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Vámkonferencia
Az ügyfélbarát NAV, az uniós vámkódex módosítása, az engedélyezett gazdálkodói státusz – többek között ezekkel a témákkal 
foglakozott a háromnapos vámkonferencia, amelyen a hatóság képviselői és az ügyfelek vettek részt.  A Magyar Vámügyi Szö-
vetség húsz éve alakult, évente két szakmai összejövetelt tartanak Egerben.

A NAV kilencszázhetven feladata közül 
a legfőbb a bevételek biztosítása, de so-
hasem a bírságolás volt a cél, hiszen ez 
a ráfordított pénzt és munkát sem érné 
meg – ezt Szabó Károly pénzügyőr dan-
dártábornok, a NAV szakfőigazgatója 
mondta a vámkonferencián. Feladata-
ik közé tartozik az adómorál javítása, a 
közteherviselés szélesítése, az eltitkolt 
vagy be nem vallott adók pótlólagos 

beszedése.  A célkitűzéseiket prevenció-
val, tájékoztatással, a gazdasági életből 
való kizárással próbálják elérni. Előadása 
címe egyébként az volt: tapasztalat, bi-
zalom, az ellenőrzés harmóniája. 

A Magyar Vámügyi Szövetség évente 
kétszer rendez Egerben konferenciát. 
Most a környezetvédelmi termékdíjról, 
az uniós irányelvekről, a változásokról 
volt szó. Az egyik kiemelt téma az AEO 

volt, vagyis az engedélyezett gazdálko-
dói státusz. 

Az unió a közösségi vámkódex mó-
dosítására készül, meghatározó lesz az 
elektronikus vámkörnyezet.  A Magyar 
Vámügyi Szövetségnek 120 tagja van, 
termelő, szállítmányozó és kereskedel-
mi vállalatok. Húsz éve alakultak, azóta 
tarják Egerben évente kétszer konferen-
ciájukat. tveger.hu

NFÜ
Új pályázati lehetőségek

A Regionális Fejlesztési Operatív Prog-
ramok (ROP) keretében az észak-ma-
gyarországi, a  közép-magyarországi, 
a dél-alföldi és a nyugat-dunántúli ré-
giókban telephelyfejlesztésre és ipar-
telepítésre összesen közel 15 milliárd 
forint értékben pályázhatnak október 
9-étől a mikro, közép és kisvállalkozás-
ok illetve nagyvállalkozások – közölte 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az MTI-
vel. Tájékoztatásuk szerint keretátcso-
portosítás után nyitottak meg az új 
forrásokat regionális gazdaságfejlesz-
tési pályázatokra. A fejlesztések célja, 
hogy a vállalkozások telephelyeiket 
modernizálhassák és bővíthessék, ver-
senyképességüket meg őrizzék, a mű-
ködésük helyszínéül szolgáló térségek 
versenyképessége is javuljon. Az idei 
évben még a ROP-ban újabb 15 milli-
árd forint értékben várhatóak pályázati 
kiírások, többek között gazdaságfej-
lesztési, település-rehabilitációs, kör-
nyezetfejlesztési, valamint informatikai 
fejlesztésekre az ország különböző te-
rületein. Az NFÜ közölte azt is, hogy a 
2014–20-as időszakban a hatékonyan 
uniós források felhasználásáért átfogó 
szakmai és társadalmi konzultációba 
kezdett. A társadalmi egyeztetés része-
ként elindult a www.szamitaszavam.
hu weboldal, ahol ismertetik az eddig 
elért eredményeket, a következő uniós 
ciklus kiemelt fejlesztési területeit, fon-
tossági sorrendbe rendezve az egyes 
területeket, és véleményt lehet mon-
dani arról, hogy mire költenék a ren-
delkezésre álló uniós forrásokat – írja 
közleményében az NFÜ.

20. Saudi Agro-Food
Az Egerfood Tudásközpont által irányított ipari klaszter 
részvétele a nemzetközi élelmiszeripari szakkiállításon
20. alkalommal rendezték meg 2013. 
szeptember 15–18. között a Saudi 
Agro-Food élelmiszeripari szakkiállítás, 
mely a rijádi International Convention 
& Exhibition Center épületében kapott 
helyet. Az Agro-Food kiállítással párhu-
zamosan, ugyanazon csarnokban zaj-
lott a Saudi Agriculture 2013 és a Saudi 
Food-Pack 2013 expó is. A rendezvényen 
több mint 450 cég képviseltette magát 
32 országból. Magyarország az Agrár-
marketing Centrum közreműködésének 
köszönhetően közösségi standdal szere-
pelt az expón, melyben nyolc különbö-
ző hazai cég jutott lehetőséghez magas 
hozzáadott értékű, prémium kategóriájú 
termékeinek bemutatására. A fizetőké-
pes keresletre épülő, viszont igen telített 
piacokon való sikeres szerepléshez ve-
zető eredményes stratégia a többiekétől 
eltérő, magasabb innovációs tartalmú 
termékek bevezetése lehet.

Az Eszterházy Károly Főiskolán műkö-
dő Egerfood Tudásközpont által irányí-
tott ipari klaszter egyike volt azon 8 ha-
zai vállalkozásnak, akik szerepelhettek a 
magyar közösségi standon. Az Egerfood 
Élelmiszeripari Klasztert Dr. Kiss Attila 

tudásközpont főigazgató, Dr. Várhelyi 
Tamás, az EKF gazdasági főigazgatója, a 
Borkultúra Központ munkatársa, Dr. Csu-
torás Csaba termékfejlesztési igazgató és 
Dr. Pál Károly platformvezető képviselte. 
Az Egerfood Élelmiszeripari Klaszter part-
nerei közül az Aqua-Plastech Kft. (egész-
ségvédő, speciális ásványvizek), Buszesz 
Zrt. (energiaitalok), Detki Keksz Kft. (di-
abetikus és funkcionális kekszek), Nobi-
lis Zrt. (csokoládés aszalt gyümölcsök), 
Stühmer Kft. (csokoládé különlegessé-
gek) és Y-Food Kft. (mézkülönlegessé-
gek) termékei kerültek bemutatásra. Az 
Egerfood Tudásközpont legújabb, saját 
fejlesztésű élelmiszereit, a különféle íze-
sítésű borzselé termékcsaládot is be-
mutatta a látogatóknak. A harmonikus, 
savanyú-édes ízű, alkoholmentes termé-
kek kedvező fogadtatásra találtak, me-
lyeknek az alapjául kiváló minőségű Egri 
Csillag, Egri Rosé és Egri Bikavér borok 
szolgálnak. A termékcsalád részét képe-
zik a diabetikus borzselék is. Az előállítási 
körülmények alapvetően meghatározzák 
a borzselék aromaprofilját, így a kutatás-
fejlesztés alapvető feladata az optimális 
technológia kialakítása volt.

Márai Látogatóközpont
Megnyitották Eger új turisztikai centrumát, a közel 
négyszáz millió forintból épült, nyolcszáz férőhelyes 
Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpontot. „A nagy 
borvidék olyan, mintha áldás lenne rajta. Ez a profán 
kegyelem árad az Eger környéki tájból.” -írta egykor 
Márai az egri borvidékről.  

A szüreti mulatságon harminc mázsa szőlőt présel-
tek egy huszonöt hektoliteres présben, a friss mustért 
sorban álltak a látogatók.  Koltai Lajos rendező-opera-
tőr társaságában pincelátogatáson lehetett részt venni, 
ahol a borkészítés titkairól, a szőlőfajták érdekességei-
ről  is beszéltek a borászok. (Fotó: Nemes Róbert)

A konferencián kiváló lehetőség kínál-
kozott a külföldi gyártókkal, forgalma-
zókkal és fejlesztőkkel, illetve más kiállító 
magyar cégekkel (pl Mirelit Mirsa Kft.,  
Borecet Kft.) is együttműködést kezde-
ményezni.

Megújult a kollégium
Eger Önkormányzata az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósította meg a közoktatás térségi sa-
játosságaihoz igazodó szervezés- és infrastrukturális fejlesztését az Egri Szi-
lágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületében. A projekt az Új 
Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-
2011-0001 támogatási rendszere keretében 210 249 788 Ft összegű támogatás-
ban részesült, amelyhez 10,01% pályázati önerőt az Önkormányzat biztosította.

A beruházásnak köszönhetően a kollégium „A” épületében összesen 43 szobát újítot-
tak fel, illetve bútoroztak be, szobánként 3 férőhellyel, közülük 4 akadálymentes. He-
lyet kapott a teljesen megújult épületben 3 „lakosztály” is, a földszinti apartman ugyan-
csak akadálymentesen épült meg. A diákok számára minden emeleten rendelkezésre 
áll tanulószoba és klubhelyiség, biztosítva a szabadidő hasznos, kellemes eltöltését. A 
kollégium földszintjén a diákok akadálymentes teakonyhát és mosókonyhát vehetnek 
igénybe, továbbá akadálymentes wc-zuhanyzót is használhatnak. A „B” épületben talál-
ható egy új klubhelyiség, valamint egy jól felszerelt edzőterem. A szociális helyiségek, a 
könyvtár és az étkező is immár akadálymentesen közelíthető meg. Az épület földszint-
jén elhelyezkedő helyiségeket felújították, továbbá vizesblokkal ellátott betegszoba, 
valamint egy akadálymentes apartman is épült. A korábban  épült funkcionális épület-
részekbe már kerekesszékkel is probléma nélkül el lehet jutni. Az „A” és „B” jelű épüle-
teket összekötő folyosó földszintjén alakították ki a portát és a bejáratot, amely mindkét 
irányból (az utcafrontról és az udvar felől is) megközelíthető. A folyosó emeleti része 
közösségi térként szolgálja a kollégistákat. Az udvart parkosították, igényes utcabúto-
rokat helyeztek el, valamint kerti nyársalót és egy akadálymentes parkolót építettek. 
A beruházás teljes költsége megközelítőleg 234 millió Ft volt, a fejlesztési programot 
Eger Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósította meg. A projekt 
2013 őszén zárult le, a tanulók a 2013/14 tanév 2. félévében költözhetnek be a számukra 
XXI. századi körülményeket, teljesen új minőséget biztosító kollégiumba.
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Megyei Prima-díj
Mint ismeretes, a Prima Primissima Díjat 2013-tól kezdve Csányi Sándor 
és az OTP Bank gondozza és finanszírozza tovább, a Demján Sándor, a 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke által alapí-
tott hagyományokat folytatva.

A megyei Prima gálát ebben az esztendőben is megrendezik Eger-
ben. Ezúttal is a szakmai kuratórium által kiválasztott jelöltek közül kap-
ja meg három megyei kiválóság a díjat, a közönségdíjat pedig szavaza-
tok alapján ítélik oda. A jelöltek kiválasztása folyamatban van, a helyi 
sajtóban hamarosan megjelenik a jelöltek neve, s a szavazás pontos 
módjáról is tájékoztatást adnak a szervezők.

A korábbi események kapcsán tudható: az egyes területek (művé-
szet, gazdaság, oktatás, sport stb.) legkiválóbb képviselői kapnak majd 
rangos elismerést. 2013. november 29-én 18 órakor tartják a gálát, 
amikor minden kiderül!
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Önkormányzatok: felelősség a 
munkahelyteremtésben

Heves megyében 2013. augusztus vé-
gén 18.535 regisztrált álláskeresőt tartott 
nyilván a Heves Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központja. Az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva 1037 fővel, azaz 
5,3%-kal csökkent a létszámuk. Viszonyí-
tásul: a Magyarországon nyilvántartott ál-
láskeresők száma 2013. augusztus végén 
491,9 ezer fő volt, ami az előző év azonos 
időpontjához hasonlítva 6,6%-os (35,0 
ezer fős) csökkenést jelent.

A munkanélküliségi arányt tekintve He-
ves megye 14,1%-os, az országos átlagot 
3,0%-ponttal meghaladó mutatójával a 
megyék rangsorában a középmezőny-
ben foglal helyet. Az összes álláskereső 

44,6%-a legfeljebb 8 általános iskolai vég-
zettségű. Számuk 133 fővel csökkent egy 
év alatt. Az elmúlt egy esztendőben 733 
fővel, 7,3%-kal mérséklődött a középfokú 
végzettségű álláskeresők száma a megyé-
ben. Közülük az érettségivel rendelkezők 
száma 8,4%-kal, a szakmunkásképzőben 
végzetteké 6,3%-kal lett kevesebb. A dip-
lomás álláskeresők száma 920 Hevesben, 
ami 172 fővel, 15,8%-kal csökkent egy év 
alatt. A hosszú ideje (több mint egy éve) 
folyamatosan nyilvántartott álláskereső-
ket tekintve egy év alatt jelentős, 12%-os 
(680 fős) növekedés mérhető. 2013. au-
gusztus végén 6368 fő (az összes állás-
kereső 34,4%-a) szerepelt 12 hónapnál 

hosszabb ideje a nyilvántartásban. A nyil-
vántartott pályakezdő álláskeresők száma 
2013. augusztus végén 2 497 fő volt, 26 
fővel, 1,1%-kal kevesebb, mint egy eszten-
dővel korábban. A 2013. augusztus végén 
nyilvántartott pályakezdő álláskeresők 
az összes regisztrált álláskereső 13,5%-át 
reprezentálták.

A megye munkáltatói 2013. első nyolc 
hónapja során 11 ezer új álláshelyet jelen-
tettek be a munkaügyi kirendeltségeken. 
A nyilvántartásba vett új állások 74%-a (8 
232 állás) támogatott álláshely volt. 

A havi új állásajánlatok közül a munka-
erőigények 58%-a (6 474 fő) szakképzetlen 
segédmunkás munkakörre vonatkozott, 

Komoly gazdasági válságból építkeznek 
a térség települései. A korábbi nagyüze-
mek megszűntek, így az önkormányzat-
okra hárult a felelősség, hogy összefo-
gás révén, saját értékeikre támaszkodva 
boldogulni tudjanak – mondta Horváth 
László kormánymegbízott, országgyű-
lési képviselő Mátraderecskén, ahol a 
Szféra-Tisza Kft. „A borászat szerepe a 
vidékfejlesztésben, a helyi gazdaság fej-

lődésében” címmel, dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter részvételével 
szervezett szakmai rendezvényt.

A jelenlévőket Forgó Gábor, a tele-
pülés polgármestere köszöntötte, aki 
röviden bemutatta Mátraderecskét, a 
gazdag adottságokkal rendelkező, önel-
látó községet, ahol a helyiek az élelmet 
maguknak termelik meg, s ahol az ön-
kormányzat nyereségesen működteti a 

gyógyvizes strandot és a szén-dioxidos 
szárazfürdőt, a mofettát. Horváth László 
az önkormányzatok munkahelyterem-
tésben betöltött szerepvállalásáról szólva 
megemlítette, hogy a Start közmunka 
mintaprogram által kínált lehetőségek-
kel jól éltek Mátraderecskén. Ennek ke-
retében az idén 70 főnek adnak munkát, 
közülük húszan a sertéstelepen dolgoz-
nak. Míg 2010-ben 21 százalékos volt a 
munkanélküliség a településen, az mára 
11 százalékra csökkent. Az önkormány-
zatnak jelenleg nincs egy fillér adóssága 
sem, pedig három évvel ezelőtt még 20 
millió forint hiányzott a kasszából. A kép-
zéssel egybekötött közmunkaprogram a 
roma lakosság integrációját is jelentősen 
elősegítette. A közelgő téli időszakban 
várhatóan ismét bővül a közfoglalkozta-
tás, megyeszerte 8-9 ezer ember bevo-
nására lehet számítani. A kormánymeg-
bízott a térség, így például a közelben 
fekvő Parád, Bükkszék, Sirok turisztikai 
vonzerejére is utalt, s hangsúlyozta: nagy 
eredmény volt, hogy a mátraderecskei 
mofetta gyógykezelései tíz esztendő után 
tavaly végre bekerültek a társadalombiz-
tosítás által finanszírozott körbe. 

A bor sokkal több, mint egy mező-
gazdasági termék: az országimázs része, 
stratégiai terület – jelentette ki a vidék-
fejlesztési miniszter a szakmai fórumon. 
Fazekas Sándor elmondta: a magyar bor-
ágazatban nagy átalakulás zajlik, jelenleg 

az egyik legfontosabb feladat a hegy-
községi rendszer megújítása. Szavai 
szerint lényeges kérdés, hogy milyen 
mértékben avatkozzon be az állam 
az ágazat működésébe a pályázati le-
hetőségek megnyitásán túl. Nagy az 
állam felelőssége, hiszen közvetlenül 
mintegy százezer ember sorsáról van 
szó, és ehhez jön még a vendéglátás-
ban, turizmusban, gasztronómiában 
tevékenykedők köre.

Fazekas Sándor szerint bár a borfo-
gyasztás nem nőtt Magyarországon, 
kialakulóban van az igényes fogyasztói 
kör, akik már megválogatják, mit vesz-
nek. A miniszter beszámolt arról, hogy 
az idén a borértékesítés külkereskedel-
mi egyenlege pozitívra váltott: az első 
félévben a tavalyihoz képest 30 száza-
lékos volt a növekedés. A borimport 
ugyanakkor 17 százalékkal csökkent. 

Az export 65 százalékát még mindig a 
lédig - kezeletlen, kimérve értékesített 
- borok adják. Mintegy 71 500 hektár-
nyi szőlőterület van az országban, az 
idei termés 2,5-3 millió hektoliter kö-
zött várható.

A tárcavezető elmondta: az elmúlt 
három évben sikerült visszatelepíteni 
mintegy 5000 hektár szőlőt. A jelenle-
gi uniós szabályozás szerint további 9 
ezer hektár visszatelepítése lehetsé-
ges. Rámutatott: ez jelentheti a hátte-
rét annak, hogy a nemzeti identitásban 
fontos szerepet beöltő bor helyzete 
erősödjön, az utóbbi időszakban ta-
pasztalt minőségjavulással pedig visz-
szaszerezhetjük az elveszett belföldi és 
külföldi piacokat. Hozzátette: az idén 
6,5 milliárd forintot fizettek ki ültet-
vénytelepítésre.

(Fotó: Gál Gábor)

Dr. Fazekas Sándor és Horváth László

A rendezvény előtt a Mátraderecskei Hagyományőrző Népdalkör bordalokat énekelt

Egyre többen dolgoznak a megyében
Egy év alatt több mint ezer fővel csökkent az álláskeresők száma

míg az állásbejelentések 8%-a betanított 
jellegű munkát (gépkezelők, összesze-
relők) igényelt (878 fő). A szakképzett 
dolgozók iránti 2393 fős (22%) kereslet a 
megyében leggyakrabban a következő 
területekre irányult: kereskedelmi eladó, 
tehergépkocsi-vezető, kőműves, pultos, 
szakács, festő és mázoló, lakatos, ipari 
gép-karbantartó, pék, vagyonőr, hegesz-
tő, lángvágó és villanyszerelő, vezeték 
és csőhálózat szerelő, nyomdász, pincér, 
szabó, varró, forgácsoló, és húsfeldol-
gozó. A szellemi munkakör betöltésére 
szóló mintegy 1.424 fős (13%) ajánlatból 
a leggyakrabban keresett foglalkozások 
az irodai adminisztrátor, az írnok, a szoci-
ális segítő, a gyermekfelügyelő, a dajka, a 
kereskedelmi ügyintéző, a könyvelő, vala-
mint az adatrögzítő. 

Fontos, hogy nemcsak egyre többen 
dolgoznak, de több pénz is marad a mun-

kavállalók zsebében, hiszen nőttek a net-
tó átlagkeresetek a versenyszférában, a 
közszférában és a nonprofit szférában is. 
A legalább öt főt foglalkoztató vállalko-
zásoknál az alkalmazottak nettó fizetése 
több mint 6%-kal emelkedett egy év alatt, 
a tartósan alacsony, 2% alatti inflációnak 
köszönhetően a fizetések tartják az érté-
küket.

Az Új Széchenyi Terv keretében 2011. 
május 1-ével elindult a 2011 és 2015 
között zajló Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program „A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása (De-
centralizált programok a konvergencia 
régiókban)”  elnevezésű programja az 
Európai Unió társfinanszírozásával. A 
Heves Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja a 2011-2015-ig tartó 
program keretében 4312 hátrányos 
helyzetű álláskereső, illetve inaktív sze-

mély programba vonását tervezi, akik 
hagyományos eszközökkel nehezen ak-
tivizálhatók. A programba bevonandó 6 
célcsoport a következő: alacsony iskolai 
végzettségűek, pályakezdők és 25 év 
alatti fiatalok, 50 év felettiek, GYES-ről, 
GYED-ről vagy ápolási díjról a munka-
erő-piacra visszatérők, bérpótló jutta-
tásban vagy foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők és a tartós 
munkanélküliséggel veszélyeztetettek. 
A munkaügyi központ a program meg-
valósítása során törekszik az esélyegyen-
lőségi szempontok figyelembe vételé-
re és érvényesítésére, ezért az összes 
programba vont személy minimum 20 
százaléka roma származású lesz. Mind-
emellett különös figyelmet fordítanak a 
férfiak és nők kiegyensúlyozott arányára 
is, így a nők aránya a programban leg-
alább 44 százalékot tesz majd ki lesz.

Megújult 
útburkolat
Megújult a Verpelét–Sirok összekötő út 
mintegy 2,6 kilométeres szakasza. Az Új 
Széchenyi Terv keretében a projektgaz-
da Magyar Közút Nonprofit Zrt. több 
mint 355,4 millió forint, az Európai Unió 
és a Magyar Állam által nyújtott támo-
gatásból valósította meg a beruházást. 
Az átadáson Szabó Zsolt útügyi minisz-
teri biztos hangsúlyozta: tízesztendős 
tartozás volt a balesetveszélyes szakasz 
felújítása. Horváth László kormány-
megbízott kiemelte: a fél évvel ezelőtt 
kezdődött rekonstrukció közben a min-
dig is meghatározó térségi szereppel 
rendelkező Verpelét egy másik utat is 
megtett: nyáron várossá nyilvánították. 
Azért is fontos a jó megközelíthetőség, 
mert Verpeléten járási kirendeltség is 
működik és a környező településekről 
számosan utaznak nap mint nap a fia-
tal városba dolgozni. Hozzátette, hogy 
a térségben folytatódnak az útfelújítási 
munkálatok.

Farkas Sándor, Verpelét polgármes-
tere úgy fogalmazott: egy sokáig hihe-
tetlennek tűnő elképzelés valósult meg 
végre. Kovács Attila, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. fejlesztési és felújítási 
igazgatója elmondta: megerősítették 
és felújították a burkolatot, kijavították 
a pályahibákat, gondoskodtak az út-
pálya víztelenítéséről, kitisztították az 
árkokat és átereszeket, s rendezték a 
padkákat is.



Veszprém szívében a vásárcsarnok és az autóbusz pálya-
udvar szomszédságában, családi környezetben várjuk 
vendégeinket. Az újonnan épített szállóban önkiszol-
gáló étterem, recepció, szobáinkban kábel TV és zárt 
parkoló biztosítja vendégeink kényelmét. Gyalogosan 
– parkolási gond nélkül – néhány perc alatt elérhető a 
város sétáló utcája és nevezetességei. Vendégeinket 
személyre szabottan segítjük további programjaik szer-
vezésében.

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 
Veszprém

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

Év Legszebb 
Kirándulóhelye
A Mátra nyerte az Év Legszebb 
Kirándulóhelye 2013 címet
Magyarország 20 tájegysége közül a Mátra lett idén a leg-
kedveltebb az Év Legjobb Kirándulóhelye 2013 verseny 
eredményei szerint. 

A pályázatra összesen 141 fotó küldtek be a kirándulók, 
amelyekre több, mint 400 szavazat érkezett. Idén a sza-
vazatok több, mint 20%-át a Mátráról készült fényképek 
kapták, így ez a tájegység nyerte el a címet. 

http://vilagutazo.net

Játszva csökkentheti háztartásának 
kiadásait!
Elindult a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (NFH) legújabb fejlesztése az 
„Okosotthon” honlap. A hatóság a mai 
kornak megfelelő csatorna, az internet 
segítségével a www.nfhokosotthon.hu 
weboldalon szeretne szerepet vállalni a 
környezettudatos fogyasztóvá válásában. 
A kezdeményezés célja játékos formában 
felhívni a figyelmet a háztartásokban ke-
letkező költségek csökkentésének lehető-
ségére, melyhez hozzájárul a törvényileg 
biztosított rezsicsökkentés mértéke is. 

Magyarország IV. középtávú fogyasz-
tóvédelmi politikájának megvalósítására 
irányuló, 2014-ig szóló feladatterv végre-
hajtásához szükséges kormányzati intéz-
kedésekről szóló 1011/2012. (I. 23.) Korm. 
határozat kiemelten említi, hogy a tuda-
tos fogyasztóvá válás elősegítése kiemelt 
feladat.

A fogyasztóvédelmi hatóság eddig is 
kiemelt feladatként kezelte a fiatalkorú-
ak, gyermekkorúak tudatos fogyasztóvá 
válását, ennek érdekében előadásokkal, 
laboratóriumi nyílt napokkal, fogyasz-
tóvédelmi vetélkedőkkel és nem utolsó 
sorban az „Okoskosár” elnevezésű inte-

raktív honlappal igyekezett elősegíteni a 
fogyasztóvédelmi ismeretek széleskörű 
terjesztését. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
legújabb saját fejlesztésű kezdeményezé-
sével az energiatakarékosságra, a háztar-
tásokban keletkező költségek csökken-
tésére, környezetvédelmi szempontokra, 
biztonságos termékvásárlásra, tudatos 
fogyasztásra kívánja felhívni a figyelmet 
játékos formában. Környezettudatos, és 
öntudatos fogyasztói magatartással elér-
hető az otthonok rezsiköltségének jelen-
tős mértékű csökkentése, melynek révén 
az egész család hasznosulhat a játékból 
tanult ötletekből. Az „Okosotthon” végére 
érve számszerűsíthető az elért rezsicsök-
kentés mértéke.

A játékot szülők és gyermekek, kicsik 
és nagyok egyaránt játszhatják, remélve 
azt, hogy nem csupán a kisebb gyerme-
keknek, hanem a felnőtteknek is tudunk 
új lehetőségeket ajánlani a költségek rea-
lizálása érdekében.

Az „Okosotthon„ felépítése:
A honlap 2 modulból áll. Az első modul-

ban a felnőttek tehetik próbára tudásu-
kat. A játék során az „Otthon” helyiségein 
végighaladva kell megválaszolniuk a kvíz 
formában felugró kérdéseket úgy, hogy 
azzal a lehető legmagasabb megtakarí-
tást érjék el. Minden kérdésnél több he-
lyes válasz van, melyeknél a megtakarítás 
mértékében van eltérés. Így a játékos nem 
csak arra kap választ, hogy mely módon 
csökkenthető leginkább a háztartása ki-
adása, hanem a modul egyfajta tükörként 
is működik, hiszen az egyéni szokások 
költséghatékonyságát is mérhetővé teszi. 
Ezen felül a játék olyan megoldásokat is 
kínál, melyekkel a környezet védelmét, az 
energiahatékonyságot célozhatjuk meg. 
A játékos minden megtalált lehetőségnél 
„Okostallért” gyűjt, majd a játék végén a 
kiértékeléskor az „Okosotthon”-ban elért 
kiadáscsökkentés mértékéről is tájéko-
zódhat.

A gyermekek fogyasztóvédelmi ismere-
teinek bővítése nagy kihívás, így számuk-
ra leginkább csak játékos megközelítéssel 
van mód felhívni a figyelmet a legfonto-
sabb tudnivalókra. Ennek megfelelően 
a második modul a legfiatalabb rétegek 
oktatását, játékos módon való tanítását 
célozta meg.

A második modul lényege, hogy a gyer-
mekek bejárva az „Okosotthon” helyszíne-
it, megismerkedjenek azokkal a lehetősé-
gekkel, amelyeket később a mindennapi 
életben alkalmazva ők is hozzájárulhat-
nak a család havi költségeinek csökkenté-
séhez. Olyan megoldásokat kereshetnek 
és találhatnak meg a modul segítségével, 
melynek hatásai a költségmegtakarításon 
túl, a környezet védelmét és az energiata-
karékosságot is fókuszba helyezik.

Ajánljuk a honlapot minden kedves ér-
deklődőnek, hiszen ki ne szeretné játszva 
csökkenteni kiadásait!

A honlap elérhetősége: 
www. nfhokosotthon.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

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



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.

Energiatakarékosság 
és energiahatékonyság
ENRGA NE PZRLJ! HA KVSBBT HSZNLSZ AKKR 
IS MKDIK!

Mennyit fogyasztanak háztartási esz-
közeink stand-by üzemmódban?
Legyen szó vásárlásról, pénzügyekről, 
hajlamosak vagyunk érzelmi alapon dön-
téseket hozni. Ha információkra hivat-
kozunk, nem sokat törődünk vele, hogy 
azok mennyire állják meg helyüket a va-
lóság szempontjából. 

Vásároltunk több fogyasztásmérőt, majd 
türelmesen mérni és számolni kezdtünk. A 
mérőt rákötöttük azokra az otthoni és iro-
dai fogyasztókra, melyekről nem tudtuk eldönteni, hogy kikap-
csolva, illetve készenléti állapotban mennyit fogyasztanak. 

Eredmény: Heves megyében több mint 50 család háztar-
tásában végzünk, illetve végeztettünk méréseket. Néhány 
eszköz „ártatlannak” bizonyult (mobiltöltő vagy a lehajtott 
laptop), ugyanakkor övön aluli ütésnek számított a digitális 
vételhez szükséges set-top box 16 wattos „stand-by” fogyasz-
tása. Érdemes figyelni a szórakoztató-elektronikai készülékek-
re! Összességében közel 70 mérőhelyen, háztartásonként és 
irodánként sikerült 15–20%-os villanyszámla többletet kimu-
tatnunk! Mérje meg Ön is „fölösleges” energiaszükségleteit!

Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ a Heves Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara „Családok és cégek a zöld jövőért” 
című, KEOP 6.1.0/B/11. számú, fenntartható életmódot és az 
ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányának 
digitális felülete (www.zöldre.hu). Programsorozatunk célja: 
energiamegtakarítás ösztönzése vállalati szektorban, családok-
nál és otthonokban, valamint környezettudatosabb viselkedési 
formák elfogadása, alkalmazása a lakosság körében.

Segítünk csökkenteni energiaköltségeit! Az energiahaté-
konyság házhoz megy.

A fogyasztásmérő bérlete DÍJMENTES!

További információ:
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.; www.hkik.hu
Tel: 36/429-614/121 és 117-es mellékek, 
E-mail: mark.becskei@hkik.hu, garancz.eszter@hkik.hu

Az erő velünk 
van!
Több magyar világcsúcs született az egri erőemelő 
és fekvenyomó világbajnokság hat napja alatt. A 
nemzetközi szövetség meg volt elégedve a vb szer-
vezésével. Azt szeretnék, ha 2017-ben ismét Eger 
lenne a házigazda.

Két éve, a GPC világszervezet egri fekvenyomó és 
erőemelő Európa-bajnokságát követően hallhattunk 
először arról, hogy 2013-ban akár a világbajnokság is 
itt lehet Egerben. Azóta ez már meg is valósult. Hét-
főtől szombatig 30 ország legjobbjai, több mint 700 
versenyző vett részt a  Global Powerlifting Committee 
egri világbajnokságán. A hét közben többször is be-
számoltunk az eredményekről. A magyarok, ezen be-
lül a Heves megyeiek kiemelkedően jól szerepeltek.

A világbajnokság hat napja alatt a versenyzőkkel 
és a kísérőkkel együtt 1500-2000 ember látogatott el 
Egerbe.

2013. 09. 21. – 12. 31.
Eger, Széchenyi utca 16.  |  +36 36 420044
www.facebook.com/kepeskozpont

Támogató:

Fúzió

Ilyen még nem volt
Év végén újabb mérföldkövéhez érke-
zik a magyarországi vendéglátás. Az 
idén 20 éves Gál Tibor Pincészet jóvol-
tából egy teljesen egyedülálló, a maga 
nemében hatalmas, 1400 négyzetmé-
ter alapterületű komplexum nyitja meg 
kapuit Egerben. Borbár, étterem és a 
világ első Egri Bikavér Múzeuma – ez a 
Fúzió.

Eger első borélmény centrumában 
eggyé forr a minőségi szórakoztatás 
a magas színvonalú kulináris és borél-
ménnyel.  A Fúzió így már önmagában 
választ ad a kérdésre, miért is érdemes 
Egerbe látogatni. A projekt létrejötté-
hez hozzájárult a 175 millió forintos 
uniós támogatás, melyet a „Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” 
című pályázati kiíráson, az Új Széchenyi 
Terv keretében nyert el a pincészet.

Borbár
A minőségi borkészítést és borfo-

gyasztást szem előtt tartva szeretett 
volna Gál Tibor egy olyan helyet létre-

hozni az Egri Borvidék szívében, amely 
teljessé teszi az Egerbe látogatók kul-
turális és gasztronómiai élményeit.  A 
Fúzió központjában álló borbárban 
kaphatóak lesznek a Gál Tibor Pincé-
szet Klasszikus, Superior és limitált szé-
riás tételein kívül számos egri borász 
különleges borai. A cél, hogy a vendé-
gek széles körű betekintést nyerjenek 
az egri borvidék magas minőségű té-
teleibe, emiatt a Fúzióban még a ma-
gasabb árfekvésű, Superior kategóriás 
borokból is lehet kóstolómennyiséget 
kérni. 

Bisztró
A Fúzió konyhájában modern gon-

dolkodású chef-ek kezei között talál-
koznak majd a magas minőségű, he-
lyi, szezonális alapanyagok a legújabb 
konyhatechnológiával. Ennek köszön-
hetően mind a borkóstolóinkhoz fel-
szolgált borkorcsolyák, mind a több fo-
gásos degusztációs menük új, izgalmas 
kulináris élményt jelentenek majd. 

Interaktív Bikavér Múzeum
A Fúzió újraértelmezi a múzeum fo-

galmát. A világ első Egri Bikavér Múze-
umában korosztálytól függetlenül min-
denki megismerheti és megértheti a 
híres borfajta múltját, jelenét és jövőjét, 
melyben a legkorszerűbb multifunk-
cionális eszközök lesznek segítségére. 
Egyedülálló módon lehetősége nyílik 
a látogatóknak a „saját Egri Bikavérük” 
házasítására, mely végül lepalackozva 
és címkézve örök emlékként fog szol-
gálni a Fúzióban tett látogatásról. 

Borinform iroda 
Hogy még kényelmesebbé váljon az 

egri tartózkodás, a Fúzió borinform irodá-
ja megszervezi az ide látogatók borkósto-
lásait, igény szerint szálláshellyel, szabad-
idős programokkal, legyen szó akár csak 
Egerről, akár a környező vidék gyönyörű 
látnivalóiról. Így tévedhetetlenül kapják 
kézhez a Fúzió vendégei a minőségi szó-
rakozást és pihenést az Egri Borvidéken. 

Várható nyitás: 2013 december.



Az Egererdő Zrt.-nél mindig történik va-
lami, ami méltán számíthat olvasóink 
érdeklődésére. A legfrissebb: lezárult a 
magyar–szlovák Határon Átnyúló Együtt-
működési Program. A Szlovák Állami Er-
dőgazdaság Rimaszombati Erdészete és 
az Egererdő „Erdészek a Gyermekekért” 
elnevezésű közös uniós pályázatának egy 
éve alatt sok ezer általános iskolás diák 
versengett a díjakért. A közös projekt elér-
te célját: erősödött a cégek szakmai kap-
csolata, közelebb kerültek egymáshoz a 
versenyzők, megismerték az erdő világát 
és az erdészek mindennapi munkáját. 

Az ünnepélyes zárókonferenciára Eger-
szalókon került sor: a megjelenteket dr. 
Jung László az Egererdő Zrt. vezérigazga-
tója, Peter Mixtaj, a Lesy SR Rimaszombati 
Erdészet igazgatója, és Saárossy Kinga, 
Eger város alpolgármestere köszöntötte. 
A szakemberek s a versenyeket irányító 
pedagógusok egybehangzóan állítják: 
a programok tanulságosak, változato-
sak, élményekben gazdagok voltak. „Az 
irodalmi-művészeti versenyeken azok a 
diákok is megmutathatták ügyességü-
ket, képességeiket, akik a tanulásban ke-
vésbé sikeresek. Az erdészeti-tanulmányi 
versenyeken résztvevők pedig sok olyan 
információ birtokába jutottak, amelyek 
megkönnyíthetik a környezetismereti és 
biológiai ismeretek elsajátítását.” A konfe-
rencián gyakran elhangzott a környezeti 
nevelés és a környezettudatosság. Ennek 
szellemében zajlottak az események a 
határ két oldalán. Elismerés illeti – emel-
ték ki a zárókonferencián – az ötletgaz-
dákat, a szervezőket, a közreműködőket, 
akik a projekt célközönségének játékos 
feladványokkal, ügyességi versenyekkel, 
interaktív foglalkoztatásokkal szereztek 
emlékezetes hónapokat.

Nemcsak a gyerekek, a szülők is elé-
gedettek az élményszerző, a kreativitást 
fejlesztő vetélkedőkkel. Az alsó tagozato-
soknak az első fordulóban például mesét 
kellett írniuk az erdőről. Összesen 59 pá-
lyamunka érkezett elbírálásra, a magyar 
gyerekek közül 28 alsó tagozatos általános 
iskolai csapat nevezett. Figyeljék csak! 

„Volt egyszer egy erdő. Nagyon szép volt, 
tele fákkal, bokrokkal, állatokkal. Tavasszal 
virágzó fák illatoztak, nyáron pedig a fűből 
gombák kukucskáltak ki. Az ősz olyan ra-
gyogó színekkel volt feltöltve, amilyeneket 
semmilyen festő nem tudna kikeverni. Télen 
minden a fehér dunna alatt pihent, szelíden 
megtűzdelve a nyulak, őzek és más állatok 
apró lábnyomaival. Egy nap az erdő halk 
susogását motorfűrész zaja zavarta meg. 
A legmagasabb fák is úgy dőltek a fűrészek 
fogaitól, mint a gyufaszálak…” – írja díj-
nyertes pályázatában egy kisiskolás lány. 
Az öt győztes csapat mesélői négy napos 
magyarországi kiránduláson vettek részt, 
a legjobb írásokat a rendező cégek könyv 
alakban is megjelentették.

A felkészüléshez nem hiányoztak a 
kellékek: rügyek, levélhajtások, termé-
sek, álltaképek és még sok minden, ami 
segítette őket a természet megisme-
résében. – Az iskolás gyerekeken kívül 
természetesen minden érdeklődőnek 
lehetőséget adtunk, hogy az interneten 

elérhető feladatok megoldásán keresztül 
játékos formában kapcsolódjanak a prog-
ramba, teszteljék és fejlesszék tudásukat 
– tudtuk meg Vígh Ilona programmene-
dzsertől, aki Kaszala Judittal együtt igazi 
kvízmesternek bizonyult. Őket is meglep-
te, hogy – például az Ismerd meg az erdőt! 
versenyen – a nagyobbak felismerték az 
erdészeti gépeket, szükségesnek tartják 
a tervszerű fakitermelést, megközelítő 
pontossággal az állami erdőgazdaságo-
kat is megjelölték a térképen… A nyertes 
csapatok szlovákiai kiránduláson vehet-
tek részt. Így került sor a későbbiekben 
a Négy nap az erdésszel Szlovákiában uta-
zásra is.

– Terveink szerint az oktatási anyagok 
és egyes projektelemek évekig elérhetők 
lesznek. Az internetes feladatok megol-
dásával, vagy az Egy nap az erdésszel prog-
ram letöltésével nemcsak a mai gyerekek 
járnak jól. Az anyagok hozzájárulhatnak 
a különböző korosztályok oktatásához, 
neveléséhez is. Ezzel együtt pedig új ba-
rátságok és kapcsolatok alakulhatnak ki a 
határ két oldalán ugyanúgy, mint az erdé-
szek és a gyerekeket nevelő tanárok kö-
zött – fogalmazott Vígh Ilona. Az Egererdő 
vezérigazgatója a zárókonferencián kije-
lentette: folytatódik a jó együttműködés 
szomszédjainkkal. Szavait a szlovák igaz-
gató azzal egészítette ki, hogy az erdők 
védelmét, a génállomány megőrzését és 
a gyermekekkel való foglalkozást együtt 
is kiemelten fontosnak tartják a magyar-
szlovák erdészeti kapcsolatokban.

Mika István

Együtt a szlovákokkal
Eredményes volt az uniós gyermekpályázat

„Erdészek a Gyerekekért” – A záró kon fe ren-
cia hallgatósága Egerszalókon 
A pályázat magyar versenyzői Szlovákiában



1120 négyfős, 14–20 éves 
középiskolásokból álló csa-
patok részvételével, október 
10-én egy internetes előse-
lejtezővel elindult a harc a 
fejenként 100 ezer forintból, 
egy-egy okostelefonból és to-
vábbi értékes ajándékokból 
álló fődíjért a PénzSztár nevű, 
Első Országos Középiskolai 
Pénzügyi-Gazdasági Verse-
nyen.

Örömteli, hogy a verseny az 
ország összes középiskolájának 
közel egyharmadát mozgatta 
meg, s emellett két határon túli 
magyarlakta településről is ér-
keztek jelentkezések – közölte 
a versenyt szervező TAS-11 Kft. 
ügyvezetője, Kerekes György. 
Az október 6-ai határidőig in-
dulási szándékát jelző 1120, 
egyenként négyfős csapat 325 
magyarországi, 2 zentai és 1 
székelyudvarhelyi középisko-
lából került ki. A legtöbb, 195 
csapat budapesti, míg Pest 
megyéből 93-an, Borsod-Aba-
új-Zemplén megyéből pedig 
73-an regisztráltak. 

A kétfordulós, október 10-én 
és 17-én megrendezendő inter-
netes előselejtezőn dől el, hogy 
területi alapon, Budapestről és 
a 19 megyéből melyik öt-öt – 
összesen száz – legjobb csapat 
kerül be a fővárosban és a me-
gyékben november 7-én sorra 
kerülő selejtezőbe. Az ott elért 
eredmények alapján 28 csapat 
mehet tovább a 7 magyarorszá-
gi régióban november 21-én 
lebonyolítandó, 4-4 csapatos 
regionális középdöntőbe: a bu-
dapesti és a megyei győztesek, 
illetve rajtuk kívül 6 régióból az 
oda tartozó 3-3 megye legjobb 
második helyezettje, a közép-
magyarországi régióból pedig 
a budapesti és a Pest megyei 2. 
helyezett. Innen a legjobb 7 csa-
pat jut tovább a december 5-ei 
budapesti, országos elődöntő-
be, amelynek legjobb 4 csapata 
mérkőzik meg a december 19-
ei országos döntőben. 

Nemcsak a győztesek és fel-
készítő tanáraik kapnak értékes 
díjakat, nyereményeket, hanem 
a további 2–8. helyezettek és 
tanáraik is, a versenyt támogató 

társaságok jóvoltából. A díjak, 
nyeremények listája a verseny 
honlapján, a www.penzsztar.hu 
címen olvasható.

„A takarékszövetkezetek tuda-
tosan építik a jövőbeni ügyfél-
körüket: az általános iskolások-
nak takarék matricát kínálnak, 
a középiskolásoknak pénzügyi 
oktatást nyújtanak” – indokol-
ta a fő, gyémánt fokozatú tá-
mogatók egyike, az Országos 
Takarékszövetkezeti Szövetség 
ügyvezetője, Varga Antal, miért 
tekintették szívügyüknek a Ma-
gyarországon eddig páratlan 
verseny anyagi feltételeinek elő-
teremtését.

„Számomra ez személyesen is 
nagyon szimpatikus kezdemé-
nyezés, mert négy, 8 és 18 év kö-
zötti gyermek apjaként látom, 
hogyan tanulnak meg szülői se-
gítséggel bánni a zsebpénzzel: 
ami a fagyizással kezdődik, a 
»gyűjtök egy kerékpárra, gyűj-
tök egy pianínóra« tervekkel 
folytatódik, majd előbb-utóbb 
a »lakásra gyűjtök« tervekbe 
torkollik. Ez pedig már a mi te-
rületünk” – közölte a szintén 
gyémánt fokozatú támogató 
Fundamenta-Lakáskassza stra-
tégiai és fejlesztési igazgatója. 
Nagy Ernő hozzátette: „Straté-
giánknak megfelelően kiemel-
ten szeretnénk nyitni a fiatalok 
irányába, ehhez pedig kiváló 
lehetőség a PénzSztár.”

„Társaságunk és személyesen 
én magam is örömmel állunk 
egy olyan hiánypótló kezdemé-
nyezés mögé, mint a PénzSztár, 
mivel ez a verseny ötvözi a tra-
dicionális és a modern pénz-
ügyi szemlélet elemeit. Fontos 
számunkra a „biztosítás = ön-
gondoskodás” elvének széles 
körű megismertetése, mindezt 
játékos formában átadva a tu-
dásra vágyó fiataloknak” – je-
lentette ki az arany fokozatú 
támogató SIGNAL Biztosító 
elnök-vezérigazgatója, Kálózdi 
Tamás.

A verseny médiatámogatója 
a HVG és az eduline.hu, ahol a 
verseny honlapja mellett folya-
matosan jelennek meg infor-
mációk az egyes fordulók ered-
ményeiről.

HAnnA
tisztánlátó jósnő

(+36 30) 439 2069 • Eger, Kossuth L. u. 22.

Lapunk következő száma 2013. 
november 22-én jelenik meg. 

Hirdetésfelvétel november 18-ig. 
Tel.: (30) 254 0755 

E-mail: penzvilag@mediaeger.hu

www.mediaeger.hu

KIADÓ LAKÁS
Területi képviseletnek, irodának is 
alkalmas 1 szobás, 48 négyzetmé-
teres lakás kiadó Eger belvárosá-
nak szélén, a Grónay Sándor utcá-

ban, egy társasház 4. emeletén. 

kiadolakasegerben@gmail.com
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A környezetvédelmi termékdíjra is figyelünk
2013. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó szakterülete ellenőrzi a környezetvédelmi termékdíjhoz kap-
csolódó kötelezettségek teljesítését. A vállalkozások kiválasztását fejlett informatikai rendszerek támogatják, az el-
lenőrzéssel érintetteknél valószínűsíthető volt a bevallás és a befizetés elmaradása, vagyis az ellenőrök célirányosan 
vizsgálódtak.

Az Észak-magyarországi régióban októ-
berig mintegy 200 esetben ellenőrizte 
a NAV a környezetvédelmi termékdíjat 
többek között a gyártó, a kül- és belke-
reskedelmi, valamint a szállítmányozó 
szektorban. A mulasztások leginkább 
a helytelen jogszabály értelmezésből 
adódtak, továbbá több adminisztratív 

hiányosság a 2012-es jogszabályválto-
záshoz köthető. Gyakori volt, hogy a vál-
lalkozások a gazdasági tevékenységük 
során használt csomagolóanyagok közül 
nem mindent minősítettek csomagoló-
eszköznek, így ezeket a termékköröket 
nem is szerepeltették környezetvédelmi 
termékdíjas bevallásaikban sem. A fuva-

rozók az esetek többségében figyelmen 
kívül hagyták, hogy a behozott gumi-
abroncsot, kenőolajat és akkumulátort 
termékdíj kötelezettség terheli.

Az ellenőrzések célja, hogy az adózók 
nagyobb figyelmet fordítsanak a ter-
mékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítésére. 

Agrárgazdasági bizottságok 
A minél szélesebb körű társadalmi 
egyeztetés színterei lehetnek a települé-
si  agrárgazdasági bizottságok, amelyek 
megalakításáról a Nemzeti  Agrárgazda-
sági Kamara Alapszabálya rendelkezik. 
A  megyei szervezetek és a  szakmai 
kamarai osztályok mellett ezeken a tes-
tületeken keresztül kerülhet  közvetlen 
kapcsolatba a gazdálkodókkal a kama-
ra. A  helybeli gazdák, gazdálkodók  kép-
viseleti fóruma  megalakítása legalább 
tíz,  a településen lakóhellyel, székhely-
lyel, telephellyel rendelkező kamarai tag  

kezdeményezésére kötelező. A kamara 
alapszabálya értelmében  több tele-
pülés is alakíthat közös bizottságot. Az 
önkormányzatiság fontos eleme, hogy 
a testület maga  dolgozza ki a tagokkal 
való együttműködés helyi sajátosságok-
hoz igazodó formáit. 

A cél az, hogy  a települési agrárgaz-
dasági bizottság a kamara  tagjainak 
közvetlen érdekegyeztetési és képvise-
leti fóruma legyen, ahol első kézből in-
formálódhatnak a kamara működéséről, 
terveiről és ahol elővezethetik elvárásai-

kat és igényeiket a szervezet munkájával 
kapcsolatban. 

A  települési agrárgazdasági bizottság  
alakuló ülését a  kamara megyei elnökei 
hívják  össze.  Egy településen csak egy ag-
rárgazdasági bizottság működhet, amely 
szükség szerint ülésezik.  A bizottság tag-
jai közül elnököt és legalább három, leg-
feljebb tizenöt tagból álló vezetőséget 
választ. A települési agrárgazdasági bi-
zottság ülésein  a  kamara  megyei elnöke 
és igazgatója, illetve azok képviselője  ta-
nácskozási joggal vesz részt.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő független közel 200 
szakértőből álló szervezet neve: Teljesí-
tésigazoló Szakértői Szerv. 

A vállalkozások pénzügyi stabilitása 
érdekében létrehozott TSZSZ jogin-
tézményének lényege, hogy – az ön-
kéntes kifizetés elmaradása esetén – a 
szerződésből eredő teljesítések után 
járó ellenszolgáltatás főként polgárjogi 
eszközökkel történő kikényszerítését 
felgyorsítja. A TSZSZ az érintett fél ké-
relmére és megbízásából kizárólag az 
építészeti-műszaki tervezési, építési, 
kivitelezési szerződések teljesítéséhez 
kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálja, 
továbbá a szerződést biztosító mellék-
kötelezettség érvényesíthetőségében 
jár el.

A Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara tájékoztató előadást szer-
vez az intézmény bemutatására. Az 
előadó Csermely Gábor a TSZSZ vezető 
helyettese.

A rendezvény időpontja: 2013. ok-
tóber 30. (szerda) 14.00 óra

Helyszíne: HKIK-központ 3200 Gyön-
gyös, Fő tér 7.

Az új testület szakértését bármely 
érintett – megrendelő, a tervező, a ki-
vitelező fővállalkozó, alvállalkozó – kér-
heti, 

–  ha gondja támadt a teljesítés mi-
nőségével, mennyiségével, határ-
idejével vagy a fizetéssel. 

–  ha a teljesítésigazolás kiadása nem 
történt meg, a kiadása vitás, vagy 
a teljesítésigazolás kiadásra került, 
de a kifizetés nem történt meg. 

A tájékoztató előadás után lehetőség 
nyílik személyes konzultációra is.

A rendezvényen való megjelenés re-
gisztrált kamarai vállalkozásoknak térí-
tésmentes.

Jelentkezési határidő: 2013. októ-
ber 29.

A TSZSZ eljárása az építészeti-műsza-
ki tervezési, építési, kivitelezési szerző-
désben meghatározott helyszín szerint 
illetékes területi kereskedelmi és ipar-

kamaránál (HKIK), vagy a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamaránál (MKIK) a 
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. sz. 
mellékletének megfelelően a 2013. évi 
XXXIV. törvény 1. § (1) és (2) bekezdé-
sében foglaltak szerint kezdeményez-
hető.

Amennyiben a vitatott szerződés-
ben rögzített tevékenység teljesítésre 
vonatkozó helyszíne több területi ke-
reskedelmi és iparkamara illetékességi 
területére terjed ki, akkor az eljárást 
kezdeményező fél székhelye szerint 
illetékes területi kereskedelmi és ipar-
kamaránál, vagy az MKIK-nál kezdemé-
nyezhető az eljárás.

A TSZSZ eljárása díjköteles. A szakér-
tői díjat a kérelmező a kérelem beadá-
sakor fizeti meg az MKIK elkülönített 
10300002-20373432-71003285 számú 
alszámlájára.

A kérelem beadásának módja: az 
MKIK-nál vagy a területi kamaráinál, 
lehetőség szerint elektronikusan, illet-
ve ha ez nem lehetséges, személyesen 
vagy postán. Elektronikus úton törté-
nő benyújtás történhet a Heves Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarához a 
tszsz@hkik.hu, vagy az MKIK-nál  törté-
nő benyújtás esetén a TSZSZ eljárása 
iránt  a  kerelem@mkik-tszsz.hu  e-mail 
címre küldhető meg.

A Teljesítésigazoló Szakértői Szerv 
tagjai sorába várja azon személyeket  aki 
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 
való felvételi eljárás során szükséges 
szakhatósági állásfoglalás kiadásának 
eljárási szabályairól szóló 208/2009 (IX. 
29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 
alábbi terüle

teinek valamelyikén került bejegy-
zésre:

Szakterület
a)  tűzvédelmi, vagy ipari baleset-

megelőzési terület,
b)  közlekedéssel kapcsolatos sajátos 

építményfajtákra vonatkozó terü-
let,

c)  környezetvédelem és természet-
védelem területei,

d) vízügyi terület,
e) lakásügyi terület,
f ) építésügyi terület. 

Az említett felsorolásokon belüli rész-
szakterületeket az igazságügyi szakér-
tői szakterületekről, valamint az azok-
hoz kapcsolódó képesítési és egyéb 
szakmai feltételekről szóló 9/2006. 
(II.27.) IM rendelet adja meg. A pályáza-
ti adatlapon történő bejelölésnél kérjük 
ennek figyelembe vételét.  

A jogszabályok szerint a névjegyzék-
be való felvételhez szakmai kamarai 
tagság szükséges. A kérelmező a név-
jegyzékbe akkor vehető fel, ha a kama-
rai tagsági jogviszonya érvényes.

Pályázat benyújtásával kapcsolatos 
tudnivalók

Pályázat benyújtásának határide-
je: 2013. október 31. (csütörtök) éjfél

Pályázatot csak a „Pályázati adatla-
pon” lehet beadni, amely a www.mkik.
hu honlap „Teljesítésigazolási Szakértői 
Szerv” menüpontjáról tölthető le.

A pályázatokat kizárólag elektronikus 
formában lehet benyújtani a palyazat.
tszsz@mkik.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának nyomon 
követése érdekében javasolt visszaiga-
zolás kérése.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázattal kapcsolatban a palyazat.
tszsz@mkik.hu  e-mail  címre,  2013.  ok-
tóber 20-ig megküldött kérdéseket van 
módunkban megválaszolni, melyek a 
válaszokkal együtt a www.mkik.hu hon-
lapon folyamatosan feltöltésre kerülnek.

Szakmai rész-szakterület
–  beruházás, beruházás lebonyolítás, 

építésgazdaság, építésszervezés,
–  geotechnika, mélyépítés, 
–  táj- és kertépítészet,
–  épületvillamosság,
–  településrendezés,
–  területrendezés.

További információ:
Mester Zsoltné, Heves Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara, kereskedelem-
fejlesztési munkatárs, Tel.:  (06 36) 429-
612, (06 36) 429-613 122 mellék, Fax: 
06 36-323-615, E-mail: andrea.mester@
hkik.hu.

Megkezdte működését a 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
2013 júliusában létrejött egy új szervezet, amely az építőipari lánctartozások kialakulását, illetve jövőbeni újra termelődésének 
megakadályozását hivatott szolgálni. 

Az illetékkiszabás bejelentésének szabályai
Mindenkinek felelőssége, hogy a határ-
idő betartásával bejelentse a vagyon-
szerzéssel kapcsolatos jogügyleteit, 
melyek után illetéket kell fizetni. Ez külö-
nösen fontos abban az esetben amikor 
az illetékkiszabás alapját képező okirat-
ok megküldése nem hivatalból vagy az 
adózó megbízása alapján történik. 

A bejelentéskor az adózó általá-
ban nem személyesen jár el. Öröklési 
ügyekben a közjegyző vagy a bíróság 
küldi meg az iratanyagot az illetékes 
NAV szervhez. Olyan ajándékozási, il-
letve visszterhes jogügyletek esetén 
pedig, amelyek ingatlan-nyilvántartási 
eljárást igényelnek, gyakran az ügyvéd 
teljesíti a bejelentési kötelezettséget az 
ingatlanügyi hatósághoz.

Előfordulhat továbbá, hogy külön-
böző okokból (pl. hagyatéki eljárás hi-
ánya, kötelező jogi képviselő nélkül is 
érvényes jogügyletek, stb.) szükséges-
sé válhat az adózók személyes közre-
működése az illetékkiszabás során, pl. 
azokban az esetekben, amelyek nem 
érintik az ingatlan-nyilvántartást. Ilye-
nek lehetnek például az ingó ajándéko-
zások; a nem ingatlant érintő vagyoni 
értékű jogokkal kapcsolatos ügyletek; 
az ingó vagyontárgyak hatósági árve-
résen történő megszerzése, továbbá a 
belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező 
társaságban fennálló vagyoni betétek 
megszerzése.

Fontos kivételt képez az említett sza-
bályok alól a gépjármű, illetve pótkocsi 

megszerzéséhez kapcsolódó illeték, 
mivel ebben az esetben az illeték meg-
állapítása és megfizetése az átírás előtt, 
az illetékes járási hivatalban megtörté-
nik, így további bejelentési kötelezett-
ség nem keletkezik.

Nagyon fontos, hogy amennyiben az 
adózó – akár személyesen, akár megbí-
zott képviselője által – bejelentési kö-
telezettségének hiányosan vagy nem 
a megfelelő, 30 napos – gépjármű, il-
letve pótkocsi megszerzése esetén 15 
napos – határidőben tesz eleget, úgy 
az egyébként fizetendő illetéken felül 
mulasztási bírságot kell fizetnie.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága

adó hírek



TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás. Szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKARÍTÁS

GUMI NÍVÓ 
Gumiszerviz és kereskedés

3300 EGER – DEMÉNDI ÚT 18.

(+36 30) 302 1417

TÉLIGUMI-
VÁSÁR

már 7500 Ft
-tól kaphatók

– Magyarország számára külön je-
lentőséggel bír, hogy a tanácskozáson 
az európai szakmai kérdések megvi-
tatása mellett külön napirend volt a 
magyarországi mikrofinanszírozási 
szektor áttekintése is, melynek során a 
fórum résztvevői szakmai ajánlásokat, 
direktívákat fogadtak el a magyar dön-
téshozók számára – bocsájtotta előre 
Farkas Zoltán. Mint a HMVTA elnöke, 
rámutatott, a nemzetközi tapaszta-
latok figyelembevételével meghatá-
rozott ajánlások magukban foglalják 
a mikrofinanszírozó szektorra vonat-
kozó legfontosabb jogi szabályozási 
direktívákat valamint a közpénzekből 
történő programfinanszírozás legfon-
tosabb alapelveit is.

– Közös volt az az álláspont, misze-
rint a jogi szabályozás tekintetében 
Magyarország igen jól teljesít. Euró-
pában az elsők között itt tették lehe-
tővé non-profit alapítványok számára 
a mikrohitelezés lehetőségét – hang-

súlyozta. – Pillanatnyilag kizárólag 
ezek a vállalkozásfejlesztési alapítvá-
nyok folytatnak olyan mikrohitelezési 
tevékenységet Magyarországon, mely 
során a program pozitív társadalmi 
hatásai nagyobb jelentőséggel bírnak, 
mint a pénzügyi megtérülési szem-
pontok.

Mint ismert, a mikrofinanszírozás 
lényege, hogy olyan ügyfelek számá-
ra nyújt kisebb összegű kölcsönöket, 
akik a profit orientált pénzügyi szol-
gáltatóknál csak korlátozott mérték-
ben hitelképesek, elsősorban gazda-
ságossági és kockázati megfontolások 
miatt. Magyarországon a Nemzeti Kis-
vállalkozás- Fejlesztő Konzorciumot 
alkotó megyei és fővárosi vállalkozás-
fejlesztési alapítványok jelentik ennek 
a finanszírozásnak a gerincét. Az ala-
pítványok által jelenleg kezelt hitelek 
összege meghaladja a 32 milliárd fo-
rintot, amely több ezer magyar család 
boldogulását szolgálja. (X)

Európai mikrohitel 
csúcstalálkozó 
Magyarországon
A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat meghívására Budapesten tanácskoztak 
Európa mikrohitel hálózatainak vezetői. Farkas Zoltán, a Heves Megyei Vál-
lalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány HMVTA elnöke elmondta: a rangos 
szakmai eseményen részt vett mások mellett Jorge Ramirez Puerto a European 
Microfinance Network (EMN) ügyvezető igazgatója, továbbá az Egyesült Király-
ság mikrofinanszírozási hálózatának ügyvezető igazgatója, Németország, Belgi-
um, Spanyolország és a Skandináv országok hálózatainak vezetői, valamint az 
olasz hálózat képviselője is.

Sikeres az „egri hitel”
– Rendkívül sikeresen indult július 

elején az egri önkormányzattal közö-
sen létrehozott úgynevezett „egri hitel” 
elnevezésű termékünk, amely először 
biztosított a megyeszékhelyen 2,5 szá-
zalékos kamatozású hitellehetőséget a 
városban adózó vállalkozások számára 
– bocsájtotta előre Farkas Zoltán.

A HMVTA elnöke szerint az első há-
rom hónap tapasztalatai alapján ki le-
het jelenteni: több mint 30 vállalkozás 
számára 200 millió forintot meghaladó 
forrást folyósítottak, és további 50 millió 
forintnyi hitel elbírálása is folyamatban 
van már. – Tekintettel az előzetesen kal-
kulált 500 millió forintos keretösszegre, 
még 15-20 egri vállalkozás számára van 
lehetőség a kedvezményes hitel igény-
bevételére, amire mindenkit bíztatok. 
Reméljük, hogy a program tapasztala-
tainak összegzése után, akár a jegyban-
ki növekedési hitelprogrammal karöltve, 
újabb ütemmel folytatódhat a kezdemé-
nyezés – tette hozzá Farkas Zoltán.

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

Az Alapítvány elérhetőségei:
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 

3300 Eger, Trinitárius u. 2.  Tel.: (06 36) 410 724  www.hmvk.hu

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 pon-
tosan fizető vállalkozások részére
Saját erő mértéke: 10%
Hitel biztosítéka: forgalomképes ingatlan 
(A konstrukció a forrás erejéig tart.)




