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Új üzem 
épül
Letették az alapkövet, több mint 
húszmillió euróból épül fel Makláron  
a ZF Lenksysteme új, elektromos 
kormányművet gyártó és össze
szerelő üzeme. Az egri mellett ez 
lesz az idén tízéves ZF Lenksysteme 
Hungária második telephelye. A 23 
ezer négyzetméteres csarnok év 
végére állni fog, tavasszal érkeznek 
a gyártósorok Maklárra, nyáron pe
dig megindulhat a termelés. 115 új 
munkahelyet teremtenek.

Büszkék arra, hogy a ZF Lenksysteme  
magyarországi vállalata kapta meg a 
lehetőséget az elektromos kormány-
mű gyártására és összeszerelésére 
– mondta az ünnepségen Matthias 
Augenstein gazdasági ügyvezető 
igazgató. Most rajtuk a sor, hogy be-
bizonyítsák: megérdemlik a bizalmat 
– fogalmazott. 

Mivel az egri telephelyen nincs le-
hetőségük a bővítésre, új helyet kel-
lett találniuk. 

A 23 ezer négyzetméteres csar-
nok Maklár határában épül fel. 18 
hektáros területet vásároltak meg, 
a földmunkákat már elvégezték. Az 
új csarnokot első lépcsőfoknak te-
kintik. Szükség esetén 2016-ra 7000 
négyzetméterrel bővítik. 

Matthias Augenstein és Daniel 
Pridal ügyvezetők szerint ez többet 
jelent, mint egy új projekt: nemcsak 
megőrzik a jelenlegi munkahelyeket, 
hanem lehetőség van a fejlődésre 
is. Most 115 új munkahelyet terem-
tenek.  Magyarország és a magyar 
emberek iránt megnyilvánuló biza-
lomról beszélt Havasi László, Maklár 
polgármestere.  A község fejlődésé-
nek üteme még jobban felgyorsul – 
ebben bíznak.

Az alapkő pedig egyben mérföld-
kő is a makláriak életében – fogalma-
zott. Az új üzem sokat jelent a tele-
pülésnek. A csarnokhoz bekötőutat 
építenek, 164 autó számára parko-
lót, és kialakítanak buszmegállót is. 
Itt kap helyet a gyártó- és az össze-
szerelő üzem, a logisztika, a műszaki 
kiszolgáló rész. Az épület 200 méter 
hosszú és 120 méter széles lesz.  

A gyártósorok tavasszal érkeznek 
Maklárra, nyáron megindulhat a ter-
melés.

Magyar Termék Nagydíj
65 cég 78 terméke kapott Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet, ipari  termé
kek,  fejlesztések, szolgáltatások, innovációs tevékenység, technológiai újítások 
és élelmiszerek, köztük az egri Korona Borház borai. Az elismerésekről pályázati 
eljárást követően döntöttek.

A Parlament üléstermében tartott 
ünnepségen dr. Kövér László házelnök 
elmondta: a gazdaság minden terület-
hez kapcsolódik, ezért a fejlesztésnél 
mindenhol ténykedni kell.

Az állam a nemzet érdekeinek szol-
gálatába állt, munka alapú gazdaság 
megteremtése a megújuló Magyaror-
szág célja.

A Találékonyság és a szakértelem 
elismerése a díj, azoké, akik komolyan 
veszik hivatásukat. Akire számíthat az 
állam, a vásárló.

Az országgyűlés elnöki különdíjának 
átadása után Dr. Latorcai János, a ren-
dezvény fővédnöke úgy fogalmazott: 
a legjobb ötlet is csak szorgalommal 
valósítható meg. A kormány kiemel-
kedően fontosnak tartja a hazánk-

ban adózó, működő vállalkozásokat, 
melyek elkötelezettek a fejlesztések 
mellett. Gazdasági elemzők is Ma-
gyarország gazdasági növekedését 
valószínűsítik.

16. alkalommal adták át a díjakat, 
melyre minden eddiginél többen pá-
lyáztak.

A Korona Borház Selection borcsa-
ládja is díjat kapott. A remények sze-
rint az elismerés a piacra is hat majd: 
keresettebbek lesznek a termékek. En-
nek érdekében tudományos munka is 
folyik a társaságnál – mondta el Rácz 
Kinga cégvezető.

 A Magyar Termék Nagydíjat össze-
sen 65 cég 78 terméke kapta, ebben 
az évben minden eddiginél többen 
jelentkeztek a pályázatra.

Borászfórum
A hegyközségi nyilvántartások rendszeréről, a 
hegybírók és a hegyközségi elnökök feladatairól is 
tanácskoztak a harmadik borászfórumon. A Polgá
rok Házába az egri borvidék borászait várták, aki
ket dr. Kiss Eliza miniszteri biztos tájékoztatott az 
ágazat aktuális törvényi változásairól.

Szolgáltató jelleggel szervezik a borászfórumo-
kat, hogy az egri és környékbeli borászok tájéko-
zódjanak a szabályozási kérdésekről, legyen le-
hetőségük az események, törvények  alakítására 
– ezzel nyitotta a tájékoztatót dr. Nyitrai Zsolt a 
Fidesz Heves megyei elnöke. 

Egerben már a harmadik ilyen tanácskozást 
szervezték. Ezúttal dr. Kiss Eliza miniszteri biztos 
válaszolt a borosgazdák kérdéseire. Szóba került 
a hegyközségi nyilvántartások rendszere, amely 
nagyon sok adminisztrációs feladattal jár, főleg a 
szüret idején. 

Ezeket a nyilvántartásokat jelenleg a hegyköz-
ségek kezelik. A jövőben azt szeretnék, ha az ira-
tokat a nemzeti adatvagyon törvény hatálya alá 
vennék. Ez nagyban megkönnyítené a hegyköz-
ségek munkáját is. Elkülönítették a hegybírók és 
a hegyközségi elnökök feladatait, erről is részlete-
sen beszámolt a fórum végén a miniszteri biztos. 
Dr. Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy szeptember 26-án 
Egerben rendezik az országos diplomataszüretet, 
aminek nagy jelentősége van az egri borok to-
vábbi népszerűsítésében. 

Szó volt a szőlészeti és borászati kutatóintézet 
sorsáról is. A minisztérium  jövőre hoz döntést 
arról, hogy tartozhat-e a kutató felsőoktatási in-
tézményhez, vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium 
veszi át.

Csapadékvíz rendezés Egerben, 
a Szépasszonyvölgyben
Eger Város Önkormányzata 201 764 236 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert a „Csapadékvíz rendezés Egerben, a Szépasszonyvölgyben” 
tárgyú, ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0001 azonosító számú pályázaton az Új 
Széchenyi Terv keretében.

A projekt elsődleges célja a szépasszonyvölgyi pincék védelme a pincéket övező 
mezőgazdasági, illetve erdő területekről érkező külvizektől, valamint közvetle-
nül a pincevágatok fölötti területekről lezúduló csapadékvíztől. A beruházás a 
Szépasszonyvölgy alábbi három területét érinti:
• a Disznófősor déli oldalánál található pincék feletti terület,
• a Kőkút út déli és Disznófősor északi oldala közötti terület,
• a Kőkút út és Szépasszonyvölgy út közötti „lépcsős pincesor”.
A kivitelezést hosszas engedélyeztetési és tulajdonrendezési folyamatok előz-
ték meg, melyek eredményes lezárását követően a beruházás két helyszínen 
már július közepén megkezdődött, míg a harmadik érintett területen szeptem-
ber második felében indulnak a munkák.
A beruházás tervezetten az év végére fejeződik be, mely eredményeként megol-
dódik a Szépasszonyvölgy területén évek óta problémát jelentő, az értékes pin-
céket és borházakat veszélyeztető csapadékvizek elvezetése.

Szüret 2013
Bíztató jelek és türelmes várakozás

Tart a szüret az egri borvidéken. A Demeter Birtokon, a Menoir és az 
Oportó szedésével kezdődött meg a munka. A minőség igen kiváló, 
a fürtök egészségesek, a mennyiségben minimális kiesést okozott a 
jégverés. A szüretelés időpontját mindig a szőlő sav- és cukortartal
ma határozza meg, és figyelembe kell venni a gyümölcsöt, a fürtöket. 
Minden dűlőben nagyon szép a termés, megvan az alap a kiváló dűlő
szelektált borokra is. 

Egri Csillag Grand Superior
Fél évig fahordóban érlelték, májusban palackozták, majd további három hónapos érlelés után nemrég bemutatták az Egri Csil
lag Grand Superiort, mely öt borász legjobb fehérborainak házasításából született.  Az új egri fehér cuvée-t szigorú eredetvé
delmi szabályok betartásával  készítik: a borok felének kárpát-medencei fajtának kell lennie, el kell érniük a 20-as mustfokot, a 
termés maximum 35 hektoliter lehet hektáronként. Az Egri Csillag csúcsborából 1200 palack készült.

A Demeter Birtokon kézzel szüre-
telnek, a pincében hagyományos 
módon dolgozzák fel a szőlőt. A 
Menoir ültetvény kicsit nagyobb, 
mint fél hektár az Öreg hegyen, 
ahonnan 20 mázsát szedtek le. 
21 fokos volt, az Oportó 19 fokos, 
Gesztenyés dűlőben termett, 17 
mázsát szedtek 0,4 hektárról. A 
két kékszőlőből készül a Márton 
újbor, de kiváló alapja a házasítá-
soknak is. A pincébe csak a bogyó 
került be, miután leválasztották a 
fürtről, majd az újbor alapanyag 
héjon erjed kádban 1-2 hétig, 
naponta kétszer csömöszölik. Ez-
után préselik, néhány hétig 3200 
literes ászokhordóba kerül, majd 
palackba és az asztalra.

A szüretelés az Öreg – hegyen 
folytatódik a Szürkebarát szedé-
sével, ami az Egri Csillag házasí-
tásba kerül. Ennek érdekessége, 
hogy fehérszőlő, bogyói mégis 
sötétlilák. A szőlőt két szálvessző-

re metszették, termése 70 mázsa 
hektáronként, magas minőségű 
és nagyon koncentrált.

A Rozé alapja a Merlot és a 
Kékfankos. Ennél a két fajtánál 
nagyon fontos a szüreti időpont 
megválasztása, hogy a ropogós 
savak megmaradjanak és ala-
csony legyen az alkoholtartalom. 
Ezektől függ majd a rozébor gyü-
mölcsössége, könnyedsége. 

Demeter Csaba azt mondja, 
minden feltétel adott, hogy a 
2013-as évet is a kiváló évjárat-
okhoz sorolja. Egészségesek a 
szőlők, mindenhol meg tudták 
védeni a termést és a területe-
ket, a tavasznak köszönhetően 
gyönyörű a lombfal, az igen me-
leg ellenére sem látott szárazsági 
tüneteket. Mint mondja, a jelek 
nagyon biztatóak, kíváncsian vár-
ja a szüret végét, és hogy lássa, 
hogyan viselkednek érés közben 
a borok a pincében. 

Ahogy a bikavérekből, úgy az egri csil-
lagokból is készülhetnek már  superior 
és grand superior borok. Az első  Egri 
Csillag Grand Superior, fél évig fahor-
dóban, majd három hónapig palack-
ban érlelődött, és  öt borász négyféle 
borának házasításából született.

Az Egri Csillag Grand Superior ötlet-
adója, dr. Gál Lajos borász szerint a bor-
vidékért való összefogás szép példája 
az, hogy e bort öt borász együtt készí-
tette. 

Ifj. Gál Tibor  különleges élményként 
éli meg azt, hogy aktív részese lehet 
egy új bor megszületésének.

A Grand Superior gazdag ízvilággal, 
a szőlőfajtákra jellemző gyümölcsös-
séggel rendelkezik, visszaadja a termő-
helyre jellemző  karaktert. 

A borászok egyetértenek abban, hogy 
az új védjegy, az Egri Csillag a borvidék 
jövőjét jelenti.  Bolyki János a bemuta-
tón az egri borvidék sikertörténetének 
nevezte az Egri Csillagot, ezt mutatja az 
is,  hogy az indulásnál, 2010-ben 8, ma 
már 40 termelőnek van Egri Csillag bora.  
A fajta új csúcsborából, az Egri Csillag 
Grand Superiorból közel 1200 palack 
bor készült. A különleges bor  elsőként a 
budavári borfesztiválon mutatkozott be, 

első vásárlója Áder János köztársasági el-
nök volt, aki 12 palack borral tért haza.

(Fotó: Nemes Róbert)
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Munkaügyi képviselet 
Recsken
Befejeződött a Pétervásárai Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-
sége Recski Munkaügyi Képviseleté-
nek kialakítása. A képviselet szerves 
részévé vált az országos munkaügyi 
szakrendszernek. A kiépített számí-
tógépes hálózat azonnali, közvetlen 
hozzáférést biztosít a központi mun-
kaügyi nyilvántartáshoz, a változá-
sok bejegyzése a nyilvántartásba 
közvetlenül, pontosan és jól doku-
mentálhatóan történik. Az ügyfelek 
számára előírt, együttműködéssel 
kapcsolatos igazolások, hatósági 
bizonyítványok kiállítására helyben, 
a munkaügyi képviseleten is lehető-
ség nyílik.

A képviselet nyitva tartási ideje 
igazodik a kirendeltség nyitva tar-
tási idejéhez, azaz hétfőtől csütör-
tökig 8.00–16.30, pénteken pedig 
8.00–14.00 óra között kereshetik 
fel az ügyfelek. A munkaügyi kép-
viselet elérhetősége: 3245 Recsk, 
Kossuth Lajos út 165., telefon: (36) 
578-319, fax: (36) 578-318, e-mail: 
hevesmmkpetervasara@lab.hu

A képviseleten az alábbi ügyeket 
lehet intézni:

– Álláskereső és szolgáltatást 
kérő ügyfelek részére az előírt idő-
pontban történő jelentkezési köte-
lezettség ügyintézése, a következő 
jelentkezési időpont egyeztetése

– A jelentkezéshez kapcsolódó 
utazási költségek elszámolása

– Nyilatkozattétel az elektronikus 
kapcsolattartáshoz

– Álláskereső nyilvántartást befo-
lyásoló körülmény(ek)ben történő 
változás bejelentése

– Tájékoztatás munkaerő-piaci 

szolgáltatásokról, valamint az azok-
hoz kapcsolódóan nyújtható támo-
gatásokról

– Tájékoztatás az álláskeresőket 
foglalkoztatók után igénybe vehető 
kedvezményekről

– Előre meghatározott időpont-
ban egyéni vagy csoportos tanács-
adás igénybe vétele (a tanácsadás 
keretében szakemberek segítenek 
elhelyezkedési, továbbtanulási, élet-
vezetési problémák megoldásában)

– Hatósági bizonyítvány kiadása 
(az ügyfelek nyilvántartásról, ellátá-
sáról)

– Adatszolgáltatás ügyfelek ré-
szére (az ellátásról, az ellátást érintő 
letiltásokról, adatlap kiadása az adó-
bevalláshoz)

A munkaügyi képviseleten a 
pénzügyi kötelezettségvállalással 
összefüggő ügyeket (álláskeresési 
ellátások, foglalkoztatáshoz kap-
csolódó támogatások) nem lehet 
intézni, ezen ügyekkel továbbra is 
a pétervásárai kirendeltséghez kell 
fordulni. Fontos tudni, hogy a recski 
képviselet vonzáskörzetében lakó 
ügyfelek számára továbbra is bizto-
sított a járási munkaügyi kirendeltsé-
gen (3250 Pétervására, Keglevich u. 
1.) történő teljes körű ügyintézés. A 
képviselet részére a szakmai segítsé-
get, támogatást a járási hivatal mun-
kaügyi kirendeltségének vezetője 
biztosítja. Az ügyfelek kérdéseikkel, 
problémáikkal a Járási Munkaügyi 
Kirendeltség vezetőjéhez, Utassy 
Csabához fordulhatnak. Tel.: (36) 
368-218,  Fax: (36) 368-220, e-mail: 
hevesmmkpetervasara@lab.hu.

(Fotó: Gál Gábor)

Béremeléssel és ingyenes 
tankönyvekkel indult a tanév
Szeptember 1-jétől 30–80 ezer forinttal nő a mintegy 150 ezer pedagógus fizetése, 
akik 2017-ig minden év szeptemberében újabb 10 százalékos emelésre számíthat
nak. A változások ugyanakkor 2015. szeptember 1-től kiterjednek az intézmények
ben a nevelői-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógus szak
képzettséggel rendelkezőkre is. Az emelés az új illetményminősítési és előrejutási 
rendszernek megfelelően nem minden pedagógus számára jelent egyforma és 
egyenlő mértékű béremelést.

A pedagógus életpálya rendszer és a 
béremelés már az idei tanévkezdéskor 
kiterjed a köznevelési intézmények-
ben pedagógus munkakörben foglal-
koztatott valamennyi munkavállalóra. 
Megjelent ugyanakkor az új típusú 
munkabeosztás, a heti kötelező óra-
szám átalakítása. A többlettanítással 
járó óradíjak ennek kapcsán megszűn-
nek, és belép a speciálisan a pedagó-
giai munkára kidolgozott értékelési és 
minősítési rendszer.

A kormány arra törekszik, hogy az 
átalakítások kapcsán egyetlen tanár 
jogszerű fizetése se lehessen keve-
sebb, mint eddig volt. Mindezek mel-
lett arra is keresni kell a választ, hogy 

miként jöhettek létre az átlagtól sok-
szorosan eltérő bérek.

Az idei tanévkezdéskor több mint 
1,2 millió diák vehette át névre szó-
ló tankönyvcsomagját. A rászorulók 
mellett az összes elsős ingyenesen 
kaphatja meg a tankönyveit, a jövő 
tanévben újabb évfolyamként lépnek 
be majd a másodikosok, és ezután fel-
menő rendszerben a többi osztály is. 
Az idén több mint 708 ezer diáknak 
jár ingyen tankönyv. Az iskoláknak 
nem kellett pénzzel foglalkozniuk, és 
a szülőknek sem kellett sorban állni fi-
zetéskor, csak a tankönyvekért kellett 
bemenniük az intézményekbe.

(Fotó: Gál Gábor)

11,1 százalék 
az újabb 
rezsicsökkentés

 
A fűtési szezon kezdetével 11,1 szá-
zalékkal csökken a villamos energia, 
a gáz és a távfűtés ára – jelentette be 
Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője 
szeptember elején Visegrádon, a kor-
mánypárti frakciószövetség évadnyi-
tó ülésének helyszínén.

Korábban még bizonytalannak tűnt 
a következő rezsivágás dátuma, de 
a mostani bejelentés szerint ez már 
biztosan ősszel megtörténik. A rezsi-
csökkentés vagy október 15-én, vagy 
november 1-jén lép hatályba.

A bejelentés értelmében a „második 
hullámban” 11,1 százalékkal csökken-
nek majd a lakossági tarifák a vezetékes 
áram-, földgáz- és távhőszolgáltatás-
ban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
a tavaly december végi tarifákhoz ké-
pest 20 százalékos díjmérséklés valósul 
meg.  (Fotó: Gál Gábor)

Városavatás
Ünnepélyesen is várossá avatták Ver pe lé
tet. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi nisz-
ter adta át a település kulcsát. A mi nisz ter 
úgy fogalmazott: ez a jövő, a te le  pü lés fej
lődésének kulcsa.

Visszatekintéssel kezdte Farkas Sándor, 
Verpelét polgármestere az ünnepséget. 
Azt mondta a település mindig központi 
helyet foglalt el a Tarna-mentén,  az 1700-
as években mezővárosi rangot is kapott.  A 
verpelétiek 2007-ben döntöttek úgy: be-
nyújtják a várossá nyilvánítási pályázatot.  
Most 2013-ban megkapták a címet. A pol-
gármester szerint nincs más dolguk, mint 
hogy éljenek a lehetőséggel. 

Összefogva egészen biztosan emelhe-
tik a település színvonalát – fogalmazott 
a polgármester – élhetőbb, gazdagabb, 
szebb települést létrehozni – ez a céljuk. 
Balás István, a Heves Megyei Kormányhi-
vatal főigazgatója a település adottságait 
és hagyományait emelte ki. Biztos abban – 
fogalmazott –, hogy ez a cím minden eddi-
ginél sikeresebb időszakot is hoz.  Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter szerint 
a várossá avatással generációk munkája 
nyeri el méltó elismerését. A város kulcsát a 
miniszter adta át a polgármesternek. A kul-
csot Galó József plébános is megáldotta.

Védjegy
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság véd
jegyet adományozott Keksz Zsolt egri 
szarvasgombász őstermelő Gourmand 
Company termékeinek is.

 
A Bükki Nemzeti Park azokat a jellegzetes 
helyben feldolgozott termékeket tünte-
ti ki, amelyek a nemzeti park területén 
készülnek és előállításuk a természettel 
összhangban történik. Keksz erdei gom-
bás termékei (szárított erdei gombák, 
gombaporok és fűszersók) valamint a 
szarvasgombás vaja kapta meg egy évre 
a védjegyet.

Keksz Zsolt 2009 óta foglalkozik szarvas-
gomba-vadászattal, három éve saját gyár-
tású termékeket, ételkülönlegességeket 
is gyárt és forgalmaz. Azóta számos hazai 
és nemzetközi kézműves vásáron aratott 
nagy sikert termékeivel, labrador kutyája 
pedig országos bajnok lett a szarvasgom-
ba-vadász versenyen. A fiatal őstermelő ha-
marosan az ország első szarvasgomba fel-
dolgozó üzemét nyitja meg, ahol továbbra 
is helyi alapanyagokat, egri munkaerővel 
dolgoznak fel.

Coop Rally
A magyar termékeket népszerűsítő prog-
ram idei „futama” Kelet-Magyarországot 
járta be.  Heves megyei állomásán, a Detki 
Keksz Kft.-nél látták vendégül a résztvevő-
ket, újságírókat. Az üzem 30 évvel ezelőtt 
a termelőszövetkezet ágazataként indult, 
s mára az ország második legnagyobb 
gyártója lett – mondta Pavlova Olga, a 
cég vezetője. 30-ról 9 ezer tonnára nőtt a 
termelés, köszönhetően a folyamatos fej-
lesztéseknek. Nagy Lajos, a HESI Kft. veze-

tője, a Detki Keksz Kft. társtulajdonosa úgy 
fogalmazott: nagyon fontos, hogy olyan 
termékek készüljenek a hazai sütőiparban, 
melyek a legmagasabb szintű minőségi 
követelményeknek is megfelelnek.

Csepeli Lajos, a Coop Zrt. igazgatósági 
elnöke elmondta: társaságuk 13 éve van 
kapcsolatban a gyárral, 12 brand, 8 már-
katermék jelenti az évi százmilliót meg-
haladó forgalom alapját. A rally célja az, 
hogy felhívja a figyelmet a hazai minőségi 
termékekre, s ezáltal ösztönözze a vásár-
lókat arra, hogy magyar gyártmányú élel-
miszereket fogyasszanak – tette hozzá.

A program vendége volt dr. Bálint 
György, akik a legtöbben Bálint gazdaként 
ismernek. Mint kiderült, itt élt Hal maj ugrán, 
s édesapja birtoka is itt volt, mely a későbbi 
államosítás után került a termelőszövetke-
zethez. Minderről a több évtizeddel ezelőtt 
kiállított dokumentumokat is megmutatta. 
Az ország legismertebb kertészmérnöke 
azt mondta: nincs tengerünk, nincsenek 
turistákat csalogató havas hegyeink, leg-
nagyobb kincsünk ezért a termőföld. Az 
egyetlen és legfontosabb feladat ezért az 
összefogás, mellyel versenyképes, korsze-
rű mezőgazdaságot kell kialakítani.
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Üveghutaszentelés 
Parádsasváron
A parádsasvári Szűz Mária Szent Neve 
templomban szeptember 8-án, va-
sárnap tartották a Búcsúünnepet, s 
ehhez kapcsolódóan felszentelték a 
közelmúltban megnyitott üvegma-
nufaktúrát. Az eseményre ellátogatók 
megismerkedhettek az üvegkészítés 
folyamatával is, sőt a „Fújd magad!” 
akció keretein belül ki is próbálhatták 
azt.

Kiss Csaba plébános kérte az Úr 
áldását az üveghutára és a benne 

dolgozókra. Berényi Zsolt, az üzem 
vezetője elmondta: a manufaktúrák 
tulajdonosai már a középkorban is 
fontosnak tartották, hogy üzemükre 
áldást kérjenek. Az úgynevezett hu-
taszentelő ceremónia tehát egyben a 
hagyományőrzést is szolgálta. 

A manufaktúra dolgozói a huta-
szentelés után bemutatták az érdeklő-
dőknek, hogyan készülnek az általuk 
forgalmazott termékek, a bátrabbak 
pedig ki is próbálhatták az üvegfújást.

Pénzt 
mostak
Az egyik legnagyobb országos bűn-
szervezetet buktatták le szeptember 
első napjaiban  a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal, a Rendőrség, a Terrorelhárítási 
Központ és a Merkúr Bevetési Egység 
szakemberei. A rajtaütésben a bűnszö-
vetség huszonhárom irányítóját, tagját 
fogták el, akiket csalással, pénzmosás-
sal, közokirat-hamisítással, sikkasztással 
és csődbűncselekménnyel vádolnak.

A keddi összehangolt országos ak-
ció során száztíz millió forintnyi kész-
pénzt,16 ingatlant, 80 személyautót és 
több tucat fegyvert foglaltak le. Tizen-
négy megyében háromszáz helyszínen 
csaptak le a bűnszervezet tagjaira.

A gyanúsítottak először Egerben 
és környékén működtettek úgyneve-
zett cégtemetőt. Közel félezer céget 
csődöltettek be, tüntettek el, hogy ne 
lehessen azokat törvényi felelősségre 
vonni. A tevékenységet később át-
helyezték más megyékbe is. Emellett 
fiktív munkaerő-kölcsönzéssel is foglal-
koztak. Négyszáz vállalkozást működ-
tettek papíron. Ezekbe az őrző-védő, 
takarító és fuvarozócégekbe szervezték 
ki a munkavállalókat, akik után évekig 
nem fizettek adókat, járulékokat. ezzel 
tízezer munkavállalót károsítottak meg 
és több milliárd forintot csaltak el. A 
nyomozás még 2010-ben indult Heves 
megyében. 

Az eljárás során mintegy 200 bank-
számlát fagyasztott be a hatóság. A 
gyanúsítottakat költségvetési csalással, 
pénzmosással, közokirat-hamisítással, 
sikkasztással és csődbűncselekmény-
nyel vádolják. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések 
szerint a pénztárgép használatára köte-
lezett adóalanyoknak, továbbá a pénz-
tárgép használatára nem kötelezett, de 
saját döntés alapján új típusú,  online 
pénztárgépet üzemeltető adóalanyok-
nak a géppel kiállított nyugták, számlák 
valamint a pénztárgép adatairól adat-
szolgáltatást kell teljesíteni az állami 
adóhatóság részére, meghatározott 
tartalommal és formában. (A pénztár-
gép használatra kötelezettek körét, va-
lamint az adatszolgáltatási kötelezett-
séget   3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 
és az Áfa. tv. rendelkezései együttesen 
határozzák meg.)

Az adatszolgáltatásnak fő szabály 
szerint online kapcsolatra képes pénz-
tárgép útján, az állami adóhatóság álta-
li közvetlen adatlekérdezéssel kell majd 
megvalósulnia, azonban vannak olyan 
esetek, amikor az adatszolgáltatási kö-
telezettségnek a pénztárgép üzemelte-
tője köteles eleget tenni, az alább felso-
rolt formában.

1. A pénztárgép használatára kötele-
zett, elektronikus naplóval rendelkező, 
hagyományos pénztárgépet használó 
adóalanyok adatszolgáltatási kötele-
zettsége (PTGNAPLO adatlap):

Pénztárgép használatára kötelezett 
adóalany 2013. március 20-át megelő-
zően engedélyezett, de az új előírá-
soknak meg nem felelő, elektronikus 
naplóval rendelkező pénztárgépet leg-
később 2013. december 31-ig üzemel-
tethet. 

Az elektronikus naplóval rendelke-
ző pénztárgépek listáját a NAV 2013. 
április 26-i közleménye tartalmazza 
(Közlemény elektronikus naplós pénz-

tárgépekről II 2013.04.26.), amely meg-
található a NAV honlapján (nav.gov.hu 
 Online pénztárgépek  Üzemelte-
tők).

Elektronikus naplóval rendelkező 
pénztárgép üzemeltetése esetén az 
adatszolgáltatási kötelezettséget az 
elektronikus naplók, valamint az elekt-
ronikus naplók adattartalmának elekt-
ronikus úton (ügyfélkapun keresztül) 
történő megküldésével kell teljesíteni 
havonta, a tárgyhónapot követő hónap 
10. napjáig, a pénztárgép forgalomból 
történő kivonásáig (az adatszolgáltatás 
első alkalommal 2013. augusztus 12-ig 
volt esedékes, kizárólag a július hónap, 
mint első tárgyhónap tekintetében).

Az elektronikus naplóállományokat a 
NAV honlapjáról letölthető „PTGNAPLO” 
adatlap csatolmányaként, az ABEVJava 
űrlapkitöltő program segítségével kell 
a NAV részére elektronikus úton eljut-
tatni, a honlapon 2013. május 31-én 
közzétett közleményben foglaltaknak 
megfelelően eljárva (Közlemény az 
elektronikus naplóval rendelkező, ha-
gyományos pénztárgépet használó 
adózó adatszolgáltatási kötelezettsé-
gének teljesítéséhez).

2. A pénztárgép használatára kötele-
zett, egyedi mentesítéssel rendelkező 
adóalanyok pénztárgépei adattartal-
mának megküldése (CD/DVD, PTGOPTA 
nyomtatvány): 

Az elektronikus hírközlő hálózat út-
ján történő adattovábbítás alól egyedi 
mentességet kapott adóalany adatszol-
gáltatása az alábbiak szerint valósulhat 
meg:

a) A mentességi kérelem benyújtása 
és a kérelem tárgyában hozott határo-

zat jogerőre emelkedése közötti idő-
szakban, továbbá az egyedi mentesítés 
időtartama alatt a pénztárgép üzemel-
tetőjének a pénztárgép meghatározott 
adatait egyszer írható optikai adathor-
dozóra (CD/DVD) kell elmenteni, me-
lyet havonta, a tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig kell megküldeni a ki-
töltött „PTGOPTA” jelű nyomtatvánnyal 
együtt a székhelye, ennek hiányában 
telephelye szerint illetékes állami adó-
hatóságnak. A  kizárólag papír alapon 
benyújtható nyomtatvány csatolása 
azért szükséges, hogy a beküldő sze-
mélye, jogosultsága, illetve a csatolt 
adathordozón lévő fájlok beazonosít-
hatóak, ellenőrizhetőek legyenek.

b) Külön engedély alapján az adat-
szolgáltatási kötelezettség úgy is telje-
síthető, hogy az üzemeltető a pénztár-
gépét a napi zárást követően legalább 
1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy 
az elektronikus hírközlő hálózat elérhe-
tő legyen.

3. A pénztárgép használatára nem 
kötelezett, de új típusú pénztárgépet 
saját döntése alapján használó adó-
alanyok pénztárgép-adattartalmának 
megküldése (CD/DVD, PTGOPTA nyom-
tatvány):

Ezen adóalanyi kör hagyományos 
pénztárgépet 2015. január 1-éig üze-
meltethet, adatszolgáltatási kötele-
zettsége kizárólag az online adatkap-
csolatra képes, új típusú pénztárgépek 
tekintetében van. 

Ezen adatszolgáltatási kötelezett-
ségét nem online módon, hanem a 
mentesítéssel rendelkező adózókhoz 
hasonlóan (lásd. 2. pont), szintén CD/
DVD lemezen kell teljesítenie.

Kész a fürdő
Befejezték a törökkori fürdőrom értékmegőrző felújítását. A 
Valide Sultana új, skandináv jellegű  védőszerkezetet kapott. A 
februártól zajló munkálatok összköltsége több mint 110 millió 
forint. A műemlék várhatóan novemberben nyílik meg a látoga-
tók előtt.

A több helyiségből álló fürdő maradványainak feltárását már 
az ötvenes években megkezdték, de a hatvanas években leáll-
tak a munkálatok, és ekkortól csak egy palatető védte a romot. 
A belvárosi rekonstrukciónak köszönhetően azonban ebben az 
évben a fürdőrom teljesen új védőszerkezetet kapott. A rekonst-
rukció összköltsége több mint 110 millió forint volt. A műemlék 
műszaki átadása folyamatban van, várhatóan novemberben nyí-
lik meg a látogatók előtt. (Fotó: Nemes Róbert)

Tanévnyitó a főiskolán
Szorosabban együttműködik a várossal és külföldi egyetemekkel az Eszterházy 
Károly Főiskola. Az intézmény terveiről a júliusban kinevezett rektor, dr. Liptai 
Kálmán beszélt az évnyitón.

Ez volt a kétszáznegyvenedik évnyi-
tó az egri főiskolán. A sárospataki 
Comenius Főiskola csatlakozásával 
idén 2390 diák kezdheti meg első sze-
meszterét. Ebben a tanévben nőtt az 
állami támogatottak száma is, 1380-
an iratkozhatnak be államilag finan-
szírozott képzésre.       

Rázsi Botond alpolgármester átadta 
a város kulcsait a négy kar egy-egy di-
ákjának, ezzel jelképesen a város pol-
gáraivá fogadta az elsőéveseket. Meg-
nyitó beszédében a főiskola mottóját 
idézte és azt hangsúlyozta: számára is 
jó döntés volt diákként az Eszterházy 
Károly Főiskola, mert az itt szerzett 
tudását politikusként is kamatoztatni 
tudja.  

Dr. Liptai Kálmán rektor arra biztatta 
a diákokat, bátran fedezzék fel Egert 
és tanulmányaik során is mindig le-
gyenek nagyon nyitottak és szenve-
délyesen kíváncsiak, mert ez a siker 
kulcsa. A rektor a szenátus terveiről is 
beszámolt. 

Vállalatokkal, civil szervezetekkel 
és a városvezetéssel is erősíti az intéz-
mény az együttműködést. A főiskola 
nemrég létrehozta az Agria-Innorégió 
Tudáscentrumot, amely elemzésekkel, 
kutatási programokkal segíti a régió 
tudományos, kulturális fejlődését. Az 
ünnepség záróeseményeként köztár-
sasági ösztöndíjat, okleveleket és 98 
arany-, 54 gyémánt-, 3 rubin- és 11 vas-
diplomát adtak át az öregdiákoknak.

Veszprém szívében a vásárcsarnok és az autóbusz pályaud-
var szomszédságában, családi környezetben várjuk vendé-
geinket. Az újonnan épített szállóban önkiszolgáló étterem, 
recepció, szobáinkban kábel TV és zárt parkoló biztosítja 
vendégeink kényelmét. Gyalogosan – parkolási gond nélkül 
– néhány perc alatt elérhető a város sétáló utcája és neveze-
tességei. Vendégeinket személyre szabottan segítjük további 
programjaik szervezésében.

Áraink:
Egyágyas szoba 6.300,- Ft/éj
Kétágyas szoba 9.000,-Ft/ éj
Pótágy 1.900,-Ft/ éj

Gyermekkedvezmények:
6 év alatt ingyenes,
6–14 év között 50%,
Csoportok (6 főtől) 10%,
Diákcsoport (6 főtől) 15%.

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Hotel Garni • 8200 Veszprém Jutasi út 13.
Tel.: (06 88) 424 136, 06 30 28 60 641, 06 30 811 7678

www.hotelgarni.hu  • E-mail: hotelgarni@hotelgarni.hu 
hotelgarni@chello.hu

Hotel Garni Veszprém

Tájékoztató a pénztárgéphasználat 
szabályairól

adó hírek
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Arany Chimera Ékszer Szt. János u. 14.
Bad Boys Férfidivat Szent János u. 11.,  Katona tér 5–7.
Bajcsy Csemege Bajcsy-Zs. u. 17
Baró Bőr Táskadivat Dobó tér 1.
Bikavér Borház Kis Dobó tér 10.
Bizsu Centrum Szt. János u. 5.
Cinóber Gyorsnyomda Bródy S. u. 1.
Cinque Divat Zalár út 1.
Daragó Ékszer Széchenyi út 13.
Dió Gyógyfűszertár Jókai út 1/a.
First Fehérnemű Szt. János u. 2.
Franco-Trade Papír-Írószer Dobó tér 2.
Fuji Fotó Kis Dobó tér 10.
Grossó Divat Szt. János u. 10.
HBH Étterem Bajcsy-Zs. u. 19.
Hossó ABC Katona tér 1-3.
Hozman Fotó Szt. János u. 14.
Illat Centrum Szt. János u. 5.
Írisz Optika Jókai út 12.
Kabala Tini Divat Szt. János u. 3.
Merkur Papírbolt Széchenyi út 13.
Norbi Update Üzlet és Kávézó Széchenyi út 23.
Oké Divat Bajcsy-Zs. u. 6.
Parfüméria Dobó tér 2.
Per Solo Női Divat Szt. János u. 5.
Prana Túrabolt Bajcsy-Zs. u. 15.
Real Divat Szt. János u. 7.
Sláger Divat Érsek u. 2. (Széchenyi út sarok)
Szemfény Optika Bajcsy-Zs. u. 13.
Sziluett Fehérnemű Jókai út 10.
TomCat Játékbolt Jókai út 3.
Vitál Centrum Biobolt Jókai út 10.

Megújult kisvasút
Befejeződtek a  „Szilvásváradi állami 
erdei vasút fejlesztése” című pályá-
zat munkálatai. Az Egererdő Erdé-
szeti Zrt. több mint félmilliárd forint 
értékű fejlesztésének köszönhetően 
a Szalajka-völgy minden turisztikai 
látványossága megközelíthető ke-
rekesszékkel is. 

Felújították a kisvasút indítóépü-
letét, újjávarázsolták a Halastavi 
megállót és új  utasváró épületet 
húztak fel a végállomásnál. Itt a vas-
úti peront is bővítették, így az már 
három szerelvény fogadására alkal-

mas. A kisvasút mindhárom épüle-
tében akadálymentes mosdók ta-
lálhatók, a kerekesszékes látogatók 
pedig a peronokról emelőrámpák-
kal juthatnak fel a vasúti kocsikra. 
Az áramellátást biztosító kábeleket 
a föld alatt vitték el a végállomásig, 
az oda vezető út pedig új aszfaltbur-
kolatot kapott.

A szilvásváradi kisvasút egyik 
mozdonyát átalakították hibrid – 
dízel és elektromos – hajtásúvá, két 
személyszállító kocsit pedig nosztal-
gia szerelvénnyé építettek át.

Világbajnokság
Egerben

Női-Férfi Erőemelő és Fekvenyomó, RAW 
és ruhás GPC Világbajnokság helyszíne lesz 
2013. szeptember 22–29. között a Hotel 
Eger&Park.

A versenyre határidőre 27 országból több 
mint 500-an neveztek.

Magyarországot 150–200 versenyző kép-
viseli, köztük szűkebb hazánkból, Heves me-
gyéből 18 versenyző indul.

Az Egri Strand- és Termálfürdő 
fejlesztése

Végéhez ért az Egri Termálfürdőben, az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult fürdőfejlesztési beruházás. A projekt címe: 
„Az Egri Termálfürdő Turisztikai fejlesztése”, a beruházás összege: 701 832 482 Ft, a támogatás mértéke: 49% (343 897 916 Ft).

Innovatív 
projektek
54 innovatív, start-up projekt megvalósítása 
kezdődhet meg a régióban.

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, 
„A régió innovációs potenciáljának fejlesztése 
innovatív start-up cégek létrehozásával” című 
pályázat eredményeként 2013. szeptember 
elejéig 54 projekt kötött támogatási szerző-
dést 456 millió forintot meghaladó uniós tá-
mogatásra az Észak-magyarországi régióban. 
A pályázat célja a Régió innovációs potenciál-
jának feltárása és hasznosítása volt, továbbá 
új, magas hozzáadott értéket előállító vállal-
kozások alapításának támogatása. 

A pályázat támogatta a természetes sze-
mélyek piacképes, innovatív ötleteinek gya-
korlati megvalósítását, a piacképes ötletek 
demonstrációs/pilot bevezetését vagy piacra 
vitelét, és a menedzsment és a tőkebefektetés 
bevonási kompetenciák fejlesztését. A konst-
rukció keretében igénybe vehető támogatás 
összege minimum 6, maximum 9 millió forint 
volt, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

Heves megyei eredmények
Heves megyében 14 pályázat szerződött 
le, csaknem 115 millió forint támogatásra. 
A projektek fele a megyeszékhelyen, Eger-
ben valósul meg. 

A projektek között egyebek mellett 
olyan innovációkkal találkozhatunk, mint 
a biogázos kiserőművekhez használható 
fotobioreaktor prototípusának kifejlesz-
tése; az állatorvoslásban alkalmazható 
zsírszövet eredetű őssejtek gyűjtési mód-
szerének hazai megvalósítása vagy az 
autoimmun érbetegségek kezelése érde-
kében gyógygázfürdő-hatásvizsgálatok és 
kezelési protokoll létrehozása. 

Magyarország legnagyobb, megválto-
zott munkaképességűeket foglalkoztató 
állami cége is részt vesz abban a kiemelt 
programban, amely alapvető szakmai 
képzésekkel segíti a hátrányos helyzetű 
dolgozók elhelyezkedését a munkaerőpi-
acon. Az Új Széchenyi Terv keretében 4,7 
milliárd forintból elindított REHABILITÁCIÓ 
– ÉRTÉK – VÁLTOZÁS program eredménye-
iről Mezőkövesden tartottak tájékoztatót. 
Az állami tulajdonú FŐKEFE Nonprofit Kft. 
papíripari telephelyén exportminőségű 

termékeket állítanak elő  az itt dolgozók. 
A REHABILITÁCIÓ – ÉRTÉK – VÁLTOZÁS, 
vagyis a RÉV-program három állami cég 
bevonásával indult annak érdekében, 
hogy az ott foglalkoztatott megváltozott 
munkaképességű és fogyatékossággal 
elő dolgozók szakképzésekben és tovább-
képzésekben részesüljenek. Mint elhang-
zott, ezen a területen az elmúlt három év 
alatt 10 ezerrel növekedett a foglalkozta-
tás. Tállai András, a belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára kiemelte, a 

kormány segíti a munka nélkül maradt 
embereket. A program országosan 80 
helyszínen, 5000 ember készségfelméré-
sével és 3000 képzésével jövő év április 
végén zárul. Mezőkövesden a FŐKEFE 
Nonprofit Kft. helyi telephelyén jelenleg 
29 megváltozott munkaképességű ember 
képzése folyik, de hamarosan további 15-t 
vonnak be a fejlesztőprogramba. A pályá-
zati forrásnak köszönhetően a képzés mel-
lett – 13 millió forintból – épület felújításra 
is volt lehetőség Mezőkövesden.  

Szakképzés és továbbképzés

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A több mint 700 millió forintos, 49%-os Európai Uniós támogatás-
sal létrejött fejlesztés következtében 3 pályás csúszdarendszerrel 
és medencével, bébi élménymedencével és egy két medencés, pi-
henőgalériás fürdőházzal bővült a fürdő szolgáltatásainak köre. 
Megújították és megosztották a sokak által kedvelt gyógyvizes 
„kavicsos” medencét, melynek köszönhetően egy úszásra alkal-
masabb medence és egy sekélyebb, termálvizes ülőmedence közül 
választhatnak a strand északi részén letelepedő vendégek, közvet-
lenül a Török Fürdő szomszédságában. Újra megnyílik az immá-
ron akadálymentesített déli bejárat a Hadnagy utca felől, így nem 
kell nagy kerülőt megtennie azoknak, akik a buszparkoló felől ér-
keznek a fürdőbe. 

A projekt célja az Egri Termálfürdő kínálatának bővítése, a sze-
zonális jelleg csökkentése a korszerű, családbarát fürdőház meg-
építésével, valamint új szolgáltatások bevezetése. Olyan regionális 
jelentőséggel bíró, komplex szolgáltatást nyújtó fürdőegység létre-
hozása, mely a tőszomszédságban lévő – szintén nem régen felújí-
tott – Török Fürdővel szoros együttműködésben három generáció 
kiszolgálására alkalmas. A fejlesztés célja, hogy nyáron a strand-
szolgáltatások széles skálája, télen pedig a gyógy-wellness szolgál-
tatások komplex kínálata legyen elérhető történelmi hangulatban. 

A beruházásnak köszönhetően új munkahelyek jönnek létre. 
Szeretettel várja kedves vendégeit az Egri Strand- és Termálfürdő!

www.egertermal.hu



A széles fajtaválasztékban
megtalálhatóak a díszfaiskolai
szaporítóanyagok, örökzöldek,
cserjék és sziklakerti
növények egyaránt. 
A mennyiségek figyelembevételével 
a társaság egyedi kedvezményeket 
biztosít, valamint igény esetén 
a kiszállítást is megoldja.

Városgondozás Eger Kft.
Eger-Kert Díszfaiskola
Tel.: 06-30/601-34-43
diszfaiskola@varosgondozaseger.hu 
www.varosgondozaseger.hu

                Felsőtárkány Eger felőli határában  

VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET
a Városgondozás Eger Kft.  

DÍSZFAISKOLÁJA. 

Országos Mikrohitel Program a 
Heves Megyei Vállalkozás- és 

Területfejlesztési Alapítvánnyal
Kedvezőbb feltételekkel!

Országos Mikrohitel Program  3,9% 

Kedvezményes kamatozású mikrohitel kezdő és működő mikro vál lal ko-
zásoknak: legfeljebb 10 millió Ft beruházásra illetve forgóeszközre • futam-
idő: 10 illetve 3 év • türelmi idő: maximum 6 hónap • minimum 20% önerő 
szükséges • ingatlanfedezet szükséges • FIX ÉVI 3,9% ügyleti kamat.

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
Iroda: 3300 Eger, Trinitárius u. 2. • Tel.: (36) 410-724

Honlap: www.hmvk.hu

Az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében készült el az új látogatóközpont Egerben a Szépasszonyvölgyben. A 
projekt összköltsége 385 915 600 Ft, a megítélt támogatás mértéke 85% (328 028 260 Ft).

Szépasszonyvölgyi Látogatóközpont

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt célja olyan egyedülálló, az aktív és ökoturizmust népsze-
rűsítő projekt megvalósítása, melyhez komplexitásában és szakmai 
tartalmában hasonló jelenleg nincs az országban, vagyis létrehozni 
az egri Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpon-
tot, amely az első magyarországi integrált látogatóközpont szabadté-
ri színpaddal.
Az integrált turisztikai projekt egyszerre Turisztikai Látogatóköz-
pont, Szabadtéri Színpad, Kulturális Örökségi Emlékhely, Interaktív 
Bemutatóhely, amely a működési engedély megszerzése után 2013 
őszén várja már a látogatóit.

A Szabadtéri Színpad teljesen megújult: részleges speciális fedés, 
valamint a színpadra helyezhető mobil színpad is rendelkezésre áll. 
Itt rendszeres népzenei és könnyűzenei koncerteket, színházi, tán-
cos előadásokat tekinthetnek meg a látogatók, akik a 795 férőhelyes, 
új nézőtéren foglalhatnak helyet.

Az épületben több, különböző funkciót ellátó teret alakítottak ki. 
Gyermekeknek játszóház, állandó tárlatként boros dugókat és szá-

mos, a borkészítéshez használatos eszközt tekinthetnek meg a Völgy-
központba érkezők. Mindemellett időszakos kiállításokat tervez az 
üzemeltető, melyek a borral, Márai Sándorral, a gasztronómiával, a 
Szépasszonyvölggyel, illetve Egerrel állnak kapcsolatban. A Márai 
szobában az író életéről és műveiből készített filmeket láthatnak az 
érdeklődők, továbbá elmerenghetnek Márai Sándor alkotásait olvas-
va. Az egészségcentrum programjain a látogatók egyénileg és csopor-
tosan is részt vehetnek, érdeklődésüknek megfelelően: GabuChi-Ja 
keleti masszázs és testedzési technikák alkalmazása, otthoni egyéni 
használata, Utazás a Stílus birodalmába címen zajlik öltözködési és/
vagy sminktanácsadás, krémhasználat, szőlő alapú termékek bemu-
tatója. 

Külön helyszínen található az Akadály-Völgy Játszópark, itt több 
korosztály töltheti el szabadidejét élményszerűen és hasznosan. Le-
hetőség nyílik túrázásra, erre a célra speciális, kitáblázott túraútvo-
nalat jelöltek ki.

A beruházásnak köszönhetően 6 új munkahely is létjejött.

Az Eger Térsége 
TDM Egyesület 
fejlesztése

Az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületbe 
azokat a helyi TDM-szervezeteket, önkormányzatokat, gazdasági 
és civil szereplőket, fejlesztési, oktatási és kutatási intézményeket, 
szakmai és média partnereket, támogatókat kívánták összefogni, 
akik közösen szándékoznak tenni a fenntartható és versenyképes tu-
rizmusért, folyamatos megújításáért és nemzetközi versenyképessé-
géért, továbbá mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a térség-
ben a vendégek  és a vendégéjszakák száma növekedjen

A 2009-ben létrehozott Eger Térsége TDM Egyesület céljait az 
ÉMOP-2.3.1-2009-0018. számú pályázat keretében valósítja meg 113 
105 000 Ft-ból, melyből 96 136 847 Ft támogatást nyújtott az Új Szé-
chenyi Tervnek köszönhetően az Európai Unió, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. A pályázat részeként 
többek között az alábbiak valósulhattak meg:

Toch-info pontokat alakítottak ki 8 településen, illetve irodai szá-
mítógépeket és laptopokat, projektort, televízió kat, digitális fény-
képezőgépeket és nagy teljesítményű fénymásoló gépet vásároltak. 
Beszerezték a kiállításokra való mobil bemutató eszközöket, hostess 
pultot és tartozékait, valamint prospektustartó állványokat.

Az egységes megjelenés biztosításához egyéni arculatot tervez-
tek, és létrehozták a www.csillagvidek.hu címen elérhető honlapot. 
A pályázat részeként marketingtevékenységet folytattak:  részt vet-
tek kiállításokon, road show-n, tájékoztató kiadványokat készítet-
tek, képzéseket szerveztek. Ezen belül valósult meg angol, német 
és lengyel nyelvtanfolyam is. Szintén a pályázatnak köszönhetően 
elkészülhetetett több település image filmje is.

Legutóbb az Eger Térsége TDM Egyesület azért hívta össze a szak-
embereket – a helyi szállodák, panziók, magánszállások tulajdonosait 
vagy azok képviselőit, valamint egyéb turisztikai szolgáltatókat – egy 
rendezvénysorozat keretében, hogy új turistacsalogató ajánlatokat, 
utazási csomagokat készítsenek. A megbeszélések helyszíne Mező-
kövesd, Egerszalók, Eger és Bo gács volt. A konzultáció során olyan 
utazási csomagok összeállíására tettek javaslatokat, amelyekben a 
szálláshoz színvonalas program is jár, például strandbelépő, múze-
umlátogatás, kirándulás, borkóstoló stb. A csomagok kialakításának 
célja a vendégéjszakák számának növelése a helyi szolgáltatások 
ajánlásával és értékesítésével.
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Heves Megyei Vállalkozói Napok
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara az Európai KKV hét jegyében Heves 
Megyei Vállalkozói Napokat szervez. A 
program keretén belül 2013. szeptem-
ber 17. és 2013. október 4. között Heves 
megye 38 vállalata nyitja meg kapuit az 
érdeklődők előtt, betekintést nyújtva a 
mindennapi működésükbe.

2013. 09. 24., Eger
–  Berill R Belsőépítészeti Kft., Bútor-

gyártás
– D-ZS Autó Kft., Autószerviz
– Laxter 1999. Kft., Bútorgyártás
–  Sanatmetal Kft., Orvosi implantá tu-

mok
– SimonBútor Kft., Bútorgyártás
2013. 09. 24., Visonta
–  Mátra Hegesztéstechnikai és Szak-

képzési Kft., Hegesztéstechnikai 
szakképzés

–  Mátrai Erőmű Zrt., Villamos energia 
termelés

2013.09.24., Gyöngyös
–   Mayer Hw & Sw Kft.,  Egyedi gyártó-

eszközök tervezése, gyártása
2013.09.24., Füzesabony
–  A-Z Topker Kft., Élelmiszerkereskede-

lem
–  Pikopack Zrt., Fém csomagolóeszkö-

zök gyártása
2013.09.25., Hatvan
–  Bosch AutoCar – Prémium Autóház 

Kft. Autószerviz
2013.09.25., Sirok
–  Mátrametál Kft., Fém csomagolóesz-

közök gyártása
–  RUAG Ammotec Magyarországi Zrt., 

Lőszergyártás
2013.09.25., Eger
–  Agria-Humán Közhasznú Nonprofit 

Kft. Varroda
–  Hotel Korona Eger 
– Marján Cukrászda
2013.09.25., Terpes
– Gironde Kft., Tisztítószergyártás

2013.09.25., Hatvan
–  FORMA Termelő és Kereskedelmi Kft., 

Ruházati termékek gyártása
–  Horváth Rudolf Intertransport Kft., 

Járműjavítás, logisztika
2013.09.26., Eger
–  ZF Hungária Kft., Sebességváltó 

gyártás
–  ZF Lenksysteme Hungária Kft., Kor-

mánymű gyártás
2013.09.27., Kál
–  Marshall Ablakgyár Kft., Nyílászárók 

gyártása
2013.09.27., Erdőtelek
– SBS Kft., Gépgyártás
2013.10.04., Hatvan
–  Robert Bosch Elektronika Kft., Jármű-

elektronika gyártás
A rendezvénysorozat végleges prog-
ramja, jelentkezés, további információ 
a HKIK honlapján olvasható: www.hkik.
hu. További információ: mark.becskei@
hkik.hu.

– A Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztő 
Konzorcium (NKFK) fő céljaként a kis-
vállalkozások hitelhez juttatását, fi-
nanszírozását, illetve mentorálásukat, 
a részükre történő tanácsadást nevez-
te meg – jelentette ki Farkas Zoltán, a 
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfej-
lesztési Alapítvány (HMVTA) kuratóriu-
mának, valamint az NKK közelmúltban 
Székesfehérváron egyhangúlag meg-
választott új elnöke. A konzorcium a na-
pokban már megtartotta első elnöksé-
gi ülését is, itt határozták meg a megyei 
vállalkozás- és területfejlesztési alapít-
ványok által életre hívott szervezet fő 
célkitűzéseit, míg az ezen feladatokra 
alapozott stratégiáját szeptemberig fo-
galmazzák meg. Ez utóbbinál elsődle-
ges szempont, hogy az illeszkedjen az 
Európai Unió előttünk álló, 2014–2020 

közötti pénzügyi ciklusának irányvona-
lához – mutatott rá Farkas Zoltán.

– Szerencsére az már most jól látha-
tó, hogy a vállalkozásfejlesztés kiemelt 
hangsúlyt kap, ami azt is jelenti, több for-
rás áll rendelkezésre majd a kisvállalko-
zások erősítésére. Reményeink szerint az 
European  Microfinance  Network  (EMN) 
elnöke is Magyarországra látogat szep-
temberben, a leendő stratégiánkat pedig 
az ekkora időzített konferencia keretében 
mutatjuk be Budapesten– jelentette ki az 
NKK elnöke, aki emlékeztetett: a konzor-
cium tagjai finanszírozzák a hitelt felvevő 
kezdő vállalkozások 80 százalékát. – Az 
NKK ereje az egységben, valamint az or-
szágos elérhetőségben van; szemben a 
bankrendszerrel, itt nincsen települési til-
tólista. Azaz: bármely településről legyen 
szó, ha életképes vállalkozásról és életké-

pes üzleti tervről van szó, a konzorcium 
biztosítja annak finanszírozását.

– A konzorcium jelenleg mintegy 31 
milliárd forint aktív hitelállománnyal ren-
delkezik, s tagjain keresztül több mint 
tízezer vállalkozást ért el. Működésünk 
során fontos szempontnak tekintjük a 
társadalmi felelősségvállalást, ezért – a 
helyi vállalkozás- és területfejlesztési ala-
pítványokkal közösen – a vállalkozóvá 
válás népszerűsítése érdekében októ-
berben középiskolás diákoknak országos 
vállalkozói versenyt hirdetünk – jelentet-
te ki Farkas Zoltán.

– Minden vállalkozás volt egyszer 
kezdő, éppen ezért azt valljuk, hogy a 
finanszírozás terén is esélyt kell adnunk 
a „kicsiknek”, ez a konzorciumunk mot-
tója is – hangsúlyozta az NKK elnöke.
 (X)

Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztési Konzorcium: 

A „kicsiknek” is esélyt kell adni

‘Egri Hitel’ mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal

Maximum igényelhető hitelösszeg:  
– Beruházási hitelcél esetén 10 000 000 Ft
– Forgóeszköz hitelcél esetén 6 000 000 Ft 
Futamidő:  
– Beruházás esetén: maximum 10 év
– Forgóeszköz hitel esetén: maximum 3 év
Hitelkamat: 2,5% (Az első 3 évben. Hosszabb futamidő esetén a  3. évet követően 4,5%)

Feltétel: Egri helyi adót folyamatosan és pontosan fi zető vállalkozások részére
Saját erő mértéke: 10%
Hitel biztosítéka: forgalomképes ingatlan (A konstrukció a forrás erejéig tart.)

Az Alapítvány elérhetőségei:
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
3300 Eger, Trinitárius u. 2.  Tel.: (06 36) 410 724  www.hmvk.hu

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 
2012. évi CXXVI. törvény értelmében 
az agrártevékenységet folytató vállal-
kozásoknak az agrárkamarához kell 
bejelentkezniük. De ki is minősül a jog-
szabály értelmében agrártevékenysé-
get folytatónak? Az alábbi cikk ennek 
értelmezéséhez nyújt segítséget.

A kereskedelmi és iparkamarák eseté-
ben továbbra is önkéntes a tagság, de a 
törvény előírja a nem tag vállalkozások 
számára a regisztrációt és az évenkénti 
5000 Ft összegű kamarai hozzájárulás 
befizetését, a közteherviselés érdeké-
ben. Szeretnénk Önt tájékoztatni arról, 
hogy az évi 5000 Ft megfizetése fejében 
Ön, illetve vállalkozása igénybe veheti 
a kamara közreműködését, elsősorban 
az alábbi területeken:
•   tanácsadás  gazdasági,  pénzügyi, 

adózási, hitelhez jutási kérdések-
ben

•  üzleti partnerkeresés
•  pályázatfigyelés.
Emellett a kereskedelmi és iparkama-

ra napi gazdaságot képviselő szakmai, 
hatósági és fejlesztő munkájával is szol-
gálja a gazdaságot.

Az időközben létrejött agrárkamarai 
törvény, amely kötelező kamarai tagsá-
got ír elő az általa agrárvállalkozásnak 
meghatározott vállalkozói körben, és 
ezért kötelezően be kell jelentkezni az 
agrárkamarához tagként az 5.000,- Ft 
agrárkamarai nyilvántartásba vételi díj, 
valamint a vállalkozás éves nettó árbe-
vétele alapján számított tagdíj bevallá-
sával és befizetésével. A kötelező agrár-
kamarai tagdíjtáblázatot megtekinthetik 
a www.agrarkamara.hu oldalon.

Az agrárkamaráról szóló törvény sze-
rint a kereskedelmi és iparkamarához 
már csak azok az egyéni vállalkozók tar-
toznak, akiknek sem fő, sem egyéb te-
vékenységei között nem szerepel olyan 
tevékenység, amelyet az agrárkamarai 
törvény agrártevékenységnek minősít.

I. Egyéni vállalkozások esetében:
Ha egy egyéni vállalkozónak akár csak 

egy agrártevékenysége is van papíron, 
már agrárkamarai tagnak minősül.

II. Társas vállalkozások esetében pe
dig két dolog számít: 

1. Először azt kell vizsgálni, szere-
pel-e az élelmiszerlánc-felügyeleti 
információs rendszerben és folytat-e 
agrártevékenységet. (Az élelmiszer-

lánc-felügyeleti információs rendszer 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal nyilvántartása.)  Így egy vállal-
kozás agrárkamarai tag, ha szerepel az 
élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszerben és agárgazdasági tevé-
kenységet is folytat, vagyis a két felté-
telnek együttesen kell fennállnia.

2. Amennyiben pedig nem szerepel 
az élelmiszerlánc-felügyeleti informáci-
ós rendszerben, akkor azt kell nézni, mi 
a főtevékenysége. Ha a főtevékenysége 
agrár jellegű, akkor az a vállalkozás is 
agrárkamarai tag.

Az agrárkamarai törvény mellékletei 
alapján lehet beazonosítani, hogy a 
jogszabály mely tevékenységeket te-
kinti agrártevékenységnek. 

Arra kérjük a tisztelt vállalkozásokat, 
hogy amennyiben a fenti szempontok-
nak megfelelnek, valamint értesítő le-
velet kaptak a Nemzeti Agrárkamarától, 
jelezzék ezt a HKIK Regisztrációs irodájá-
ban személyesen, telefonon (06 36 429-
612, 103-as, 108-as mellék) vagy e-mail-
ben (regisztracio@hkik.hu) a vállalkozás 
nevének, adószámának illetve az agrár 
jellegű tevékenység megnevezésének 
megadásával.

A kereskedelmi és iparkamarai regisztráció 
és az agrárkamarai tagság elhatárolása
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