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Ez történt…

Átadták a felüljárót
Átadták az újhatvani vasúti felüljárót, valamint a 3-as és a 21-es főutak átépített csomópontját. Naponta tízezer
autó halad át a város ezen szakaszán. A beruházással biztonságosabb és gyorsabb lett a forgalom Hatvan két városrésze között.
A híd csapadékvíz elvezető hálózatát a következő
hetekben alakítják ki. Emellett még zajlik a létesítmény környezetének rendezése és a növények
telepítése. A két városrészt összekötő új hidat Boldog Meszlényi Zoltánról, Meszlényi-hídnak nevezik el. A 3. és a 21. sz. főút régi, lámpás kereszteződése helyett egyenletesebb forgalomáramlást
biztosító körforgalom létesült. A 6, 5 milliárd forintos beruházás 85 százalékos uniós támogatással és 15 százaléknyi hazai forrás felhasználásával
valósult meg.

Tavaly nyár óta működik a Markhot Ferenc Kórház telephelyeként a hevesi kistérségi járóbeteg szakellátó központ,
amelynek felújítására még 2010-ben pályázott sikerrel az akkori fenntartó városi önkormányzat. A projekt során számos
nehézség merült fel, félő volt, hogy végül el sem kezdődik a beruházás. A minap azonban aláírhatták a felek a kivitelezői
szerződést, így a 600 millió forintos munka hamarosan elindulhat. Dr. Szívós János, a Markhot kórház megbízott orvos
igazgató helyettese, a hevesi intézmény vezetője elmondta: teljesen új arcot kap majd a rendelőintézet, kívül-belül
megújul az épület, s új eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik.

Épül az új Komplex
Rehabilitációs
Centrum
Októberben adják át az új Komplex Rehabilitációs Centrumot a
Markhot Ferenc Kórházban. Az 1727-ben épült Irgalmas rendi
kórház az egyetlen olyan Európában, amely jelenleg is a gyógyítás
szolgálatában áll. A most épülő Komplex Rehabilitációs központ a
műemléképületben kap helyet, amelynek része a szerzetesek egykori
refektóriuma, patikája és kápolnája is. Ezek bútorait a Dobó István
Vármúzeum restaurálja. A beruházással a mozgásszervi-, pszichiátriai rehabilitációs osztályok, illetve a pszichiátriai és az addiktológiai gondozó újul meg, összesen 143 ággyal. A projekt keretében 400
millió forintot az épület felújítására fordítanak, 200 millióért pedig
eszközöket, bútorokat vásárol a kórház.

Megújult a
Botanikus Kert
Közel 66 millió forintból nyert méltóbb külsőt az Eszterházy
Károly Főiskola Botanikus Kertje. A hatszáz növényfaj otthonául szolgáló terület mindig is fontos természetvédelmi
érték volt, az utóbbi évtizedekben azonban sürgetővé vált a
tereprendezés. A beruházás nemcsak egyedülálló szigetet
hozott létre a város peremén, hanem a tervek szerint a főiskola hallgatóinak tudományos munkájához is nagy segítséget
nyújt majd. Funkcióbeli változást is eredményezett a helyreállítás: szélesebbre nyitja kapuit az almagyardombi kert, hasznos pihenésre várják az egrieket és a városba látogatókat is. A
Botanikus Kert helyreállítása koránt sincs még kész. További
növényazonosító táblák, laboreszközök és a növényállomány
nyilvántartását segítő szoftver beszerzését is tervezi a főiskola.
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Fejlesztik a hevesi járóbeteg szakellátó
központot

A szerződés aláírása előtt elhangzott: az uniós támogatáson felül mintegy 110 millió forint szükséges a beruházáshoz, erre a tulajdonos-fenntartó támogatása adhat
fedezetet. A hevesi kistérségi rendelőintézet mintegy 35
ezer ember járóbeteg ellátásáért felel. A munkával a kivitelező október 31-éig kell, hogy végezzen. Ezután nemcsak szakrendelések lesznek az épületben, hanem itt kap
helyet két felnőtt háziorvosi és egy gyermek háziorvosi
rendelő, de ide költözik a háziorvosi ügyelet is. Mindez
azért is fontos, mert így ezen a helyszínen, a hét minden
napján 0-tól 24 óráig orvosi ellátást kaphat az a beteg, aki
felkeresi az intézetet.

Támogatás a
civileknek
Napelempark
Visontán
Közép-Európa legnagyobb szént és megújuló energiát is felhasználó erőműve lesz hamarosan a Mátrai Erőmű. A visontai cég egy 30
hektáros salakanyagtárolóra épít napelemparkot, ami akár egy kisváros energiaigényének megfelelő áramot lesz képes biztosítani. A
naperőmű ünnepélyes alapkőletételén elhangzott: szeptemberben
indul a több mint 72 ezer modulból álló rendszer tesztüzeme. A 6,5
milliárd forintos beruházás 50%-ban saját erőből, 50%-ban pedig
fejlesztési adókedvezmény igénybevételével valósítja meg a cég. A
kivitelezést egy magyar–osztrák–román konzorcium végzi. A Mátrai Erőmű – Paks után – hazánk második legnagyobb áramtermelő
üzeme és legnagyobb lignittüzelésű erőműve. A Zrt. német többségi
tulajdonban van.
Az alapkőletételen Mikus Tibor a Wire-Vill Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: „Magyarország legnagyobb fotovoltaikus erőműve
fog megvalósulni, amikor üzembe helyezzük ősszel ezt az erőművet,
ezért igen nagy jelentősége van. Ez még Közép-Európában is kiemelkedően, közepesnél nagyobb teljesítményű erőműnek számít”.

Háromszáz milliós támogatást kapnak az országban működő Civil
Információs Centrumok a kormánytól. Erről született együttműködési megállapodás Heves megyében is. Dr. Deák Imre nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
úgy fogalmazott: a civil szervezetek partnerei és szövetségesei a
kormányzatnak, ezért döntött úgy a kormány, hogy a tavalyinál
nagyobb mértékben támogatja munkájukat. Minden megyében
a helyben működő Civil Információs Centrum kapja meg azt az
összeget, melyet a környékbeli civil szervezetek segítésére fordít
majd. Heves megyében az Egri Norma Alapítvány működik negyedik éve civil információs centrumként. A civilek emellett a
Nemzeti Együttműködési Alaphoz pályázhatnak, a keretösszeget a
kormány megemelte, a tavalyi 3,4 milliárd forintról 5,4 milliárdra.
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Heves megye

A migráció európai probléma
A migráció kérdése egész Európában központi téma, Európában többféle vélemény ütközik, minden ország próbál
megoldást találni a kontinensre áramló, döntően illegális migrációra. Hazánk fenntartja azt az álláspontját, hogy
a kérdést nemzeti hatáskörben kell kezelni, Magyarország maga kíván dönteni arról, akar-e bevándorlókat.Tavaly
egész évben 42700 menekült érkezett az országba, ezt a számot már idén májusban meghaladta a Magyarországra
érkezettek száma.
Szabó Róbert, az Európai Régiók Bizottságának tagja szerint a bevándorlás
nem Heves megyei kérdés, nem is magyar kérdés, hanem európai probléma.
A témában tartott sajtótájékoztatóján azt
mondta: a kérdésre adott válaszon múlhat, hogy milyen uniót hagyunk majd a
gyermekeinkre. Nem túlzás kijelenteni
azt, hogy ha most nem leszünk felelősségteljesek, akkor tíz év múlva nem fogunk ráismerni hazánkra.
2010-hez képest Európában háromszorosára nőtt az illegális bevándorlás
mértéke, Magyarországon rövid idő
alatt hússzorosára emelkedett az illegális határátlépők száma. Magyarország a
második legérintettebb tagállam a menedékkérők számában. 2014-ben Magyarországra a menedékkérők négyötöde, mintegy 35 ezer ember nem háborús
övezetből érkezett, nem menekült, hanem megélhetési bevándorló volt. Tavaly a kérelmezők közel fele koszovói
állampolgár volt, ami nem háborús
övezet. Szabó Róbert úgy fogalmazott,
bármennyire is igyekszik az ellenzék elbagatellizálni az ügyet, az adatok sokkolóak: idén négy hónap alatt több mint 46
ezer menedékkérőt regisztrált a magyar
bevándorlási hivatal. Tavaly egész évben
42 777 menedékkérelmet nyújtottak be
a hatósághoz, tehát idén már az év első
harmadában meghaladtuk ezt a számot.

Aki nem veszi komolyan ezeket a tényeket, az felelőtlen és hibát követ el – hangsúlyozta Szabó Róbert.
„Azt gondolom, mi akkor járunk el
felelősen, ha az Európai Unió minden
intézményi szintjén egységesen képviseljük a magyar álláspontot, így ezt fogom
tenni a Régiók Bizottsága vitái során is.
A magyar javaslat az, hogy a bevándorlás
legyen nemzeti hatáskör. Azt szeretnénk,
hogy az EU adja vissza ezt a jogot a tagállamoknak. Az illegális határátlépőket
őrizetbe kell venni, majd le kell folytatni
az eljárást, akiről pedig ennek során kiderül, hogy valóban politikai üldözött,
annak meg kell adni az Európában tartózkodás lehetőségét” – fogalmazott Szabó Róbert. Brüsszel azt akarja, hogy aki
idejön, maradjon itt, mi pedig azt akarjuk, hogy ne jöjjenek már többen, és akik
itt vannak, menjenek haza. Méltánytalan
ötlet az az európai elképzelés, amely szerint „valaki beengedi a menekülteket a
saját országába”, majd utána „szétosztja”
a többi tagállam között. Vannak olyan
országok, amelyek úgy döntöttek, hogy
határaikon belül, együtt akarnak élni ezzel a problémával, mi pedig határainkon
kívül szeretnénk tartani mindezt. 2012ben az EU tiltotta meg Magyarországnak
azok őrizetbe vételét, akik illegálisan
lépték át a magyar határt, de menekültnek mondták magukat. Uniós szinten a

menekültek nagyjából 80 százaléka megélhetési bevándorló. Ezt a helyzetet mindenképpen kezelni kell. Rossz a brüsszeli
szabályozás, és elutasítjuk a most javasolt kvótarendszert is – hangsúlyozta a
politikus. Véleménye szerint az Európai
Uniónak is szüksége van egy új típusú,
egyértelműen szigorúbb szabályozásra az
illegális bevándorlás kezelésében. A magyar javaslat szerint a kvóta helyett meg
kell engedni az egyes tagállamoknak,
hogy maguk döntsenek erről a kérdésről.

Kedvező befektetői környezetet kell
teremtenünk Adácson
A közelmúltban megkezdődött az Apollo
Tyres 142,5 milliárd forintos beruházása
Gyöngyöshalászon. Adács település Gyöngyöshalász közvetlen közelében, gazdasági vonzáskörzetében, az M3-as autópálya
déli oldalán található. Azokat az adácsi
területeket, amelyek ipari beruházások
tekintetében számba vehetőek, a település vezetősége korábban, a helyi rendezési
terv módosításával már erre alkalmas területté nyilváníttatta.
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Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott
tájékoztatta Ócsai László polgármestert
és dr. Kiss László jegyzőt arról, hogy a
kormányhivatal milyen hatósági eljárásokban tudja az esetleges jövőbeni
befektetésekhez szükséges előfeltételek
megteremtést meggyorsítani, a kedvező, befektetőbarát környezet kialakítást
hatósági oldalról támogatni.
A konzultáción részt vettek a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) kép-

Javulnak a fiatalok foglalkoztatási esélyei
– elindult az Ifjúsági Garancia Program
Magyarország Kormánya kiemelt céljának tekinti a munkanélküli fiatalok számának visszaszorítását, ezért – összhangban az Európai Unió elvárásaival – megkezdte Ifjúsági Garancia Akciótervének megvalósítását.
Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év
alatti fiataloknak a munka, illetve tanulás
világába történő be- vagy visszajuttatáshoz konkrét lehetőség felajánlását garantálja. A fiatalok számára országosan
egységesen a foglalkoztatási osztályok
szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként. A program
célcsoportjába olyan 25 év alatti fiatalok
tartoznak, aki nem dolgoznak, és nem
tanulnak.
A munkaadók foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásra és bérköltség-támogatási konstrukciókra pályázhatnak. A kérelmeket a foglalkoztatást
megelőzően kell benyújtani a járási hivatalok foglalkoztatási osztályára, ahol a
GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program keretében induló képzések részletes jegyzéke és a részletes tájékoztató is
megtalálható. A foglalkoztatási osztály a
támogatásról mérlegelési jogkörben dönt
a kérelem beérkezését követő 21 napon
belül. Pozitív elbírálást követően a foglalkoztatási osztály a kérelmezővel hatósági
szerződést köt.
A programban részt vevők az alábbi
főbb támogatás lehetőségekben részesülhetnek:
• Képzés tanfolyami- és vizsgadíjának
100%-os támogatása;
• Képzés idejére keresetpótló juttatás;
viselői, Bogáthy Gyula és Domonkos
Klaudia is. Az ügynökség munkatársai
információval látták el Adács önkormányzati vezetőit a HIPA befektetésösztönzési programjáról, annak helyi
szinten alkalmazható elemeiről.
Gyöngyös környékén az indiai Apollo

• K
 épzéshez kapcsolódó helyközi utazási költségek támogatása (helyközi tömegközlekedésre szóló bérlet
100%-a);
• Lakhatási támogatás (12 hónapig,
maximum havi 100 ezer Ft);
• Vállalkozóvá válás támogatása.
A közeljövőben egyebek mellett tisztítás-technológiai szakmunkás, bolti
hentes, boltvezető, C+E kategóriás gépjárművezető jogosítvány, tehergépkocsi
vezetői alapképesítő tanfolyam, Informatikai rendszergazda, pincér, raktáros,
szakács, gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó, valamint védőgázos

ívhegesztő és minősítet hegesztő képzés
indul.
A programra a kormány az Európai
Uniótól 2017 végéig a 4 leghátrányosabb
helyzetű régió – Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl – részére 15 milliárd forintot kapott,
ehhez az összeghez a magyar kormány
még mintegy 200 milliárd forintot tesz,
hogy 2020-ig minden régióban működhessen a program. A célcsoport tagjait levélben keresik meg a munkaügyi szervezetek. Hazánkban jelenleg 174 ezer fiatal
keres több mint 6 hónapja állást.
Heves Megyei Kormányhivatal

beruházása immár a második nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, amelyet a kormány is
támogat. Mint ismert, 2014 márciusában
a P&G 20 milliárd forintos beruházásával 150 új munkahelyet teremtett itt. Az
Apollo új gyárával közvetlenül 475, közvetetten pedig közel ezer munkahely jön
létre Heves megyében.
Adácsot kedvező adottságai, a szomszédságában felhalmozódott tudás és
földrajzi fekvése alkalmassá teszi arra,
hogy komolyabb nagyságrendű beruházásoknak adhasson otthont.
A kormányhivatal minden egyes új
Heves megyei munkahely létrehozását
igyekszik támogatni, így a potenciális

beruházási területek önkormányzati
vezetőivel folytatott folyamatos párbeszéd kiemelten fontos feladatnak tekinthető.
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Az uniós biztos első hivatalos útja Egerben

Egységes digitális piac a cél

Történelmi és politikatörténeti pillanat tanúi lehetünk, hiszen EU-biztos eddig még soha nem járt hivatalos látogatáson
Egerben – jelentette ki Nyitrai Zsolt, Eger országgyűlési képviselője a Navracsics Tiborral megtartott közös sajtótájékoztatón.

Az internet és a digitális technológiák átalakítják világunkat az üzleti és a magánélet minden területén. Európának aktív
szerepet kell játszania a digitális forradalomban, és az abból fakadó új digitális lehetőségeket minden polgár és vállalkozás
számára elérhetővé kell tennie. A kérdés: hogyan? A válasz: az EU egységes piacában rejlő lehetőségeket kihasználva.

Nyitrai Zsolt felidézte a vendég egri
programját, találkozóját Ternyák Csaba egri érsekkel, valamint Habis László
polgármesterrel. Hozzátette: az Európai
Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa a Megyeházán előadást tartott iskolák, kulturális
intézmények vezetőinek, azon területek
szakembereinek, melyek a magyar biztos
portfóliójába tartoznak a Bizottságban.
Navracsics Tibor elmondta, az unió
legfontosabb szervének megalakulásakor megegyeztek abban, hogy – némileg
szakítva az eddigi a hagyományokkal – a
biztosok rendszeresen találkoznak a tagállamok parlamentjeivel, szakbizottságaival, a helyi közösségekkel. Bár Brüsszelből nagy rálátásuk van a tagországokban
zajló folyamatokra, nem szabad elszakadniuk a valóságtól. Természetesen ez
vonatkozik a biztosok hazájára is, s nagy
öröm számára, hogy szülővárosa, Veszprém, valamint Budapest után most Eger
városába látogathat el.
A fórumról szólva elmondta, hogy lényeges megismerni a helyi véleményeket,
ugyanakkor ismertetni kell azokat a fel-

adatokat, amelyek az unióban jelentkeznek ezeken a területeken. Szinte minden
tagállamban – folytatta – nagy kihívás az
oktatási rendszer átalakítása, és természetes az is, hogy ezek a témák a belpolitikai küzdelmek középpontjában állnak
az egész kontinensen.
Közös kihívás annak eldöntése, hogy a
szakképzés és a felsőoktatás mennyire javítja az ifjúság munkába állásának esélyeit, miképpen fejleszthetők azok a nyelvi
vagy éppen digitális készségek, amelyek
növelhetik esélyeiket.
Ennek kapcsán a magyar uniós biztos
hangsúlyozta: az ifjúsági munkanélküliség
egyre nagyobb gondot okoz, a szomszédos
Horvátországban például ez az arány eléri
45 százalékot. Mindez azért riasztó, mert
a munkavállalás a fiatalok társadalmi beilleszkedésének első és döntő színtere. A
problémák növekedése a radikalizálódás
útjára terelheti az ifjúságot, s ennek veszélye Európa egyes részein nagyon is valós –
jelentette ki Navracsics Tibor.
A sport szerepéről szólva elmondta, a
világ sokat köszönhet Európának, a sport
„bölcsőjének”, majd sok sikert kívánt az

Andrus Ansip: E kezdeményezések hozzásegítik majd Európát ahhoz, hogy élvezhesse
a digitális jövő gyümölcseit.
egri pólósoknak a barcelonai szereplés
előtt. Ugyanakkor szembe kell néznünk
negatív jelenségekkel is, hiszen a FIFAbotrány jelzi, miképpen válik egy látványos játékból puszta üzlet, és miképpen
merül fel a korrupció gyanúja.
Nyitrai Zsolt az esemény végén arra
kérte a magyar EU-biztost, hogy lehetőségeihez mérten segítse Egert és térségét
brüsszeli munkája során, ugyanis mind
a sport, mind az oktatás, mind a kultúra területén nagy sikereket értünk el, s
jó lenne, ha az Európai Unió támogatná
ezen területek további fejlődését.

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta
a digitális egységes piac létrehozását célzó
terveinek részleteit, amely egyike kiemelt
prioritásainak. A digitális egységes piaci
stratégia 3 pillérre építve 16 intézkedést határoz meg, amelyeket a Bizottság 2016 végéig valósít meg.
– Ma lefektetjük Európa digitális jövőjének alapjait – fogalmazott a téma kapcsán
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
elnöke. – Olyan telekommunikációs hálózatokat szeretnék, amelyek az egész kontinenst behálózzák, olyan digitális szol-

Négyből három
magyar netezik
Az Európai Bizottság felméréséből kiderül, hogy Magyarországon 4 lakosból 3-an használják az internetet, ami
megfelel az uniós átlagnak. Közülük
42 százalék az online vásárló, ám határon átnyúló vásárlásokat az internethasználók mindössze 10 százaléka
bonyolít. A netezők 47százaléka használja a világhálót audiovizuális tartalmakhoz való hozzáférésre, az uniós
átlag e tekintetben 49 százalék. Az online értékesítést folytató magyar kkv-k
aránya még a 10 százalékot sem éri el.

gáltatásokat, amelyeknek a határok nem
jelentenek akadályt, valamint szeretném, ha
minél több innovatív, dinamikusan fejlődő
európai kisvállalkozás jönne létre.
Az első pillér célja, hogy a fogyasztók és
a vállalkozások jobban hozzáférhessenek
a digitális termékekhez és szolgáltatásokhoz. Javaslatot tesznek a többi között a területi alapú indokolatlan tartalomkorlátozás megszüntetésére s a fogyasztóvédelmi
együttműködésről szóló rendelet felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelmi szabályoknak gyorsabban
és következetesebben lehessen érvényt szerezni. Külön foglalkoznak a szerzői jogokkal: a Bizottság 2015 vége előtt jogalkotási
javaslatot terjeszt elő a nemzeti szerzői jogi
rendszerek közötti különbségek csökkentésére. A javaslatok értelmében – többek között további harmonizáló intézkedéseken
keresztül – Európa-szerte szélesebb körű
internetes hozzáférés válna lehetővé a felhasználók számára. A cél, hogy a polgárok
számára elérhetőbbé váljanak az internetes
kulturális tartalmak, ami hozzájárulna a
kulturális sokféleség életben tartásához és
fejlesztéséhez is. Cél továbbá, hogy ezzel
egy időben új lehetőségeket nyisson meg
az alkotók és a tartalomipar számára. A dokumentumban szerepel: a Bizottság mindenekelőtt biztosítani akarja, a hazájukban
filmeket, zenét vagy más online termékeket

vásároló felhasználók ezekhez akkor is hozzáférjenek, amikor más európai országban
tartózkodnak.
A második pillér intézkedései révén a
Bizottság a digitális hálózatok és innovatív
szolgáltatások számára hozna létre méltányos működési feltételeket, szabályokat. A
harmadik pillér a digitális szektor növekedési potenciáljának maximális kihasználást
hivatott szolgálni. Ennek érdekében Brüs�szel kezdeményezni fogja az adatok szabad
áramlásának kialakítását, hogy új szolgáltatások ne ütközzenek akadályokba amiatt,
hogy egy-egy adat fizikailag hol található,
és hozzá lehet-e férni. Brüsszel az Európai
Felhő megteremtését is kezdeményezni
fogja, ami felhőszolgáltatások tanúsítását
jelentené.
Andrus Ansip, digitális egységes piacért
felelős alelnök elmondta: e kezdeményezések hozzásegítik majd Európát ahhoz, hogy
élvezhesse a digitális jövő gyümölcseit.- A
polgárok és a vállalkozások számára biztosítani fogja azokat az internetes szabadságokat, amelyek elengedhetetlenek a hatalmas
uniós belső piac nyújtotta előnyök maradéktalan kihasználásához. A kezdeményezések kapcsolatban állnak egymással és
erősítik egymás hatásait. Mielőbbi megvalósításuk nagyban támogathatja a munkahelyteremtésre és a növekedésre irányuló
erőfeszítéseket. A stratégia számunkra kiindulási pontként szolgál, nem a célvonalat
jelenti – emelte ki.
A digitális egységes piac témáját az Európai Tanács is tárgyalja június 25–26-i ülésén.
Forrás: ec.europa.eu
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Élelmiszer

Mérsékelni kell az élelmiszer-pazarlást

Kerékpárral a Bükkön át – a városon át

Mérsékelni kell az élelmiszer-pazarlást, mivel egyrészt az élelmiszerek értelmetlen elpocsékolását jelenti, másrészt a termelésükre és a megvásárlásukra fordított pénz és energia is kárba vész. Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM)
agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a minisztérium közgazdaságilag,
környezetvédelmileg és erkölcsileg is kulcsfontosságúnak tartja a problémát, ezért a múlt évben a szaktárca és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Az élelmiszer érték” elnevezésű fórumot hozott létre az élelmiszerpazarlás és -veszteség csökkentésére.

Eger pályázatot nyújtott be (konzorciumban az EVAT Zrt-vel, és az Agria Adu Kft.-vel) az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a Turisztikai Attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatra. A „Kerékpárral a Bükkön át – Kerékpárral
a városon át” című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158 számú projekt megvalósítására az elnyert támogatás az Új Széchenyi Terv
keretében mintegy 500 millió forint (499 611 710 Ft), melyhez Eger önkormányzata 220 millió forint önerőt biztosít.

A Fórum létrehozásának és működtetésének fő célja a magyarországi élelmiszerhulladék mennyiségének felmérése és jelentős
csökkentése.
A helyettes államtitkár kiemelte: mindannyiunk közös érdeke a jogi, közigazgatási és felelősségbeli nehézségek feloldása és
ezáltal egyik oldalon az elpazarolt és kidobott élelmiszer mennyiségének csökkentése, másik oldalon pedig a feleslegessé vált
élelmiszerek lehető legnagyobb hányadának eljuttatása a rászorulókhoz. Az élelmezési célra semmilyen módon nem alkalmas
élelmiszerek esetében takarmányozási és
energetikai megoldásokat kell találnunk.
A fórum tevékenységével arra szeretnék
felhívni az élelmiszer termelők és gyártók
figyelmét, hogy jobb gyakorlatok alkalmazásával az élelmiszer-előállítás során keletkező veszteségek lényegesen csökkenthetők. A fórum munkájában való részvétel
önkéntes és ingyenes.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület

évente mintegy 300 000 rászorulónak biztosít különböző élelmiszeradományokat,
amelynek az elosztásában mintegy 220 civil szervezet működik közre. A múlt évben
mintegy 1500 tonna élelmiszert osztottak
szét a rászorulók között, amelynek értéke
megközelítette az 1,5 milliárd forintot.
Az egyesület tapasztalata szerint egyre
több intézmény, vállalat, szervezet vállal
segítő szerepet Magyarországon a pazarlás
és a veszteségek mérséklése érdekében.
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon arra a kérdésre, hogy tud-e kétnaponta
húst vagy a húsnak megfelelő fehérjét tartalmazó vegetáriánus élelmiszert vásárolni,
a megkérdezettek 35 százaléka válaszolt
nemmel.
Dominika Jarosz, a „Feeding the 5000”
menedzsere az eseményen elmondta, az általa képviselt londoni székhelyű szervezet
világszerte az élelmiszerpazarlás megszüntetéséért dolgozik. Örömét fejezte ki, hogy
akciójukba bekapcsolódott Budapest is.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) becslése
szerint az emberi fogyasztásra szánt
élelmiszer egyharmada veszendőbe
megy a világon. Magyarországon
évente 1,8 millió tonna élelmiszerhulladékot termelünk. Ebből mindössze
2000 tonna kerül ismét élelmiszerként a rászorulók asztalára. Az országban keletkező élelmiszerveszteség
kétharmada a feldolgozás során, 17
százaléka pedig a termelési folyamat
különböző fázisaiban keletkezik. Ennek csökkentése a termelők és a feldolgozók érdeke is. A lakossági élelmiszerhulladék értéke a becslések
szerint meghaladhatja a 200 milliárd
forintot.

A Fórumról illetve a csatlakozás feltételeiről bővebb információkat a forum@
elelmiszerbank.hu címen kérhetnek az érdeklődők.

A kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében a város – a meglévő szigetszerű
kerékpárutak összekötésével – egy összefüggő kerékpárutat valósít meg. Ez a hálózat a déli, egerszalóki elágazótól vezet a
megyeszékhelyen keresztül, a már kiépített,
Felsőtárkányig tartó kerékpárútig, majd innen juthatunk el a bükki szakaszon egészen
Lillafüredig, Miskolctapolcáig. A bükki részen – ahol az országos közút mentén már
kitáblázott kerékpáros közlekedési útvonal
van – 10 kilométerenként kerékpáros pihenőket hoznak létre.
2015. év végéig az alábbi az alábbi vállalások valósulnak meg:
– Eger városon át vezető új kerékpárút
építése 6,7054 km-en (Mátyás király út, Sas
út, Vasút út, Deák Ferenc út, Hadnagy út,
Eszperantó sétány, Árva köz – Mária utca,
Felnémet) Lidl körforgalomtól a felnémeti
kerékpárútig
– KRESZ-táblák kihelyezése és akadálymentes útszegélyek létesítése a kijelöléses
szakaszokon, Eger városon át vezető új
kerékpárút kijelöléssel 3,6764 kilométeren

(Eger, Szépasszonyvölgy felé, Raktár utca)
– Bükkön átvezető kerékpárút-hálózat
Miskolctapolca – Lillafüredig 60,0680 kmen, kijelöléssel és 7 helyszínen fedett kerékpáros pihenő létrehozása
Kapcsolódó fejlesztések:
– 15 helyszínen kerékpáros támasz elhelyezése, összesen 120 db férőhellyel, itt pad
és szemétgyűjtő edény elhelyezése
– 1 helyszínen (Vasútállomás) fedett kerékpártároló elhelyezése (10 férőhelyes)
– 12 helyszínen kerékpáros eligazító tábla elhelyezése
– 8 helyszínen információs tábla elhelyezése
A fejlesztéshez kapcsolódóan a két konzorciumi partner az alábbiakat valósítja
meg:
Evat Zrt.:
– Kerékpáros szerviz, pihenő létrehozása a Tűzoltó Múzeumnál
Agria Adu Kft.
– 10 helyszínen kerékpáros támasz elhelyezése, összesen 60 férőhellyel, jellemzően
turisztikai szolgáltatóknál

– Elektromoskerékpár-kölcsönző létrehozása (24 db elektromos kerékpárral)
– Online foglaló és webes fejlesztés, kártyanyomtató rendszer kiépítése
Egerben jelenleg 4,2 km hosszú, nem
összefüggő kerékpárúton tekerhetnek a
bringások. Örvendetes, hogy a városban
megnövekedett a helyi lakosok és a turisták kerékpározás iránti igénye. Ennek oka,
hogy a polgárok egyre inkább felismerik a
bringázás környezetbarát és praktikus tulajdonságait, s így egyre divatosabb kerékpárt
használni a városon belüli közlekedésben,
valamint az egri és a bükki környék látványosságainak megközelítésében is. A projekt fontos eredménye lesz, hogy azok, akik
a kerékpározást választják szabadidős tevékenységnek, az eddiginél lényegesen hos�szabb kerékpárút-hálózaton tekerhetnek
majd, s mindezt biztonságosan tehetik. A
kerékpározás kiemelten fontos Eger számára, hiszen a megyeszékhely célja a környezettudatos életszemlélet elterjesztése a mindennapokban, valamint a környezetbarát
megoldások terjesztése a városfejlesztésben.

Az egri Szala városrész megújításáról
Eger önkormányzata megközelítőleg félmilliárd forintot költött az elmúlt egy év során a megyeszékhely észak-nyugati
részén elhelyezkedő terület megújítására, az ott élő egri polgárok életminőségének javítására, infrastrukturális beruházásokra, és közösségépítést, felzárkóztatást szolgáló programok megvalósítására. A „Szala városrész szociális rehabilitációja” című fejlesztési projektet (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007) az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió és a Magyar
Állam csaknem 400 millió forintos támogatásával valósította meg.

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

Teljes egészében megújult a Rákóczi út
8–10. szám alatti 200 lakásos bérház, amely
megközelítőleg 500, elsősorban fiatal és
kisgyermeket nevelő egri lakos otthona. A
hőszigetelés és a nyílászárók cseréje nyomán
nőtt az önkormányzati bérlakások komfortfokozata és az elvégzett felújítás további rezsiköltség-csökkenéshez vezet.
Az Árnyékszala utca 42. szám alatt közösségi házat alakítottak ki, melyet az átadás óta
folyamatosan megtöltenek programokkal az
egri és kifejezetten a Szala városrészben működő civil közösségek. A pályázati program
keretében társadalmi akciók, úgynevezett
soft tevékenységek megvalósítására is volt lehetőség, s az aktív civileknek köszönhetően
a közösségi ház mára már nélkülözhetetlen
szerepet tölt be a lakosok életében. A ház-

ban teakonyha, öltöző és megfelelő szociális
helyiségek is rendelkezésre állnak, az épület
udvarán pedig parkolókat alakítottak ki.
Az Árnyékszala utcában található, városi
tulajdonú területen több sportág gyakorlására is alkalmas sportudvart és játszóteret
létesítettek. A fejlesztési program keretében
lehetőség nyílt az ingatlan környezetének
rendezésére és a sportpályát övező zöldfelületek megújítására.
A városrészi rehabilitációs program keretében felújították az erre már régen megérett
Verőszala és Szalapart utcákat. Mindkét
területen közműberuházást végeztek: közműcsere és közműépítés történt a Verőszala utcában, a Szalapart utcában pedig teljes
közművesítés valósult meg.
A rehabilitációs projekttel Eger önkor-

mányzata mintaértékű fejlesztést végzett:
egy szociális leromlással fenyegetett városrészben javított a mindennapi élet infrastrukturális feltételein. Kulturált körülmények biztosításával lehetőséget teremtettek
a polgároknak az aktív közösségi életre és a
szabadidő hasznos eltöltésére. A rehabilitációs programhoz kapcsolódóan megjelent
a városrész saját folyóirata, a „Szala Infó” is,
amely kéthavonta juttatja hasznos és fontos,
helyi információkhoz az érdeklődőket.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Kamarai tükör

CETA: Nyitott a kanadai határ
Lezárultak a tárgyalások az Európai Unió és Kanada közötti piacnyitó megállapodásról, melynek köszönhetően még
szélesebbre tárulnak Kanada kapui a magyar vállalkozások előtt - számolt be róla Lisa Helfand Kanada Magyarországra
akkreditált nagykövete a HKIK által szervezett májusi fórumon.
Kanada büszke arra, hogy ilyen jó és folyamatosan erősödő kapcsolatot ápolhat
Magyarországgal, számos befektetés és
gazdasági kapcsolat köti össze a két országot – fogalmazott őexcellenciája Lisa
Helfand, az EU és Kanada kapcsolatáról
szóló megnyitó gondolataiban. Elmondta, hogy a Comprehensive Economic and
Trade Agreement (rövidenCETA -Átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás) tárgyalásai 2014-ben lezajlottak
és az ebben foglaltak 2016-ban jogerőre
is emelkedhetnek. Ennek a szabadkereskedelmi megállapodásnak a lényege a
vámmentesség. Lehetőséget teremt a magyar vállalkozásoknak a piacnyitásra, új
munkahelyek jöhetnek létre, a gazdasági
kapcsolatok szorosabbá válnak, az ország
exporttevékenysége pedig növekedhet.
Kanada Magyarország fontos kereskedelmi partnere és jelentős befektetésekkel rendelkezik hazánkban.

Lehetőségek:
– Autóipari alkatrészek (tarifák 11%ig)
– 
Vegyipari termékek, műanyagok
(tarifák 15,5%-ig)
– Elektronikus alkatrészek/gépek (tarifák 18%-ig
– Mezőgazdaság( kacsa/liba 4%, csoki 6%, cukorkaáru 10%)
– Pezsgőbor, tarifák 14.96 c/literig
– Bor, tarifák 7 c/literig
2012-ben hazánk Kanadába irányuló szolgáltatásexportjának volumene 90
millió EUR volt.
Hornok Zsófia Kanada Magyarországi
Nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa részleteiben mutatta be a CETA
programját. (A teljes előadás letölthető
a www.hkik.hu honlapról). Fölvázolta,
milyen kulcsfontosságú területekre terjed ki a megállapodás: árukereskedelem,

OKOS füzet

Lakossági szolgáltatók katalógusa Egerből és
környékéről
A HKIK és az Eger és Vidéke Ipartestület közös cégkatalógust
készített, melyben egri és Eger környéki szolgáltatók ajánlják
szolgáltatásaikat. A katalógus célja, hogy a lakosság egy kiadványban megtalálja a korrekt, megbízható vállalkozókat és
szolgáltatókat az autószerelőktől a víz-, gáz-, fűtésszerelőkig.
A 72 féle szolgáltatást kínáló több mint 600 vállalkozás ajánlata mellett informálódhatnak a Korrekt
Partnerekről, az EDC
kedvezményekről,
a
jótállásról és a szavatosságról, valamint a
Békéltető Testület szolgáltatásairól is.
A katalógust a HKIK
minden egri járásbeli
háztartásba
eljuttatja
júniusban, s elektronikusan is elérhető lesz:
Az OKOS FÜZETET
keresse a postaládájában, illetve az alábbi
linkeken: www.hkik.hu,
www.okosfuzet.hu.
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a technikai akadályok és a szabályozási
együttműködés, a szellemi tulajdon, a
kormányzati beszerzés, a befektetés és a
szolgáltatások, fenntartható fejlődés, a
munkaerő és a környezetvédelem.
Huszonkét évvel ezelőtt alakult a Kanadai–Magyar Kereskedelmi Kamara, melynek működéséről és a magyar
KKV-knak nyújtott programról beszéltNicholas Sarvari, a Kanadai Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke. A kamara
kapcsolati rendszerét kihasználva egy
olyan tervet dolgozott ki, mellyel segíteni
tudja a magyar vállalkozásokat a kanadai
érvényesülésben.
A Kanadai delegáció a program zárásaként levetítette az ország gazdasági
imázsfilmjét, melyet a http://www.ccch.
hu tudnak megnézni, illetve ezen a honlapon találnak bővebb információt az
Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamaráról és a CETA-ról.

Energia Infó Pont
Technológiák, Partnerek A-tól Z-ig

Használjon kevesebbet, ﬁzessen kevesebbet!
– Energetikai beruházást tervez?
– Érdeklik a költséghatékony technológiák?
– Szakértő partnereket keres?

látogasson el hozzánk!
Tudás-Park Szakmai Klub
2015. 06. 23. (kedd) 16.00–18.00
Hulladék vagy szemét?
– Tudta Ön, hogy a „zöld” gondolkodás nem csak környezetét, de pénztárcáját is kíméli?
– Tudta Ön, hogy 2015. január 1-től kötelező hazánkban is a szelektív
hulladékgyűjtés?
– Tudta Ön, hogy az illegális hulladéklerakás milyen környezeti károkat
okoz?
Válaszol az EKF Kémia Tanszékének képviselője. Hulladékkal
kapcsolatban zöld tippek a szürke hétköznapokra!

jöjjön el, segítünk! Ingyenes!
3300 Eger, Telekessy u. 1.
(A színházzal szemben)
Telefon: (06 20) 213 1112
E-mail: istvan.timar@hkik.hu
Nyitva tartás:
Kedd–péntek: 10.00 – 18.00 óra
Szombat: 9.00 – 13:00 óra
Európai Szociális
Alap
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A BME győzött az egri Pneumobil
versenyen
A részeredmények alapján a Budapesti Műszaki Egyetem „Műszakik” csapata nyerte összesítettben a VIII. Nemzetközi
AVENTICS Pneumobil Versenyt, amelyet május 8-9-én rendeztek Egerben. A sűrített levegővel hajtott járművek seregszemléjén hét ország, 47 csapatát előzték meg a budapesti egyetemisták.

EREDMÉNYEK
Távolsági futam:
1. Műszakik (Budapesti Műszaki Egyetem) –
12990 méter
2. Metálmobil (Universitatea Petru Maior, Románia) – 8490 méter
3. 4GO Team (Sapientia EMTE, Románia) –
6169 méter
Ügyességi futam:
1. Tandofer (Kecskeméti Főiskola) – 2:07.512
2. Pollroth (Pécsi Tudományegyetem) –
2:08.316
3. Mekk MestAIR (Miskolci Egyetem) –
2:15.491

Idén nyolcadik alkalommal rendezték
meg Egerben a Nemzetközi AVENTICS
Pneumobil Versenyt május 8-9-én. Hét
évvel ezelőtt azzal a céllal indult útjára a
verseny, hogy a hazai mérnökhallgatóknak játékos keretek között biztosítsanak
gyakorlati lehetőséget a szervezők. A feladat tehát idén is adott volt az egyetemek
számára: sűrített levegővel hajtott járművet kellett tervezniük és építeniük a tavaszi megmérettetésre.
A rendezvény 2008 óta jócskán kinőtte magát: a kezdeti 16 csapat helyett
2015-ben már 48 jármű – köztük 24
külföldi – sorakozott fel a pénteki ünnepélyes megnyitó alkalmával. A Dobó
téri felvonulást egy előselejtező követte,
ami a szombati távolsági futam rajtsorrendjéről döntött.
A másnapi futamon ez a versenyszám
kiemelkedő eredményt hozott: a Budapesti Műszaki Egyetem „Műszakik” csapata majdnem megduplázta a Debreceni
Egyetem tavalyi 7776 méteres teljesítményét. Egy töltet levegővel, a szabályok
szerinti 15 kilométeres átlagsebességet
tartva, 12990 métert tettek meg. A második helyezett Metálmobil (Universitatea
Petru Maior, Románia) 8490, a harmadik
4GO Team (Sapientia EMTE, Románia)
6169 méterig jutott.
Az ügyességi verseny során egy kibójázott pályán kellett három menet alatt minél jobban teljesítenie a versenyzőknek,
a kieséses előfutamok után három jármű
csapott össze a döntőben, ahol egy izgalmas küzdelem után, kiélezett befutóval a

Kecskeméti Főiskola „Tandofer” csapata
ért elsőként célba, nyolctized másodperccel megelőzve a Pécsi Tudományegyetem Pollroth nevű társaságát.
A gyorsulási számban egy 220 méter
hosszú, kanyarral nehezített szakasz várt
az egyetemistákra, mely ismét a BME-s
„Műszakiknak” feküdt leginkább: 23,871
másodperces idővel a teljes mezőnyt
megelőzve ismét a dobogó legfelső fokára állhattak. Másodikként a Pollroth ért
célba, szűk 2,3 másodperces hátránnyal.
Az összesített versenyt a tavalyi év után
ezúttal is a Budapesti Műszaki Egyetem
hallgatói nyerték meg, de emellett díjazták a legeredetibb konstrukciót, a leginnovatívabb csapatot, a legnagyobb elért
sebességet és a legjobb futóművet is. A
szeniorok esetében a BME volt hallgatói
hozták el az első díjat: a normál kategória
tavalyi győztese, a „Kakukktojás” nyerte
a már diplomás mérnökök csörtéjét.
– Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre több csapat száll harcba
a Pneumobil Versenyen, ráadásul azt
is élmény látni, hogy az elmúlt hét esztendő alatt milyen mértékben fejlődtek
a versenyző járművek – mondta el Pekk
Enikő, a VIII. Nemzetközi AVENTICS
Pneumobil Verseny főszervezője az eredményhirdetést követően. – A gyakorlati
programnak az élményen túl munkaerőpiaci tekintetben is komoly jelentősége
van: tapasztalataink alapján ugyanis a
résztvevő hallgatók nagy százalékát felkarolják az autóipari gyártó cégek – tette
hozzá.

Gyorsulási futam:
1. Műszakik (Budapesti Műszaki Egyetem) –
23.871 s
2. Pollroth (Pécsi Tudományegyetem) – 26.169
s
3. PG Power (Gdansk University of Technology, Lengyelország) – 26.263 s
DÍJAK
Legötletesebb konstrukció: The Kris Kingles
(Klaipeda University, Litvánia)
Leginnovatívabb csapat: Mekk MestAIR (Miskolci Egyetem)
Legjobb futómű: True-AIR (University „Vasile
Alecsandri” Bacau, Románia)
Legnagyobb sebesség: Műszakik (Budapesti
Műszaki Egyetem)
A VIII. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil
Verseny győztes csapata:
„Műszakik” (Budapesti Műszaki Egyetem)
Ihász Dániel (CSK)
Dienes Alpár
Horváth Máté
Szabados István
Dr. Farkas Zsolt (felkészítő tanár)
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GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások
piaci megjelenésének támogatása
Pályázat benyújtására jogosult
Mikro-, kis- és középvállalkozások (kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéni cég,
egyéni vállalkozó, szövetkezet) melyek
• 2014. évi átlagos statisztikai létszáma
minimum 2 fő
• A vállalkozás minimum 2 teljes lezárt
üzleti évvel rendelkezik
• 2014. évi árbevétele (EV: adóalapba
besz. bevétel) nagyobb, mint az igényelt támogatás kétszerese
• 2014. évi mérlegfőösszege (EV: nem
rel.) nagyobb, mint az igényelt támogatás
• Export árbevétellel rendelkezik az
előző két lezárt üzleti év beszámolói
alapján
Támogatható tevékenységek
• Önállóan is támogatható tevékenységek:
1. Külföldi kiállításon vagy vásáron
való részvétel (utazási ktg max 2 fő
részére számolható el, szállásktg
max bruttó 100EUR/fő/éj, max 2
fő)
2. Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez

kapcsolódó külföldi árubemutató
szervezése
• Önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
2. Információs technológia-fejlesztés
3. Tanácsadás igénybevétele az elszámolható költség max. 5%-a,
max. nettó 96 000 Ft/fő/nap számolható el
4. Piackutatás elkészítésének költsége   (Kötelező vállalásként maximum 500 000 Ft értékben piackutatást kötelező készíteni a
külföldön megvalósuló tevékenységet megelőzően)
5. Szabadalmak és egyéb immateriális
javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
6. Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
Támogatás
• 1,5–20 millió forint vissza nem térítendő támogatás, mely azonban nem
haladhatja meg a 2014. évi   átlagos
statisztikai létszámának 1 000 000 Fttal szorzott összegét.

• Támogatási hányad: max 50%.
•	Előleg igénybevételére nincs lehetőség
Kötelező vállalások
1. A projekt befejezését követő 2 üzleti
évben megtartja a 2014-es átlagos
statisztikai létszámot (az érték max.
0,5-el csökkenhet).
2. Külkereskedelmi felelős kijelölése: a
megvalósítási időszak végére a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott kijelölése
és alkalmazása a 3 éves fenntartási
időszak végéig.
3. Piackutatás elkészítése: a piacra
juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra
vonatkozó piackutatást kell végezni a projekt keretében külföldön
megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
4. A támogatást igénylőnek vállalnia
kell, hogy a megvalósítási időszak
végére honlapja két idegen nyelven
is elérhetővé válik, és a 3 éves fenntartási időszakban üzemelteti.
Benyújtás
2015. június 22-től 2017. június 22-ig
vagy forráskimerülésig.

További információ:
3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23. I. em. 2.
info@fsgprojekt.hu
(+36 20) 455 3423 • (+36 36) 737 920
Hosszított nyitva tartás, ingyenes csúszda, egrieknek kedvezmény – ezért érdemes az Egri Termál- és
Strandfürdőt választani idén nyáron is!
2015. június 1-jétől vasárnaptól csütörtökig reggel 8-tól este
8-ig, pénteken is szombaton este 10-ig várjuk a fürdőzni vágyókat! Csússz, amennyit bírsz hárompályás csúszdarendszerünkön, ejtőzz az 5 hektáros parkfürdőben! Egész napos
belépő egri lakcímkártyával csupán 1300 Ft-ért!

Kortalan kikapcsolódás az Egri Termálfürdőben!

www.egertermal.hu

Prevenció a munkahelyeken
Habár már egyre többen ismerik a foglalkozás-egészségügy – korábban üzemegészségügy – szerepét a hazai egészségügyben, mégis továbbra is akadnak olyan pontok, melyekről érdemes többet tudni. Dr. Verrasztó Ágnest kérdeztük erről a témáról.
– A foglalkozás-egészségügy
folyamatainak
két alapvető szereplője
a munkáltató és a munkavállaló. Milyen ódon
tudnak hozzájárulni a
munkaalkalmassági vizsgálatok az ő tevékenységükhöz, hétköznapjaikhoz?
– A foglalkozás-egészségügy, ha megfelelő odafigyeléssel kezelik, rengeteg
hasznot hajthat mind a
munkáltatónak, mind a munkavállalónak.
A munkáltató számára, akár pontosan
számszerűsíthető az a veszteség, ami abból
adódhat, ha egy munkavállaló egészségi
okokból képtelenné válik ideiglenesen vagy
véglegesen ellátni a munkáját. A foglalkozás-egészségügyi orvos feladata többek között az, hogy megfelelő protokollok mentén
haladva előre kiszűrje azokat az eseteket,
melyek kockázatot rejthetnek a munkáltatónak és a munkavállalónak.
Érdemes még megemlíteni a záróvizsgálatok fontosságát is, melyek jelentőségét
sok munkáltató alábecsüli. Záróvizsgálatra

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

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

Adótanácsok az Agria Profittól

Diákmunka
A diákok nyári munkavállalása a szülőknek is sok gondot jelenthet. Hogyan lehet
a tapasztalatlan, a munkaerőpiacon jóval
kiszolgáltatottabb gyermekeket jól fizető,
korrekt munkához segíteni? A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal ehhez nyújt segítséget a
diákmunka adózási információinak ismertetésével.
A diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak.
Iskolai szünidőben, szülői engedéllyel a
nappali tagozatos 15 éves tanulók is dolgozhatnak, ha általános iskolába, szakiskolába
vagy középiskolába járnak.
A munka kiválasztása előtt célszerű a
leendő foglalkoztatót ellenőrizni a NAV
honlapján megtalálható információk alapJogviszony

HANNA
tisztánlátó jósnő

ján (www.nav.gov.hu/adatbázisok). Ezek
az adatbázisok tartalmazzák a hátralékos,
felfüggesztett, bejelentési kötelezettségüket
elmulasztó, be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztató adózókat, amelyeknél kockázatos lehet a munkavállalás.
Körültekintően kell eljárni a munkába
álláskor is. Így különösen gyanús lehet, ha
a foglalkoztató nem akarja írásba foglalni a
munkaszerződést vagy nem ad pontos információt a bérezésről, a munkaidőről, és a
szabadságról.
A minimálbér 2015-ben 105 000 forint/
hó, 4 830 forint/nap illetve 604 forint/óra.
A garantált bérminimum annak a 18 év
feletti munkavállalónak jár, aki legalább
középfokú végzettséget, szakképzettséget
igénylő munkakörben dolgozik. Ekkor
a 8 órás havi bér 122 000 forint, a hetibér
SZJA/Közteher

EGER

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

www.gabrielorakulum.hu

Harsányi Levente
kamarai tag könyvvizsgáló
28 080 forint, a napibér 5 620 forint, és az
órabér 702 forint.
A következő táblázat részletesen tartalmazza a munkavállaláshoz kapcsolódó legfontosabb adózási információkat.
Járulékok

Munkaviszony

16%

10% nyugdíjjárulék
8,5% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

Iskolaszövetkezet tagjaként végzett
munka (nappali tagozat)

16%

nincs

16%

– ha a havi jövedelem a 31 500 forintot meghaladja: 10% nyugdíjjárulék
és 7% egészségbiztosítási járulék
– amennyiben a havi jövedelem nem éri el a 31 500 forintot, nincs
járulékfizetés

Megbízási jogviszony
Idénymunka
(mezőgazdasági, turisztikai)

500 forint/nap
(a munkáltató fizeti)

nincs

Alkalmi munka

1000 forint/nap
(a munkáltató fizeti)

nincs

Könyvelés, bérszámfejtés, adótanácsadás. Precíz, pontos,
érthető könyvelés, bérszámfejtés. Minőségi számviteli, üzletviteli tanácsadás kis- és középvállalkozások, valamint egyéni
vállalkozók részére. Optimalizált adó és járulékﬁzetési megoldások. Igény szerint folyamatos és eseti tanácsadás a cégek
gazdaságos működtetéséhez.
Molnár Gabriella
Tel.: (06 30) 205-6608

Eger, Fellner Jakab tömbbelső
Tel. és fax: (06 36) 791-014

Roma emberek foglalkoztatása a
Benedek Elek óvodában
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata még 2014-ben nyújtotta be pályázatát a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 uniós program keretében „Roma emberek foglalkoztatása a Benedek Elek Óvodában” címmel. A sikeres pályázat eredményeként a
2015. április 1. – 2016. január 31. közötti időszakban hat fő óvodai dajka 6 órás foglalkoztatása valósul meg a Benedek
Elek Óvodában és az intézmény tagóvodáiban.
A pályázati konstrukció fő célja az, hogy
több olyan hátrányos helyzetű és roma önazonosságát vállaló személy állhasson munkába, aki rendelkezik az óvodai nevelésben
hasznosítható szakmával, s ezt a képzettségét elsősorban a TÁMOP-5.3.1-B-1 képzési
programban szerezte. Az Egerben megvalósuló uniós programban a felsővárosban
működő óvodák 8 hónapig foglalkoztatnak
a fenti képesítéssel rendelkező roma dajkákat, s Eger önkormányzata a pályázatban
vállalta, hogy biztosítja a munkavállalók

14

kéthónapos további foglalkoztatását. A
projekt támogatásával a dajkák továbbképzésen, szakmai személyiségfejlesztésen és
kompetenciafejlesztésen is részt vesznek.
Eger önkormányzata több mint 7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a pályázat segítségével. A
fenti összegből 100%-ban finanszírozható a dajkák foglalkoztatása, valamint a
projekt megvalósítása során felmerülő egyéb költségek is.
A pályázati támogatás forrását az

Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

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

Takarítószolgálat, Eger

Európai Szociális
Alap
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(06 20) 9359 211

