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Kiváló minősítést kapott az EKF a 
minisztertől
Alkalmazott tudományok főiskolája címet ítélt oda az emberi erőforrások minisztere az egri Eszterházy Károly Főiskolának a 
2013-16 közötti minősítési időszakra.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról 
szóló kormányrendelet alapján kiváló 
minősítést kapott több felsőoktatási 
intézmény. A 2013-as költségvetés 10 
milliárd forintot különített el az intéz-
ményi kiválóság támogatására.

Az alkalmazott tudományok főis-
kolája minősítés elnyeréséhez az egri 
Eszterházy Károly Főiskola 2012 júliu-
sában nyújtotta be pályázatát. A főis-
kola tanárképzésben elfoglalt régiós és 
országos szintű vezető szerepére, a ta-
nárképzéssel kapcsolatos eredményes 
kutatások több évtizedes tradícióira, az 
IKT kutatások területén országosan is el-
ismert kiemelkedő szerepére alapozva, 
valamint főleg az élelmiszertudományi, 
élelmiszerbiztonsági és a természettu-
dományi területeken elért alkalmazott 
kutatási eredményei alapján pályázta 
meg az alkalmazott tudományok főis-
kolája címet.

Az EKF tanszékei és intézetei szak-
tudományonként alap- és alkalma-
zott kutatásokat folytatnak, és a K+F+I 
súlyát az alaptevékenységeikben to-
vább kívánják növelni. Elsősorban az 
élelmiszertudományi és a természet-
tudományi alkalmazott kutatásokat, az 
ezekkel kapcsolatos technológiatransz-
fer hatékonyságát preferálják, továb-
bá a tágan értelmezett pedagógus-, 
tanárképzéssel és a neveléstudomány-
nyal kapcsolatos alkalmazott kutatá-
sok egyik központjává kívánnak válni. 
Az intézmény céljai között szerepel, 
hogy célzott alapkutatásokat és bővülő 
gazdasági kapcsolatrendszerre épülő 
alkalmazott kutatásokat is folytasson, 
de főleg a természet- és élelmiszertu-
dományban, továbbá oktatás- és tu-
dástechnológia terén legyen innovatív 
szereplő és a hatékony technológia-
transzfer bázisa is.

A főiskola ugyancsak kiemelt célja, 
hogy a történelem- és a neveléstudo-
mányi doktori iskolákkal, a tanárkép-
zéssel, a digitális taneszköz-kutatással, 
az élelmiszertudománnyal, a megújuló 
energiákkal és a regionális gazdasági 
kérdésekkel kapcsolatos kutatási te-
vékenysége továbbra is nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel bíró, nemzetközi 
szintű és jelentőségű maradjon.

Az alkalmazott tudományok főisko-
lája címet az Eszterházy Károly Főiskola 
mellett a Budapesti Gazdasági Főiskola 
nyerte még el a 2013–2016 közötti mi-
nősítési időszakra.

Kiemelt felsőoktatási intézményi mi-
nősítést három intézmény kapott. Hat 
felsőoktatási intézményt minősítettek 
kutatóegyetemmé, és további négy in-
tézmény egy-egy karát kutató karrá a 
2013–2016 közötti minősítési időszak-
ra. 

A ház fel fog épülni
 

Teltházzal, közel ötszázan ünnepelték együtt Heves Megye Napját február 12-én az egri Gárdonyi Géza Színházban. Akárcsak 
2011-ben és 2012-ben, a Heves Megyei Önkormányzat idén is jótékonysági estre hívta a vendégeket. Az ez évi rendezvény teljes 
bevételét, 5,8 millió forintot Horváth László, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott javaslatára egy lakás-
tűzben otthonát elvesztő karácsondi család részére ajánlották fel.

Az est nyitányaként Szabó Róbert, a 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke adta 
át az újonnan alapított Heves Megye 
Nagykövete Díjat, amelyet a közgyű-
lés döntése értelmében Bolyki János 
egri borász, valamint Kis Károly labda-
rúgóedző viselhet egy éven át. Bolyki 
János 1998-ban alapította a Bolyki 
Szőlőbirtokot, amely mára 26 hektárt 
ölel fel. 2002-ben határozta el, hogy 
pincét vágat, hordókat, gépeket vásá-
rol, és megpróbál minél többet feldol-
gozni a terméséből. Első vörösbora, 
egy Egri Bikavér a jó évjáratnak és a 
gondosan megtermelt alapanyagnak 
köszönhetően 2006-ban Bordeaux-ban 
ezüstérmet nyert. Azóta számos sikert 
könyvelhetett már el: 2009-ben az Év 
Fiatal Borászának, 2010-ben az Év Egri 
Borászának választották, s már harma-
dik éve tartozik az ország 50 legjobb 
magyar borásza közé. Szakmai elisme-

rései mellett Bolyki János közismerten 
elkötelezett híve a jótékony célú kez-
deményezéseknek, úgy véli, „ha valaki 
olyan szerencsés, hogy segíthet, kutya 
kötelessége megtenni”. 

A megye nagykövete lett Kis Károly 
is, aki 1964-ben született Mátraballán.  
Középiskolás éveiben az MTK iga-
zolt labdarúgója volt, majd edzőként 
Parádon kezdte pályafutását, jelenleg 
a Szolnok csapatát edzi. Igazi áttörés 
3 évvel ezelőtt történt edzői karrierjé-
ben, amikor a Paks csapatával a hazai 
első osztály ezüstérmét megszerezve, 
a nemzetközi futballporondra is kilép-
hetett. Itt egyedüli magyar csapatként, 
jóval esélyesebb ellenfeleket legyőzve 
még a harmadik fordulóban is verseny-
ben voltak. Érdekesség, hogy a Paks 
csapata ezt a sikerét idegenlégiós játé-
kosok nélkül érte el, ami nemzetközi és 
hazai viszonylatban egyaránt ritkaság. 

Kis Károly a sikerek mellett sohasem 
mondott le otthonáról, nem távolodott 
el Heves megyétől és Mátraballától.

 A díjátadót követően Horváth László, 
a Heves Megyei Kormányhivatalt veze-
tő kormánymegbízott, a jótékonysági 
est fővédnöke ünnepi köszöntőjében 
az egymás iránti odafigyelés fontossá-
gára hívta fel a figyelmet, s úgy fogal-
mazott, Heves Megye Napja mára a 
szeretet napjává vált. Rajtunk áll, hogy 
ez a terület, amelyet Heves megyének 
hívnak, magában hordozza az emberi 
méltóságot. Kijelentette: a Mátrai Erő-
mű Zrt. és a ZF Hungária Kft. nagylelkű 
támogatásának, valamint a jelenlévők-
nek köszönhetően „a ház fel fog épül-
ni”.

 Horváth László kormánymegbízott 
ünnepi gondolatai után a Csík Zenekar 
egész estés, élő koncertjét élvezhette a 
közönség.

Eger,  fürdőváros – 
további fejlesztések
Eger számos idegenforgalmi attrakcióval büszkél-
kedhet, a természeti környezet, a borászati-gaszt-
ronómiai programok, az épített örökség vagy ép-
pen az élményturizmus kapcsán. Ez utóbbi egyik 
kiemelt helyszíne a fürdő, köszönhetően a kiváló 
adottságoknak és hagyományoknak. A vonzerő 
további erősítésére törekedni kell, ezért újabb és 
újabb fejlesztések történnek. Az Egri Strand és 
Termálfürdő területén jelenleg nagyszabású für-
dőfejlesztési beruházás zajlik, ennek keretében új 
fürdőház, bébi medence és napozó terasz épül, va-
lamint egy csúszdarendszer is létesül. Megújul a 
Petőfi téri bejáratnál található, sokak által kedvelt 

„1-es medence” és újra megnyit a Hadnagy út fe-
lőli bejárat. A fürdőfejlesztés Európai Uniós for-
rásból valósul meg. A mintegy 700 millió forintos 
beruházásra 49%-os támogatottsági intenzitással 
nyert pénzt a fürdőt üzemeltető Eger Termál Kft. 
2009-ben. A projekt megvalósításának megkezdé-
sét azonban több tényező is gátolta az évek során, 
míg végül a kivitelezés tavaly novemberben kez-
detét vehette. A műszaki átadás határideje: 2013. 
július 30.

Címlapunkon az épülő létesítmény látványter-
vei láthatóak.
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Minden hétköznap estig nyitva az 
egri okmányiroda
A Heves Megyei Kormányhivatal járási hivatalaihoz tartozó 
okmányirodákban e hónap elejétől az állampolgárok hosszí-
tott ügyfélfogadási időben intézhetik ügyeiket. 

A legjelentősebb változás az Egri Járási Hivatal Okmány-
irodáját érinti: itt februártól kezdve hétfőtől péntekig reggel 
nyolc órától este nyolc óráig zajlik az ügyintézés, tehát az ed-
dig megszokottnak a kétszeresére nőtt a fogadási idő. 

Hetente egy napon a többi járási okmányiroda is hosszí-
tott nyitva tartással várja az ügyfeleket: Füzesabonyban hét-
főn, Hatvanban kedden, Pétervásárán, Gyöngyösön és Heve-
sen szerdán, míg Bélapátfalván csütörtökön fogadják reggel 
nyolctól este nyolcig az állampolgárokat.

Fontos tudni, hogy az okmányirodai ügyintézéshez kap-
csolódó postai szolgáltatások minden nap az eddig megszo-
kott időben vehetők igénybe, azaz a hosszított nyitva tartás 
ideje alatt az ügyfelek egyelőre csak bankkártyán keresztül 
teljesíthetik befizetéseiket.

Leendő hallgatókat vár a 
kormányablak
Március 1-jéig bárki beadhatja jelent-
kezését a felsőoktatási intézményekbe 
a kormányablakokban az ügyfélkapun 
keresztül. Az országban 29 helyszínen – 
Heves megyében Egerben, a Klapka út 
9. szám alatt – munkanapokon reggel 
8-tól este 8 óráig várják az ügyintézők 
mindazokat, akik élni szeretnének ezzel 
a lehetőséggel.

A tapasztalatok szerint a leendő fő-
iskolások és egyetemisták közül egyre 
többen veszik igénybe az elektronikus 
ügyintézést. Egyszerű, kényelmes, gyors 
és kiszűri az olyan hibákat, amelyeket 
kitöltés közben a papíron jelentkezők 
meglehetősen nagy számban vétenek. 
Az online jelentkezéshez ügyfélkapu re-
gisztráció szükséges, amelyet a kormány-

ablakokban lehet igényelni. Az ügyinté-
zők részletes tájékoztatást és segítséget 
tudnak nyújtani az űrlap kitöltéséhez, az 
előírt dokumentumok feltöltéséhez, a je-
lentkezés ügyfélkapun keresztül történő 
hitelesítéséhez. Így akár fél óra alatt elin-
tézhető a felvételi jelentkezés, amelyet 
az Országos Felsőoktatási Információs 
Központ azonnal fogad.

Az ország 47 leghátrányosabb kistér-
sége lesz szabad vállalkozási zóna, 
ezekhez összesen 903 település tarto-
zik – jelentették be a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban. A térségek jelentős 
része Szabolcs-Szatmár-Bereg és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében talál-
ható, Heves megyében pedig a Hevesi 
és a Pétervásárai Járásban jöhetnek lét-
re ilyen övezetek.

A kormány a szabad vállalkozási zó-
nák – mint speciális gazdasági öveze-
tek – megteremtésével a legnehezebb 
helyzetben lévő területeknek nyújt se-
gítséget a terület- és gazdaságfejlesz-
tést összehangolva, a gazdaságélénkí-
tést, a foglalkoztatás-bővítést célozva. 
A gazdasági szereplők – a nagyberu-
házók és a KKV-k – számára egyaránt 
vonzó telephelyfeltételeket és kedvez-
ményeket lehet biztosítani, támogatva 
e területek tényleges bekapcsolását a 
gazdaság vérkeringésébe.

A programban foglalt adókedvez-
mény és munkahelyteremtő támoga-
tás azokra a vállalkozásokra vonatkozik, 
amelyek a zónákban új munkahelyet 
létesítenek, így a kedvezményeket és 
a támogatási összegeket a zónában 
már működő és fejlesztő, valamint az 
oda betelepülő, az adott zónában be-
ruházást megvalósító vállalkozások is 
elérhetik. A kedvezmények beruházás-
hoz, a támogatások beruházáshoz és 
létszámnövekedéshez kapcsolódnak. 
Ezek mértékét az egyes vonatkozó jog-
szabályok és a pályázati felhívások tar-
talmazzák. 

A konkrét időtartamot az adókedvez-
ményekre, s a szakképzési hozzájárulás 

kedvezményére vonatkozó jogszabály-
ok határozzák meg. 

Társasági adókedvezmény
A szabad vállalkozási zóna területén 

megvalósított beruházások esetében a 
fejlesztési adókedvezmény a beruházás 
üzembe helyezését követő adóévben, 
vagy a beruházás üzembe helyezésé-
nek adóévében és az azt követő kilenc 
adóévben, de legfeljebb a bejelentés, 
illetve a kérelem benyújtásának adó-
évét követő tizennegyedik adóévben 
vehető igénybe. Az adókedvezmény 
mértéke nem haladhatja meg a számí-
tott társasági adó 80 százalékát.

Szociális hozzájárulási adó és a szak-
képzési hozzájárulás kedvezménye

A szociális hozzájárulási adókedvez-
mény a szabad vállalkozási zónában 
eszközölt fejlesztési beruházás üzembe 
helyezésének időpontjától számítva az 
új munkavállalók után jár 3 évig an-
nak, aki a társasági adóban fejlesztési 
adókedvezményre jogosult. Mértéke a 
kifizetett – bruttó – munkabér (de leg-
feljebb 100 ezer forint) 27 százalékával 
egyenlő a foglalkoztatás első két évé-
ben, s 14,5 százalékával a foglalkoztatás 
harmadik évében.  A foglalkoztatás első 
két évében a szakképzési hozzájárulás 
(mértéke: 1,5 százalék) alól is mentesül 
a kifizető (munkáltató) havi 100 ezer fo-
rint munkabérig.

Helyi adókedvezmények 
A szabad vállalkozási zóna kialakítá-

sát tervező önkormányzatok vállalhat-
ják, hogy:

– vállalkozásokat terhelő helyi adót 
nem vezetnek be;

– a már bevezetett valamely helyi 
adónemet hatályon kívül helyezik;

– a helyi iparűzési adó mértéket a 
település területére egységesen csök-
kentik; 

– az építményadó, telekadó vállal-
kozások épületeire, telkeire vonatkozó 
adó mértékét csökkentik, esetleg diffe-
renciált adómérték-rendszert alakíta-
nak ki.

KKV munkahelyteremtő beruházási 
támogatás a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapból

A foglalkoztatás-bővítés, az új mun-
kahelyek teremtésének ösztönzése 
érdekében, a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap terhére meghirdetett pályázat 
alapján a szabad vállalkozási zónák-
ban működő, valamint betelepülő vál-
lalkozások az alaptámogatáson kívül 
új munkahelyenként 400 ezer forint 
kiegészítő támogatást igényelhetnek. 
A KKV munkahelyteremtő beruházási 
támogatás esetében a létrehozott új 
munkahelyeket és a pályázat benyúj-
tása előtt meglévő munkahelyeket leg-
alább két évig meg kell tartani.

Fejlesztési célú európai uniós forrá-
sok

A zónákba betelepült vállalkozások 
fejlesztési és foglalkoztatási célú támo-
gatási igényeiket a 2014–20-as tervezé-
si időszakban a GINOP helyi gazdaság-
fejlesztést és egyben foglalkoztatást 
ösztönző V. prioritásában tudják érvé-
nyesíteni.

Szabad vállalkozási zónák Heves 
megyében

Rezsicsökkentés
Évente, átlagosan 80-90 ezer forinttal több marad a családoknak

A víziközmű-szolgáltatók integrációjá-
nak felgyorsítását és költségstruktúrájuk 
alapos áttekintését javasolja a Heves 
megyei Fidesz – mondta Egerben Hor-
váth László, a Heves Megyei Kormány-
hivatalt vezető kormánymegbízott, aki 
képviselőtársával, dr. Nyitrai Zsolt válasz-
tókerületi elnökkel közösen újabb sajtó-
tájékoztatót tartott a rezsicsökkentésről. 

Horváth László szavai szerint fontos 
cél az is, hogy a jövőben nonprofit mó-
don gazdálkodjanak a víziközmű-szol-
gáltatók, ne a haszon legyen számukra a 
meghatározó.Emellett felül kell vizsgálni 
az állami, illetve önkormányzati tulajdo-
nú víziközmű-cégek vezetőinek milliós 
fizetését, az árképzésnél pedig figye-
lemmel kell lenni a települési sajátossá-
gokra is. Nem helyénvaló, hogy ma egy 
kis faluban aránytalanul többet fizetnek 
az ivóvízért és a csatornáért az ott élők, 
mint a városok lakói.

A kormánymegbízott beszélt arról is, 
hogy a rezsicsökkentéssel összefüggő 
korábbi sajtótájékoztatón megfogalma-
zott kérése nyomán már több jelzés is 
érkezett a Heves Megyei Kormányhiva-
tal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez 
azoktól a fogyasztóktól, akik a szolgálta-
tók „trükközését” vélték felfedezni. A fel-
ügyelőség minden ilyen esetet kivizsgál. 
Legutóbb egy másik kérés is elhangzott, 
a szolgáltatók felé: a cégektől a tarifák 

mérséklésére vonatkozó javaslatokat 
várt Horváth László. A válaszok megér-
keztek, s a honatya elmondása szerint 
abban egyetértés mutatkozik, hogy a 
rezsicsökkentésre szükség van, ugyan-
akkor a számokat illetően nem látni tisz-
tán, nem érthető az árképzés rendszere, 
ha az ember a kezébe vesz egy számlát, 
azon továbbra sem tud eligazodni.

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: 2002 és 
2010 között, az MSZP kormányzása ide-
jén az áram ára 100, a gázé 150, míg a 

vízé átlagosan 70 százalékkal nőtt. Az 
MSZP mindig a szolgáltatók érdekeit 
tartotta szem előtt, a Fidesz viszont – az 
emberek pártján állva – kormányra kerü-
lése után befagyasztotta a rezsidíjakat. 
A Fidesz és a KDNP kihelyezett gyulai 
frakcióülésén arra kérte a kormányzatot: 
idén július elsejétől úgy valósítsa meg a 
rezsicsökkentést, hogy az éves szinten 
egy átlagos magyar család számára 80-
90 ezer forintos megtakarítást eredmé-
nyezzen.

Az okmányirodák nyitva tartása

Eger: mindennap 8.00–20.00

A többi járásban egységesen H–Cs: 8.00–16.30 P: 14.00, 
kivéve a hosszított napokat (8.00–20.00), amelyek:

Füzesabony: hétfő
Hatvan: kedd
Gyöngyös, Heves, Pétervására: szerda
Bélapátfalva: csütörtök

 
Hatvanhoz tartozik Lőrinci is, ahol nincs hosszított 
nap, mivel nem járási székhely. Ott H–Cs: 8.00–16.30, 
P: 8.00–14.00. 
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Miniszteri látogatás az Egerfood 
Tudásközpontban
Szakmai  látogatást tett az Eszterházy Kár-
oly Főiskola Egerfood Regionális Tudás-
központjában dr. Fazekas Sándor, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium vezetője, Kovács 

Új projekt

Pál államtitkár, dr. Helik Ferenc, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal igaz-
gatója és dr. Viski József, a VM Stratégiai 
Főosztályának vezetője. dr. Kiss Attila, a 

tudásközpont főigazgatója tájékoztatta 
a szakmai delegáció tagjait az EKF és az 
Egerfood RET főbb stratégiai törekvései-
ről, illetve a kutatásfejlesztés és innováció 
terén elért eredményekről. A vendégek 
betekintést nyertek valamennyi szakla-
boratórium tudományos munkájába és 
ott aktuálisan folyó termék- és techno-
lógiafejlesztésekbe. Különös érdeklődés 
kísérte a magas hozzáadott értékű ma-
gyar termékek létrehozására irányuló 
erőfeszítéseket. A szakmai delegáció pél-
daértékűnek találta az ipari partnerekkel 
történő eredményes együttműködés és 
a hatékony innovációmenedzsment ér-
dekében alkalmazott „Egerfood” modellt, 
melynek széles körű ismertetésére kérték 
fel a tudásközpont munkatársait. A prog-
ram szakmai konklúziójaként a jelenlévők 
kifejezték készségüket a hungarikumok 
és egyéb prémium magyar termékek ere-
detvédelmének megerősítésére irányuló 
tudományos együttműködés kiépítésé-
re. 

Az Eszterházy Károly Főiskola Eger food 
Tudásközpontja meghívást kapott abba 
a konzorciumba, amely „KBBE.2013.2.3-
02: Network for the transfer of knowledge 
on traditional foods to SMEs” címmel pá-
lyázatot nyújtott be 2013. február 5-én az 
FP7-es Európai Uniós pályázati keretprog-
ramhoz illeszkedően. A projekt célja a ha-
gyományos élelmiszereket előállító kis- és 
középvállalatok piacra jutási lehetőségei-
nek javítása a tudás- és technológiatransz-
fer, illetve az innovációs tevékenységek 
fokozása, valamint a stratégiai kitörési 

pontok feltérképezése és fejlesztési kon-
cepciók felvázolása és megvalósítása által. 
A konzorciumot 12 ország (Anglia, Dánia, 
Észak-Írország, Finnország, Írország, Len-
gyelország, Magyarország, Málta, Olasz-
ország, Portugália, Spanyolország, Szlové-
nia) 17 intézménye alkotja, vezetője a finn 
JAMK University of Applied Sciences.

A pályázat mind a 6 részprojektjében 
kapott feladatot az Egerfood Tudásköz-
pont, így részt vesz a tudástranszfer-eljá-
rások modellezésében és megvalósítá-
sában, innovációs tevékenységeknek a 

partner vállalkozások fejlesztési stratégi-
ájához való illesztésében, a KKV-k szak-
embereinek képzésében, a hagyomá-
nyos élelmiszerekről szóló stratégiai és 
kutatási terv megalkotásában, valamint 
disszeminációs tevékenységekben.

A konzorcium által benyújtott pályázat 
költségvetése 3 627 201 euró, melyből az 
Egerfood Tudásközpont 211 930 euróval 
részesedik. Az Eszterházy Károly Főiskola 
részéről Dr. Pál Károly, az Élelmiszerkémiai 
és Biokémia Tanszék adjunktusa koordi-
nálta a pályázat elkészítését.

Hiteltörlesztés helyett 
munkahelyteremtésre költhetnek
Horváth László országgyűlési képviselő, 
a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott javaslatára várható-
an Gyöngyös adósságának 50 százalé-
kát vállalja majd át az állam. A korábbi 
irányadó szám ugyan 40 százalék volt, 
ám megalapozottan remélhető, hogy a 
magasabb összegű segítségben részesül 
a város. A kedvező fejleményről a kor-
mánymegbízott Faragó László polgár-
mesterrel közösen tartott sajtótájékozta-
tót a gyöngyösi Városházán.

Horváth László emlékeztetett arra, 
hogy az 5000 fő alatti lélekszámú tele-
pülések adósságának konszolidációja 
a tavalyi esztendő végéig megtörtént. 
Örömteli hír, hogy az idei költségvetésü-
ket már az adósság terhe nélkül tervez-
hették az érintett önkormányzatok. Most 
a második lépés következik, az olyan na-
gyobb települések kerülnek sorra, ami-
lyen Gyöngyös is. A konszolidáció folya-
mata feltehetőleg júniusban ér véget.

Faragó László szavai szerint a város 

teljes adósságállománya jelenleg meg-
haladja a 6 milliárd forintot. Ennek körül-
belül a fele egy projekttársaságot terheli, 
így a fennmaradó 3,2 milliárd az, aminek 
sorsáról a kormánnyal tárgyaltak, mivel 
az állam csak a bankoktól kapott önkor-
mányzati hiteleket vállalja át. Eredetileg 

valóban e tartozás 40 százalékának kon-
szolidációjáról volt szó, azonban Horváth 
László javaslatának köszönhetően Gyön-
gyös 1,28 milliárd forint helyett 1,6 mil-
liárd forint adósságtól szabadulhat meg. 
Így a városnak több pénze jut például a 
munkahelyteremtés támogatására.

A visszatérítendő személyi 
jövedelemadó kiutalása
A vállalkozási tevékenységet folytató, 
vagy általános forgalmi adó fizetésére 
kötelezett magánszemélyeknek feb-
ruár 25-ig, más magánszemélyeknek 
pedig május 21-ig kell eleget tenniük 
a személyijövedelemadó-bevallási és 
megfizetési kötelezettségüknek. 

A bevallásban feltüntetett visszatérí-
tendő adó összegének kiutalását a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal a bevallás beér-
kezésétől számított 30 napon belül, de 
legkorábban március 1-jétől teljesíti. Az 
adó-visszatérítés összegét a NAV az egyé-
ni vállalkozók és az általános forgalmi 

adó fizetésére kötelezett magánszemé-
lyek pénzforgalmi számlájára utalja át, a 
magánszemélyeknek pedig – választásuk 
szerint – a bevallásban feltüntetett bel-
földi pénzforgalmi vagy fizetési számlára 
utalja vagy postán a bevallásban meg-
adott címen készpénzben kézbesíti.

A március 2-ára meghirdetett rendez-
vény keretében országszerte közel 30 
olyan beruházást láthatnak az érdeklő-
dők, amelyek egyébként zárva vannak 
a nyilvánosság előtt, vagy csak belé-
pőjegy megvásárlása esetén tekinthe-
tők meg. A nyílt napon a vállalkozások 
életébe is betekintést nyerhetnek a 
látogatók. A nagy érdeklődés és egyes 
intézmények, gyárak korlátozott befo-
gadóképessége miatt az egyes helyszí-
nekre történő belépés regisztrációhoz 
kötött. Az ujszechenyiterv.gov.hu we-
boldalon február 18-tól minden továb-
bi részlet elérhető lesz a programban 
részt vevő intézményekről és program-
jaikról, valamint a regisztrációra is lehe-
tőség nyílik. A nyílt napon megtekint-
hető intézmények listája:
•   4-es Metró, Budapest

•   Adu  Develop  Kft.:  ultrahangos  PET 
hulladék újrahasznosító technológia 
ismertetése, Székesfehérvár

•   Esterházy-kastély, Fertőd
•   HELL  ENERGY  Magyarország  Kft., 

Szikszó
•   Ipolytarnóci  Ősmaradványok Termé-

szetvédelmi Terület, Ipolytarnóc
•   Kaposi  Mór  Oktató  Kórház:  sürgős-

ségi betegellátó osztály fejlesztése, 
Kaposvár

•   Korda Filmpark, Etyek
•   L’Huillier - Coburg-kastély, Edelény
•   Líceum: az épület rekonstrukciójának 

megtekintése, Eger
•   Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 

Budapest
•   Magyar  Cukorgyártó  Zrt.:  a  biogáz-

termelés növelésére létrehozott 
utófermentor bemutatása, Kaposvár

•   Magyar  Természettudományi  Múze-
um, Budapest

•   MEDITERRÁN  Magyarország  Beton-
cserép Gyártó Kft.: a gyártási folyamat 
megtekintése, Bóly

•   Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, 
Győr

•   Pannonhalmi  Főapátság:  biomassza 
fűtőmű megtekintése, Pannonhalma

•   PannonPharma  Kft.:  új  gyógyszer-
gyártási technológia bemutatása, 
Pécsvárad

•   Pusztaszafari, Hortobágy
•   Szatmár-Beregi  Kórház,  sürgősségi 

osztály, új részlegek bemutatása, 
Fehérgyarmat

•   Szegedi  Tudományegyetem  Füvész-
kert, Szeged

•   Szegedi Tudományegyetem Oktatás-
elméleti Kutatócsoport: diagnosztikai 
mérési rendszerek bemutatása

•   Tisza-tavi Ökocentrum, Poroszló
•   Várkert Bazár, Budapest
•   Vásárhelyi-Bréda Kastély, Lőkösháza
•   Zsolnay Kulturális Negyed és Kodály 

Központ, Pécs

Uniós Fejlesztések nyílt napja 
Séta a kulisszák mögött

Az Új Széchenyi Terv révén közel 14.000 beruházás valósult meg, melyek mindenki 
életére hatással vannak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – a polgárok európai éve 
alkalmából –, azzal a céllal indítja el az Uniós Fejlesztések nyílt napja – séta a kulisszák 
mögött elnevezésű programját, hogy megmutassa, hogy az európai uniós tagság 
mennyi mindennel járult hozzá a lakosság életkörülményeinek jobbá tételéhez.
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Bővülő 
foglalkoztatás

Nem csökkennek az agrárágazat 
támogatásai 2013-ban
Az agrárágazatnak nyújtott európai 
uniós és költségvetési támogatások 
összege mintegy 60 milliárd forinttal 
nő 2013-ban – mondta Szentirmay 
Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um (VM) főosztályvezetője egy ag-
rárvezetőknek tartott konferencián.  
– Nemzeti agrártámogatásokra a ha-
zai költségvetésből 2013-ban 61 milli-
árd forint jut, a nemzeti támogatások 
összértéke ezzel a tavalyi szinten ma-
rad. Ezen belül az agrárkárenyhítésre 
fordított támogatás összege a duplá-
jára, 8,3 milliárd forintra nő a 2011–
2012-es 4 milliárd forintról – emelte 
ki. 

– Az Európai Unió társfinanszíro-
zásával megvalósuló támogatásokra 
217 milliárd forint kifizetést tervez az 
idén a VM. Az EU közvetlen támoga-
tásai közül az egységes területalapú 
támogatás (SAPS) az idén a becslések 
szerint összesen 400 milliárd forint 
lesz. Míg az ágazatnak 2012-ben 630 
milliárd forint költségvetési transzfert 
juttattak, addig ez 2013-ban 690 milli-
árd forintra nő – összegezte. 

Elhangzott: a magyar mezőgazdaság 
az egyéb tételeket, köztük a Magyar 
Fejlesztési Bank által nyújtott kedvez-
ményes hiteleket is beleszámítva, az 
idén 720-730 milliárd forintot kap. Az 

egységes területalapú támogatás hek-
táronként 66 ezer forintra nő a tavalyi 
59 ezer forintról, ami az uniós csatla-
kozás óta a legmagasabb, statisztikai 
csúcs. 

A 2013-ban megnyíló új jogcímek 
elsősorban erdészeti és vidékfejlesz-
tési területen várhatóak, a tárca a 
kertészeti géptámogatás újbóli be-
vezetését tervezi. 2013-ban is lesz az 
állattenyésztő ágazatok és egyes fog-
lalkoztatás-igényes növényi kultúrák 
esetében a területalapú támogatást 
kiegészítő nemzeti támogatás, ezt az 
Európai Tanács rendeletmódosítása 
lehetővé teszi – ismertette Szentirmay 
Zoltán. Az EU Közös Agrárpolitikának 
(KAP) jelenleg is zajló megújításáról 
szólva elmondta, hogy a következő, 
2014–2020 közötti uniós költségvetési 
ciklus első éve, 2014 átmeneti eszten-
dő lesz, melyben a közvetlen támoga-
tások változatlanok maradnak. 

Az új  támogatási rendszer lénye-
gében 2015-ben kezdődik, a rész-
letszabályokról a tárca a soros ír 
elnökséggel jelenleg is egyeztet, a 
végleges megállapodásról pedig in-
tenzív tárgyalások kezdődnek Brüsz-
szelben. Jelen állás szerint az alap-
támogatás összege hektáronként 
125 euró, míg az úgynevezett zöl-

dítés szabályainak betartásáért járó 
támogatás mértéke 75 euró lesz.  
Szavai szerint a magyar mezőgazda-
ság 2012 első három negyedévében 
a GDP 3,8 százalékát adta, a kibocsá-
tás folyó áron számolva – az előzetes 
adatok alapján – 2229 milliárd forint-
ra nőtt az előző évi 2168 milliárdról. A 
mezőgazdasági beruházások értéke a 
tavalyi év első három negyedévében 
158,5 milliárd forintot tett ki. Az ága-
zat az elmúlt évben a teljes nemzet-
gazdasági export közel 10 százalékát 
adta, ez 2011-ben 7,4 százalék volt.  
A főosztályvezető előadásában szólt 
arról is, hogy a tervezett őszi munkák 
befejeződtek, a gazdák az eredetileg 
bejelentetthez képest nagyobb terü-
leten vetettek rozsból, őszi búzából, 
őszi árpából. 

A jó minősítésű vetés aránya mind-
három fajta esetében meghaladja a 60 
százalékot, az őszi állapotminősítések 
a tavalyinál sokkal jobb évet vetítenek 
előre – jegyezte meg. Elmondta, hogy 
a sertésállomány jelenleg mélypon-
ton van, a létszáma hárommillió alá 
esett 2012-ben, ebben a magas ta-
karmányáraknak nagy szerepük van. 
Hangsúlyozta, hogy a tárca óriási erő-
feszítéseket tesz, hogy megállítsa és 
visszafordítsa a zuhanást.

Pályázat munkahelyek létrehozására!

A támogatási kérelmeket a forrás ki-
merüléséig, de legkésőbb 2013. július 
2-áig lehet elektronikusan benyújtani 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz. Pályázatot az 5000 fő alat-
ti lakosságszámú, vagy 100 fő/km2-nél 
alacsonyabb népsűrűségű települé-
seken élő, működő őstermelők, illetve 
mezőgazdasági tevékenységet folytató 
mikrovállalkozások adhatnak be. A hoz-
zájárulás mértéke 60%, hátrányos hely-
zetű településeken 65%, egy pályázó 
legfeljebb 35 millió forintot kaphat.

A támogatás célja, hogy ösztönözze a 

mezőgazdaságból élők egyéb jövede-
lemtermelő, gazdálkodói és szolgáltató 
tevékenységeit, továbbá támogassa a 
helyben előállított termékek piacra vi-
telét. 

Támogatást lehet kérni többek kö-
zött: könnyűipari fejlesztésekre, új tech-
nológiák bemutatására, mintaprojektek 
létrehozására, kézműves, szabadidős 
vagy megújuló energiaforrások hasz-
nálatához kapcsolódó tevékenységek-
re, szakértői, műszaki és kereskedelmi 
szolgáltatások bevezetésére.

Az intézkedés hozzájárul a mezőgaz-

daságból élők keresőképességének ja-
vításához, valamint olyan agrárágaza-
ton kívüli munkahelyek létrehozásához 
és megtartásához, amelyek elősegíthe-
tik a vidéki területekről való elvándor-
lás visszaszorítását és a vidéki életkö-
rülmények javítását. 

A mezőgazdasági üzemek mellett 
kialakuló alternatív tevékenységek (ki-
egészítő jövedelemforrások) ellensú-
lyozzák a mezőgazdasági termelésből 
származó bevételek ingadozásait, va-
lamint hasznosítják a szezonálisan ren-
delkezésre álló munkaerőt. 

A vidéki területeken ma is megtalál-
ható értékes, élő kézműves hagyomá-
nyok a régió munkalehetőségeinek, 
valamint egyedi arculatának megőrzé-
sében egyaránt fontos szerepet játsza-
nak. VM Sajtóiroda

7,8 milliárd forintra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők az agrártevékenysé-
gük diverzifikálásához (agrárágazaton kívüli munkahelyek létrehozásához). A pályá-
zó akkor támogatható, ha az éves bruttó árbevétele legfeljebb 2 millió euró (kb. 600 
millió forint), illetve 2011-ben a bruttó árbevételének több mint fele mezőgazdasági 
tevékenységből származott.

Díjmentes energetikai 
diagnosztikai vizsgálatok 
A HKIK az Energia Klub Szolgáltatáscso-
magot hozott létre, melynek célja, megis-
mertetni a KKV-kat innovatív energetikai 
megoldásokkal, segíteni energiaköltsé-
geik csökkentését innovatív eszközökkel, 
ezáltal fejleszteni innovációs tevékenysé-
güket.

A projekt során, energetikus és 
épülettermográfus szakértők bevoná-
sával díjmentesen elkészíttettük 16 KKV 
telephelyének energetikai diagnosztikai 
vizsgálatát. A vizsgálat az alábbi terüle-
tekre terjedt ki:
•   energia  távfelügyeleti  rendszerrel  a 

villamos energia fogyasztás felméré-
se, elemzése

•   hőkamerás  termográfiai  vizsgálattal 
a hőenergia hasznosítás felmérése, 
elemzése

•   egyéb  területek  (épületgépészeti 
rendszerek, klíma, vízfelhasználás, sű-
rített levegőtermelés stb.) vizsgálata

•   közüzemi számlák elemzése, energia 
beszerzési tanácsadás

•   ajánlások  energetikai  korszerűsíté-
sekhez

A vizsgálatok iránt igen nagy érdek-
lődés mutatkozott – mindenki szeretne 

kevesebb energiaköltséget fizetni. A 16 
vállalkozás telephelyén összesen feltárt 
megtakarítási potenciál 38 MFt, azaz 2,4 
MFt/vállalkozás!

A megtakarítási lehetőségek beruházá-
si igény szerint csoportosítva:
•   Beruházást nem igénylő költségcsök-

kentések (villamos- és földgáz ener-
gia beszerzés, meddő díj, kapacitás 
lekötés, stb.): 984 eFt/vállalkozás

•   Javasolt  beruházásokkal  elérhető 
megtakarítási lehetőségek, kedvező 
megtérülési idővel (világítás, elektro-
mos fogyasztók, fázisjavítás, sűrített 
levegő előállítás, klimatizálás, szárítás 
és egyéb technológiák, fűtés és hasz-
nálati meleg víz előállítás): 

•  1 383 eFt/vállalkozás
Beruházás nélkül is, átlagosan évi 1 MFt-

tal csökkenthető a vállalkozások energia-
költsége!

Új kamarai szolgáltatás
Az energetikai diagnosztikai vizsgálato-

kat – látva a jelentős megtakarítási lehe-
tőségeket és a nagyszámú érdeklődést 
– folyamatosan elérhetővé tesszük a vál-
lalkozások részére.

Díjmentesen elkészítjük a HKIK tagvállal-

kozások  telephelyének energetikai diag-
nosztikai vizsgálatát!

Szolgáltatásunkat igénybe vehetik to-
vábbi vállalkozások/szervezetek is már 20 
000 Ft-tól, az alábbiak szerint:

A szolgáltatás ára
A feltárt megtakarítási potenciálok be-

ruházási igénye alapján
•   beruházást nem igénylő feltárt meg-

takarítási potenciál esetén: 10%-a;
•   beruházást  igénylő, kedvező megté-

rülési idejű megtakarítási potenciál 
esetén: 2%, de minimum 20 000 Ft

•  Kiszállási díj: 50 Ft/km.
Kérje egyedi, az Ön vállalkozására sza-

bott ajánlatunkat!
További információ:
Becskei Márk
Tel: 36/429-614/121-es mellék
Mobil: 20/517-9290
E-mail: mark.becskei@hkik.hu

Pályázati felhívás
Munkahelyteremtő beruházások támogatására

Félmilliárdos állami támogatást nyert pályáza-
ton az Agria-Humán Kft. Így 450 megváltozott 
munkaképességű embernek biztosít munkát 
a jövőben. A működéshez új helyet, a régi Rác-
hegyi iskola épületét kapta meg a társaság.

Az egri önkormányzat közcélú adomány-
ként adta át a már nem használt épületet, így 
a korábbiaktól eltérően egy helyen végezhetik 
munkájukat a foglalkoztatottak. A rehabili-
tációs foglalkoztatást végző üzem eddig 400 
dolgozónak adott munkát, egy nyertes pályá-
zat után azonban bővült a foglalkoztatottak 
köre. Az itt dolgozók között 93 százalékos a 
megváltozott munkaképességűek aránya. Az 
ügyvezető szerint ez országos átlagban is a 
legmagasabbnak tekinthető. Jelenleg főként 
nyomdaipari termékek utómunkáit végzik az 
itt dolgozók, de varrodát is alakítanak ki a ter-
mekben. Az elnyert pályázati összeg egy évre 
biztosítja a foglalkoztatás feltételeit, szeptem-
berben kell újra pályáznia a társaságnak.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap fog-
lalkoztatási alaprész 2013. évi köz-
ponti keretéből a Nemzetgazdasági 
Minisztérium pályázatot hirdet a 
mikro-, kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: KKV) munkahelyte-
remtő beruházásainak támogatására. 
10 milliárd Ft támogatási keretösszeg 
áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 
700-800 KKV-nál 5200 új munkahely 
létesíthető, továbbá legalább tízezer 
már meglévő munkahely megőr-
zése segíthető. A pályázat alapján 
csak induló beruházás támogatha-
tó. A pályázat célja: a helyi gazdaság 
megerősítése, a KKV-k fejlődésének, 
gazdaságban betöltött szerepük, 
piaci pozícióik bővítése, új munka-
helyek létrehozását eredményező 
beruházások támogatása; a vállal-
kozások számára többlettámogatás 
biztosítása a gazdasági, társadalmi 

és munkaerőpiaci szempontból 
kedvezőtlen helyzetű területfejlesz-
tési-statisztikai kistérségekben, te-
lepüléseken; az álláskeresők foglal-
koztatásának ösztönzése kiemelt 
összegű kiegészítő támogatással; az 
elmaradott térségek fejlesztésének 
elősegítése, a foglalkoztatás regio-
nális különbségeinek mérséklése 
kiegészítő támogatással. A pályázók 
köre: A pályázaton kizárólag Magyar-
országon székhellyel vagy az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) területén 
székhellyel és Magyarországon te-
lephellyel, fiókteleppel rendelkező 
KKV-k vehetnek részt.

A támogatás formája: vissza nem 
térítendő. A támogatás mértéke: 
változó. Pályázat benyújtható: 2013. 
február 14-től 2013. április 5-ig terje-
dő időszakban. 

További információ: www.hkik.hu
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Pályázati felhívás
Az Egri Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a „Dobó tér – Eger patak – belvárosi 
térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt keretében helyi környezettudatosságot erősítő akciók és 
helyi kötődést, identitást erősítő akciók célterületekre elkülönített programalap felhasználásával megvaló-
suló társadalmi célú, non-profit mini-projektek támogatására két fő pályázati témakörben:
1.  ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1. – Biztonságos, környezetbarát városi közlekedés elősegítése, népszerűsítése, 

szemléletformáló akciók Egerben;
2.  ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-2. – Közösségi programok, akciók az egriek helyi kötődésének erősítése és von-

zóbb, élettelibb belvárosi közösségi terek kialakítása érdekében.

A részletes Programalap Pályázati csomag elérhető a www.eger.hu honlapon. A Pályázati felhívás és a Pályá-
zati Útmutató nyomtatott formában átvehető a Közvetítő Szervezet Irodájában, cím: Egri Városfejlesztési 
Kft., 3300 Eger, Dobó tér 8. 

A pályázatok benyújtása 2013. január 2. és 2013. március 31. között folyamatosan lehetséges.

Heves Megyei Pénzvilág  Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15. • Telefon (06 36) 419 999 • E-mail: penzvilag@mediaeger.
hu • www.mediaeger.hu • 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: Paus-Print Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk 
vissza!

Meghívó
A Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara tisztelettel meghívja Önt „Az 
építőipart érintő változások” című 
tájékoztató rendezvény előadására.
Időpont: 2013. március 6. (szerda) 
10.00 óra
Helyszín: HKIK  központ  •  3300  Eger, 
Faiskola u. 15.

Program
1. Az építésügyet érintő legújabb tör-
vényváltozások ismertetése. Előadó: 
Czéli János, a Heves Megyei Kormány-
hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatalának hivatalvezetője.
2. Szerződés minták, lánctartozások 
megakadályozását elősegítő intézkedé-
sekkel kapcsolatos konzultáció
A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra tájékoztató kiadvány bemutatása a 
Németországi vállalkozási feltételeket 
illetően.
A tájékoztató előadás után lehetőség 
nyílik személyes konzultációra is.

Jelentkezési határidő: 2013. március 5.

Mester Zsoltné 
HKIK  kereskedelem-fejlesztési munkatárs

Tel.: (06 36) 429 612, 429 613 / 122
Fax: (06 36) 323 615

andrea.mester@hkik.hu

Pályázati felhívás
Gyakornoki program a tanulószerződés keretében 
tanult pályakezdők támogatására
Az Új Széchenyi Terv keretében meg-
jelent a TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű, „Gya-
kornoki program a tanulószerződés 
keretében tanult pályakezdők támo-
gatására a konvergencia régiókban” 
című könnyített pályázati felhívás ke-
rült kiírásra. 

A pályázati kiírás célja: azon mik-
ro-, kis- és középvállalkozások projekt-
jeinek támogatása, amelyek vállalják, 
hogy olyan fiatal szakképesítéssel ren-
delkező pályakezdőt alkalmaznak, aki 
tanulószerződés keretében sajátította 
el szakmája gyakorlati ismereteit.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 
8 500 000 000 Ft

Támogatás formája: vissza NEM té-
rítendő támogatás.

Támogatás mértéke: a projekt el-
számolható összes költségének legfel-
jebb 100%-a.

Támogatás összege: legalább 
460 350 Ft, legfeljebb 30 000 000 Ft 

Pályázók köre: olyan vállalkozások 
pályázhatnak, amelyek esetében a 
cégalapítás dátuma legalább 12 hó-
nappal megelőzi a pályázat benyújtá-
sának időpontját.

Támogatható tevékenységek:
1. A gyakornokok foglalkoztatása

2. Mentori tevékenység
3. Adminisztrációs feladatok ellá-

tása (A projekt végrehajtásával és a 
gyakornokok foglalkoztatásával kap-
csolatban felmerült adminisztrációs 
többletfeladatok ellátása, pl. könyve-
lés)

4. A gyakornoki munkahely(ek) ki-
alakításához szükséges eszközök be-
szerzése, megfelelő gyakornoki mun-
kafeltételek biztosításához szükséges 
beszerzések, felújítás, átalakítás.

A pályázatok benyújtása: 2013. 
február 15-től 2014. április 30-ig. A 
pályázatok benyújtása és elbírálása fo-
lyamatosan történik. A 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 21. §-ának (10)–(11) 
bekezdései alapján, amennyiben a 
támogatásra rendelkezésre álló köte-
lezettségvállalási keret kimerül, vagy 
annak kimerülése előre jelezhető, az 
NFÜ a benyújtási határidő előtt a be-
nyújtás lehetőségét felfüggesztheti 
vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről 
szóló tájékoztatást az NFÜ honlapján 
közzéteszi.

További információ: HKIK Szakkép-
zési Iroda, tel.: (06 36) 429 614 / 118-as 
mellék

A megyében egyedülálló, rendhagyó 
szakmai konzultáció sorozatra elsősor-
ban olyan cégvezetőket, ügyvezetőket, 
tulajdonosokat várunk, akik nem fel-
tétlenül szakmabeliek (közgazdászok, 
könyvelők), de mégis fontosnak tart-
ják, hogy tisztában legyenek a legfon-
tosabb aktuális számviteli és adózási 
kérdésekkel, a banki hitelbírálat rejtel-
meivel. Hasznosnak érzik, hogy megis-
merjék a bérköltség optimalizálásának 
lehetőségeit, tudjanak „olvasni” egy 
vállalkozás mérlegéből és eredmény ki-
mutatásából, valamint meg szeretnék 
érteni a legfontosabb, ezekből számí-
tott mutatószámok jelentését. Az utol-
só konzultáción a legcéltudatosabb 
vezetők megismerkedhetnek a vállalati 
tervezés és a controlling rendszerek je-

lentőségével, hasznosíthatóságával, a 
kontrollálatlan tevékenység lehetséges 
következményeivel.

Vállalkozói akadémiánkkal gyakorlati, 
kézzel fogható, a mindennapok szint-
jén hasznosítható ismeretek átadására 
törekszünk. Az előadások kéthetente 
csütörtökönként ugyanabban az idő-
pontban lesznek, melyeket követően 
lehetőség nyílik az előadóval, Dankó Ti-
bor könyvvizsgálóval (IWT Nemzetközi 
Gazdasági, Vagyonkezelő és Könyvvizs-
gáló Kft. ügyvezető) történő konzultá-
cióra.

A szakmai konzultációk időpontjai 
és témái:

2013. március 14. 10.00–12.00 • Bér-
költség optimalizálása, cafeteria

2013. március 28.,  10.00–12.00  •  A 
mérleg elemzése, az eredménykimutatás 
elemzése, a mutatószámok elemzése 
diagrammok alkalmazása a vállalati 
elemzésben

2013. április 11., 10.00–12.00 
Control ling rendszerek, vállalati terve-
zés, irányítás, átalakulás

A konzultációk helyszíne: Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Konferenciaterem 3300 Eger, Faiskola 
út 15.

On-line jelentkezés: www.hkik.hu

További információ: Zubor Zsoltné 
Kaló Erikától kérhető a (06 36) 429-
612/111. melléken, a (06 20) 669-2426-
os telefonszámon, ill. e-mailen az erika.
zubor@hkik.hu címen.

Vállalkozói akadémia a HKIK-nál
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5 részes, ingyenes gazdasági tema-
tikájú vállalkozói akadémiát indít 2013 februárjától vállalkozásvezetők részére.



XIV. Szőlészeti és Borászati Konferencia Egerben

A klímaváltozás globális kihívás is
– Tudomásul kell venni, hogy a mező-
gazdaság egy fejlett – vagy közepesen 
fejlett – gazdaságú társadalomban már 
soha nem lehet „húzóágazat”. Ugyan-
akkor elvitathatatlanul stratégiai ága-
zat és lehet sikeres is! – jelentette ki dr. 
Kapronczai István, az Agrárgazdasági Ku-
tató Intézet főigazgatója az egri Szőlésze-
ti és Borászati Konferencián. A gyöngyösi 
Károly Róbert Főiskola egri Szőlészeti és 
Borászati Kutató Intézete, az egri, a gyön-
gyösi főiskola, valamint a mátrai, a bükki 
és a tokaji borvidékek hegyközségi taná-
csai január 23–26. között rendezték meg 
hagyományos szakmai, tudományos ta-
nácskozásukat. Az előadások központi 
témája ezúttal a klímaváltozás és annak 
hatása volt a szőlő- és bortermelésre. A 
szakemberek véleményt cseréltek egye-
bek mellett az új hegyközségi törvényről, 
a támogatási lehetőségekről, a bormar-
ketingről és a jogszabályi változásokról. 
Ismertették és értelmezték a régió négy 
borvidékének termékleírásait is.

A konferencia megnyitóján Rázsi Bo-
tond egri alpolgármester kitörési pont-
nak nevezte a borágazatot, majd a közel 
300 meghívott jelenlétében Horváth 
Csaba, a Hegyvidékek Nemzeti Taná-
csának főtitkára lépett a mikrofonhoz. A 
hegyközségi törvény változása és teen-
dőink című referátumát szellemesen az-
zal kezdte, hogy „a medvevadászat híre 
más hangsúllyal jelenik meg a vadászok 
lapjában, mint a medvékében. Én most 
az utóbbiak oldaláról próbálom megkö-
zelíteni a dolgot…” – mondta tréfás-ko-

molyan, hozzátéve: a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium alkalmazottjaként 1994-ben is 
részt vett a hegyvidéki törvény előkészí-
tésében. – Ez volt az a jogszabálygyűjte-
mény – hangsúlyozta – amellyel Magyar-
ország visszatért arra az útra, amelyről a 
II. világháború után tért le. Visszaállította 
azt a szerveződési formát, amely ön-
szabályozással, autonómiával kezelte a 
szakmai ügyeket. A hegyközségi tagok 
elhivatottan segítették életbelépését, al-
kalmazását. Szervezetünk volt az, amely a 
szőlő- és borpályát és a nemzetközi szin-
ten lezajlott eredetvédelmi változásokat 
megpróbálta összehangolni az ágazat 
területén. A Parlament – amely pedig 
nem az egységéről volt híres – ellensza-
vazat nélkül, 4 tartózkodás mellett 1994-
ben fogadta el a törvényt. Horváth Csaba 
elmondta azt is, hogy nem rajtuk múlott, 
hogy az ellenérdekű felek közt elégtelen 
volt az egyeztetés a törvény előkészítése 
során. Az országgyűlés, mint ismeretes, 
tavaly decemberben fogadta el az új 
hegyközségi törvényt. A balatonkenesei 
továbbképzésen már a soron lévő közös 
feladataikat beszélték meg a titkárokkal 
és a hegybírókkal, iránymutatást és se-
gítséget nyújtanak nekik a törvény alkal-
mazásához, felkészítik a tagjaikat a már-
cius 31-ei hegyközségi választásra. „A 
továbbiakban a minisztérium segítségét 
is szeretnénk igénybe venni” – mondta a 
főtitkár és megköszönte mindazok mun-
káját, akik progresszívan vettek részt a 
jogalkotás előkészítésében.

– Meteorológus vagyok, 34 évi szol-

gálat után jelenleg az egri Eszterházy Ká-
roly Főiskolán oktatok – mutatkozott be 
a hallgatóságnak Mika János egyetemi 
tanár. Mint mondta, nem kell meghúzni 
a vészharangot, ám a klímaváltozás olyan 
gazdasági és össztársadalmi kihívás, 
amelyben mindenkinek megvan a maga 
tennivalója. Az éghajlat folytonos válto-
zásban van, így volt ez régen is, legfeljebb 
nem volt ennyire gyakori és szélsőséges 
a léghőmérséklet- és a tengerszintvál-
tozás, a hótakaró vastagsága. A legfőbb 
gond a cirkuláció, az időjárási rendszerek 
váltakozása. Elkerülnek bennünket a cik-
lonok, száraz a nyár, kevés a csapadék. 
A klímaváltozás oka a szén-dioxid-ki-
bocsátás, a naptevékenység, amelynek 
következménye a légkör homályossága. 
A neves szakemberrel egyetértett a főis-
kola tudásközpontja keretében működő 
kutatócsoport, amely dr. Csutorás Csaba, 
dr. Rácz László és Rácz Kinga közremű-
ködésével megállapította: bortermelő 
vidékeinken lehetnek akár a közeljö-
vőben is olyan évek, amelyek például a 
penészgombák szőlőn való megtelepe-
dését, a borok szennyeződését okozzák. 
Feladatuk – az Egri Korona Borház Kft. 
kutatólaboratóriumával együttműköd-
ve – a klímaváltozásra való felkészülés, 
a szőlőfeldolgozási, erjesztési és derítési 
technológiák eredményeinek felhaszná-
lásával. 

A konferencia második és harmadik 
napján is nagyszámú érdeklődő előtt, 
rendben zajlottak az előadások, melye-
ket hozzászólások követtek. Újabb ter-
mészettudományos ismerettel gazda-
godtak a résztvevők, dr. Bálo Borbála, dr. 
Kovács István, dr. Varga István, dr. Zsófi 
Zsolt, továbbá Nyeste József, Schmidt 
Ágnes,  dr.  Kiss  Levente,  dr.  Váczy  Kál-
mán Zoltán tájékoztatóin. Grafikonokkal, 
adatsorokkal szemléltették a kutatók 
tapasztalatait. Ezekből idézünk. „…Az 
enyhe téli időjárás a szőlő szinte minden 
kártevőjének kedvez. Aktuális az atkák át-
telelésének vizsgálata. Előtérbe kerülnek 
olyan technológiai elemek, mint például 
az optimális talajművelés, a talajtakarás, 
öntözési technikák, valamint a száraz-
ságtűrő alanyok, szőlőfajták alkalmazá-
sa.” „Ha a vegetációs időn kívüli csapadék 
200 milliméter alatt van, akkor valószí-
nűsíthető a vízhiányból adódó termés-
csökkenés. A fenntartható trágyázásnak 
az az alapelve, hogy annyi tápanyagot 
kell kijuttatni, hogy az ültetvény talaját 

egy esztendőre ellássuk.” „Ajánlott az 
ősszel minden második sorközbe vetett 
rozs, tritikálé, repce alkalmazása. A talaj 
felmelegedésének csökkentése leghatá-
sosabban a mezőgazdasági szerves hul-
ladék talajtakarással történő felhasználá-
sával lehetséges. 3-4 t/ha szalma minden 
második sorközben megakadályozza a 
kiszáradást és 3 évig feleslegessé teszi 
a gépi talajművelést.” „A biodiverzitás 
fenntartásának egyik eleme a füvesen 
tartott terület.”

A klímaváltozás az elhangzottak szerint 
felveti a szüreti időpontok megválasztá-
sának változásait, illetve a cukortartalom 
abnormális megnövekedését, és a disz-
harmóniát okozó alkoholtartalom meg-
jelenését is. A szakemberek kézenfekvő-
nek tartják az öntözést, a fajtaszerkezet 
módosítását, a borászati technológiai 
módosításokat. Dr. Hauser Zoltántól az 
egri Eszterházy Károly Főiskola rektorától 
megtudtuk, hogy január óta működik a 
megyeszékhelyen a Borkultúra Központ 
dr. Gál Lajos docens vezetésével. Labo-
ratóriumi szolgáltatást végeznek, szakta-
nácsokat adnak, lehetőség nyílik hatósá-
gi laborvizsgálatokra is. 

A felszólalók a szőlész-borászok ne-
vében fogalmazták meg mondani-
valóikat, ezek közé tartozik a pezsgő, 
a habzó- és a gyöngyözőbor adóját 
övező elégedetlenség, literenként 70 
forintnál is többe kerül a jövedéki adó. 
A válasz: a HNT öt éve ostromolja a ha-
tóságot a nulla kulcs bevezetésére, az 
osztrák példára hivatkozva, ám az állam 
nem enged. „Visszatérő gondom, hogy 
nem azonos támogatási összeget kap-
nak az áttelepítéssel ültetett szőlők és a 
fajtaváltással telepítettek. Fajtaváltással 
ugyanis – ahol a kivágott szőlő helyén 
azonnal újabbat is ültethetnek – a tu-
lajdonosok 600 euróval több támoga-
tást kapnak. Ez igazságtalan, mert azok 
is kivágják a szőlőt, akik néhány évig 
pihentetni hagyják a talajt, miközben 
más kultúrákat termesztenek rajta. Sze-
rintünk azonos támogatási összeg illet-
né meg az ültetvényeseket” – fejtette 
ki véleményét Thummerer Vilmos egri 
borász, társaival egyetértésben.

A konferencia eredményes volt, a 
tudományos kutatás, az oktatás és a 
termelés kapcsolatának erősítését szol-
gálta. A szőlő- és bortermelők jobban 
megismerhették egymás munkáját, az 
európai uniós feltételeket, s a várható 
éghajlati kihívásokat. Az esemény utol-
só napján metszési és borászati tech-
nológiák bemutatása zárta a szakmai 
programot.  

Mika István  

Hirdetésfelvétel:
(06 30) 254 0755

HAnnA
Tisztánlátó jósnő!

(+36 30) 439 2069
eger, Kossuth l. u. 22.

Nagy volt az érdeklődés. A résztvevők szakmai és természettudományos ismeretekkel 
gazdagodtak.

A TV Eger 25 éve informálja az Egerben és kör-
nyékén élőket a legfontosabb hírekről, informá-
ciókról. A közelmúltban készült felmérés azt mu-
tatja, hogy hűséges nézőink bizalommal vannak 
irántunk, rendszeresen nézik műsorunkat, felke-
resik honlapunkat.

A nézettség megőrzése, a nézők számának gyarapítása azért is fontos számunkra, 
hogy hirdető partnereinknek is a legjobbat tudjuk adni. 

Keressen bennünket, kérje ajánlatunkat!
Információ: Aranyosi Éva • Média Eger Nonprofit Kft. – TV Eger • 3300 Eger, Törvény-

ház u. 15. • Tel.: (06 36) 419 999 • E-mail: marketing@tveger.hu • www.tveger.hu

Milyen gyakran szokta nézni a TV Eger műsorát?

Változtak-e televíziózási szokásai az elmúlt 
időszakban a TV Eger csatornájával kapcsolatban?
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Járási Fogyasztóvédelmi Napok

Az államigazgatás átalakításának részeként a járási 
hivatalok és kormányablakok létrehozásával a kor-
mányzat egyik fontos célja, a polgárok és az állam kö-
zötti bizalmi viszony megerősítése valósulhat meg. A 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság – figyelemmel 
arra, hogy járási kirendeltségekkel nem rendelkezik – 
fontosnak tartja, hogy mind a tájékoztatásban részt-
vevők, mind a vállalkozások első kézből kaphassanak 
információkat az őket közvetlenül érintő kérdések-
ről.

Az NFH az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy lát-
ja, hogy a fogyasztóvédelmi ismeretek átadására és 
bővítésére vonatkozó kezdeményezésekre folyama-
tosan szükség van mind a lakossági tájékoztatásban 
részt vevő, kormányzati szervek által működtetett 
ügyfélszolgálatok, mind a vállalkozások tekinteté-
ben. Az ismeretek átadásának leghatékonyabb mód-
ja, ha a hatóság által fontosnak vélt ismereteket köz-
vetlenül a járási központokban teszik elérhetővé. A 
közös célok megvalósítása érdekében a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság Járási Fogyasztóvédelmi 
Napok címmel egy programsorozatot indít, melynek 
célja a helyi munkatársak és vállalkozások felkészí-
tése a tájékoztatásra és a jogkövető magatartásra. A 
programokon lehetőség nyílik az államigazgatás he-
lyi vezetői és a vállalkozások közötti kapcsolatfelvé-
telre, illetőleg szakmai elismerések és tanúsítványok 
átadására is.

A programsorozat nyitó-, egyben beharangozó ren-
dezvényét, illetőleg az egri és a füzesabonyi járások 
területén működő hivatali munkatársaknak és vállal-
kozóknak szóló előadásokat 

2013. február 27-én, 10.00 órai kezdettel Egerben, 
a Megyeházán (Eger, Kossuth Lajos utca 9.) 

tartják.

www.renaultgyongyos.hu  l  www.renaulteger.hu 

A feltüntetett ajánlat 2013. február 1-től 28-ig, visszavonásig vagy a készlet erejéig, kizárólag magánszemélyek számára érvényes, és tartalmazza az áfát. *A garancia 5 év, vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. 
A garancia pontos részleteit a Renault Jótállási Feltételek című dokumentum tartalmazza. Mégane vegyes fogyasztás l/100 km: 4 – 7,1 CO

2
-kibocsátás g/km: 104 – 163. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO

2
-kibocsátás a mindenkor 

hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autók illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

AKÁR  800 000 FT-TAL 
IS JOBBAN JÁRHAT

AKÁR 800 000 
IS JOBBAN JJJ

ww.renaulteger.hu

JÁRHAT
FT-TAL
JÁRHAT

MOST SOKKAL TÖBBET KAPHAT!
VÁLASSZON EGY ÖNNEK TETSZŐ RENAULT MÉGANE MODELLT, 
ÉS MI MAGASABB SZINTRE SZERELJÜK FEL.

•  AUTOMATA KLÍMA  
•  ESP ÉS 6 LÉGZSÁK  
•  AKÁR 4 l/100 km VEGYES FOGYASZTÁS

*

SHICK-R KFT. 
3200 GYÖNGYÖS, SZURDOKPART ÚT 66. 
TEL.: 06 37 505 040, FAX: 06 37 505 042
3300 EGER, KISTÁLYAI ÚT 20. 
TEL.: 06 36 511 980, FAX: 06 36 511 981

a RENAULT 
ajánlásával

HUindi MeganTransversal A5_ShickR Gyongyos_Eger.indd   1 2/14/13   4:45 PM

TAKARÍTÓszOlgálAT egeR
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával

A program:

10.00–10.15 A rendezvényt megnyitja: dr. Nyitrai 
Zsolt országgyűlési képviselő. Előadásában szól a 
fogyasztóvédelmi politika megvalósításának eddigi 
eredményeiről, valamint a vállalkozói tudatosság és 
felkészültség fontosságáról.

10.15–10.30 Pintér István, a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság főigazgatója mutatja be a szervezet 
alternatív kezdeményezéseit és felvezeti az elismeré-
sek átadását.

10.30–10.50 Horváth László, Heves megye kor-
mánymegbízottja és Pintér István főigazgató át-
adja a  Fogyasztóbarát Vállalkozás Tanúsítványt 
és a pozitív listás igazolásokat a helyi vállalkozá-
soknak.

10.50–11.00 Dr. Fülöp Zsuzsanna, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság szóvivője, a „Hiteles tájékoz-
tatásért” díj ez évi kitüntetettje számol be a hatóság 
kommunikációs tapasztalatairól és a tájékoztatás le-
hetséges eszközeiről.

11.30–13.00 Előadások a járási hivatalok veze-
tői, munkatársai és a helyi vállalkozások részére.

•   Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőségének hatósági tapasztalatai. Előadó: 
Dr. Lubai-Bernáth Luca felügyelőség-vezető.

•   Általános kereskedelmi szabályok és a panaszke-
zelésre vonatkozó előírások bemutatása. Előadó: 
Dr. Becsky-Balku Orsolya főosztályvezető.

•   A minőségi  kifogások  intézésére és  a  fogyasztói 
jogérvényesítésre vonatkozó részletes előírások 
ismertetése Előadó: Dr. Ütő Kristóf Benjámin jogi 
előadó.

•   A hatósági segítségnyújtás lehetősége és keretei 
az egyes közszolgáltatások terén, különös figye-
lemmel a rezsicsökkentéssel összefüggésben a 
szolgáltatók elé irányuló fogyasztói panaszok ke-
zelésére.  Előadó: Dr. Becsky-Balku Orsolya főosz-
tályvezető.




