd Ft)
Novemberben megjelenő pályázatok:
• Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati
szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás
és egyéb korszerű IT alkalmazások
megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében (keretösszeg 2
Mrd Ft)
Decemberben megjelenő pályázatok:
• Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása (keretösszeg 25 Mrd
Ft)
• Vállalatok együttműködésben végzett
K+F+I tevékenységének támogatása
(keretösszeg 25 Mrd Ft)
• Innovációs voucher (keretösszeg 3
Mrd Ft)
• Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése (keretösszeg 3,5 Mrd Ft)
• Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása
(keretösszeg 2,9 Mrd Ft)

Adótanácsok az Agria Profittól

Rendelkezés az adó 1+1%-ról
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy az adójuk egy-egy százalékáról rendelkezzenek civil szervezetek illetve egyházak javára.

Az adózó az ún. rendelkező nyilatkozat kitöltésével tud ezen lehetőséggel élni. A rendelkező nyilatkozatban a NAV honlapján közzétett
jogszabályi feltételeket teljesítő, a felajánlásra
jogosult „regisztrált civil kedvezményezettek
2015” listában felsorolt civil szervezetnek, és
technikai számmal rendelkező egyházak egyikének javára lehet rendelkezni. Érvényes nyilatkozat csak a nyilvántartásban szereplő civil
szervezet részére adható. A regisztrált civilek
közé csak azok kerülhettek melyek előzetesen
2014. szeptember 30-áig az adóhatóságnál
regisztrációs eljárást kezdeményeztek és igazolták, hogy a kedvezményezett státusz fennállásának feltételeit teljesítik.
Az 1+1 százalék alapja a családi kedvezményekkel csökkentett összevont adóalap adójának az adókedvezményekkel csökkentett,
valamint az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági, illetve a nyugdíjbiztosítási befizetések kiutalása után fennmaradt összeg.
A NAV csak a 100 forintot meghaladó egy

százalék kiutalását teljesíti. Ez azt jelenti, hogy
ha a magánszemély adója nem éri el a 10 000
forintot, akkor a rendelkezést az adóhatóság
nem fogja kiutalni, de ez nem jelenti azt, hogy
az egyház részére ne lehetne rendelkezni.
Ugyanis az egyházak az 1 % mellett ún. kiegészítő támogatást is kapnak, melynek mértékét
a rendelkezett magánszemélyek száma határozza meg.
A rendelkező nyilatkozatot a magánszemélynek 2015. május 20-ig kell benyújtania.
Az ezután benyújtott nyilatkozatot az adóhatóság már nem tudja figyelembe venni, így
erre különösen oda kell figyelni.
A rendelkező nyilatkozatok beadása a bevallás módjához igazodik. Egyszerűsített bevallás
esetén a 1453NY nyomtatvánnyal együtt is be
lehetett adni. A munkáltatói megállapítás esetén 2015. május 11-ig, lezárt, adóazonosító jellel ellátott, aláírt borítékban lehet rendelkezni.
Önadózás esetén a 1453-as bevallás „EGYSZA”
lapján a bevallás részeként lehet a rendelkezést benyújtani 2015. május 20-ig.
Nem érvényes a rendelkezés, ha nem tartalmaz adószámot, technikai számot, vagy az

Harsányi Levente
kamarai tag könyvvizsgáló
téves, illetve határidő után történik a rendelkezés.
A civil szervezetek javára történő nyilatkozat
esetében a magánszemély a nevét és postai,
elektronikus címét is megadhatja, melyet az
adózó kérésére az adóhatóság közölheti is. A
civil szervezet a megadott adatokat kizárólag
a közhasznú tevékenységével összefüggő
kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására
használhatja fel.
2015. szeptember 30-át követően a felajánlott összeg kiutalásáról a NAV elektronikus
úton tájékoztatja az ügyfélkapuval rendelkező
magánszemélyeket.

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

SIPOS EGER KFT.
Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz
MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!

3300 Eger, Kistályai út 133.
Új Mondeo már 7 750 000 Ft-tól
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Nyitva tartás: H-P.: 08.30-17.00; Szo.: 08.30-12.00

