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eger visszakaphatja a kutatóintézetet?
Borászokkal és az Eszterházy Károly Főiskola képviselőivel tanácskozott Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter Eger-
ben. A jelenlévő szakemberek kifejezték azt az igényüket, hogy a Borászati Kutatóintézet ismét egri irányítás alá kerül-
jön.
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t… a nagyadózókat köszöntötték
A saját bevétel 60 százaléka adóból származott 2013-ban, a helyi adó háromnegyedét kétszáz vállalkozás fizette be – 
hangzott el Egerben,  a nagyadózók köszöntésén. Az adóbevétel 3,7 milliárd forint volt. 2014-ben nem emelkednek az 
adók, a magánszemélyek telekadóját is eltörölték. Az ünnepségen átadták a Pro Agria gazdasági szakmai díjat, az elis-
merést Gál Gábor, a Zsálya ügyvezetője és Gödri István, a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. ügyvezetője kapta. Ez
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Az új földtörvény, a bormarketing és az agár 
képzés helyzete is téma volt azon a kere-
kasztal beszélgetésen, ahol egri borászokkal 
találkozott Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter. 

A helyi résztvevők közül többen a Sző-
lészeti és Borászati Kutatóintézet sorsáról 
érdeklődtek a miniszternél, az intézmény 

ugyanis jelenleg a gyöngyösi főiskolához 
tartozik. Fazekas Sándor biztosította a je-
lenlévőket, törekvései arra irányulnak, hogy 
Egerhez kerüljön a Kutatóintézet irányítása.

A tanácskozáson szó esett az egri, védett 
eredetű borok helyben palackozásáról, va-
lamint a borászok kormányzati segítséget 
kértek az olasz és kínai piacokra való sike-

res kijutáshoz. Habis László polgármester 
egy átfogó vidékfejlesztési stratégiát, az Esz-
terházy Károly Főiskola munkatársai által 
készített, megújuló energiákat középpontba 
helyező programot ajánlott Fazekas Sán-
dor miniszter figyelmébe. A polgármester 
rámutatott a külterületi utak fejlesztésének 
szükségességére is.

fejlesztés a várban
Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztésére 
több mint másfél milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a város. A kivitelezői szerződést már korábban aláírták. A mun-
ka már elkezdődött. Mint az a projektnyitó rendezvényen elhang-
zott, Nyitrai Zsolt és Habis László országgyűlési képviselők közösen 
kezdeményezik, hogy a várat minősítsék nemzeti emlékhellyé. 

A projektnyitón Habis László pol-
gármester hangsúlyozta, mint kü-
lönleges emlékhely, az ország kiemelt 
turisztikai célpontjai közé tartozik az 
egri vár. Az összesen több mint 1,7 
milliárdos projekt jól illeszkedik a 
többi, az utóbbi időben a városban 
folyó felújítási programhoz. A Líce-
um és a Termálfürdő rekonstrukci-
ója már lezárult, de folyik az Érseki 
Palota és a belváros-rehabilitáció. 
Utóbbihoz szervesen kapcsolódik a 
vár attrakciófejlesztése.

Készül egy sétány, ami a Kis Dobó 
tértől az Északi kapuig vezet, a Szép 

Bástya, a vár legmagasabb pontja 
ismét látogatható lesz, megnyitják a 
Várkertet, illetve készül egy interak-
tív fegyvertár is, de a várban ivó-, 
csapadék- és szennyvízcsatornát is 
építenek. Nyitrai Zsolt, országgyűlé-
si képviselő Habis László polgármes-
terrel közösen kezdeményezik, hogy 
a jelenleg történelmi emlékhelyként 
számon tartott egri várat minősítsék 
nemzeti emlékhellyé.

A kivitelezővel még tavaly év vé-
gén sikerült aláírni a szerződést, a 
munka januárban már el is kezdő-
dött. 

az év turisztikai 
szervezete a 
gyöngyösi TDm 
Az év TDM szervezete lett a Gyöngyös-Mátra 
Turisztikai Közhasznú Egyesület. Az elisme-
rést a turizmus évadnyitó rendezvényén ad-
ják át a turisztikai szakma legkiválóbbjainak 
– idén városunk egyesületének. A szakmai el-
ismerésen túl a díj egymillió forint. A Magyar 
Turizmus Zrt. díját Kósa László az Egyesület 
elnöke vette át. 

Idén 17 díjazott állhatott fel a színpadra, hogy a 
beérkezett jelölések elbírálását követően és a szak-
mai zsűri véleménye alapján, a 2013-as évben el-
ért eredményekért az elismerést átvegyék. Többek 
között az év étterme, az év séfje, az év munkaadó-
ja, idegenvezetője, repülőjegy-értékesítője mel-
lett az év TDM szervezete díjat is átadták, melyet 
2011-ben alapított a Magyar Turizmus Zrt. 

Az elismerést idén a Gyöngyös-Mátra Turiszti-
kai Egyesületnek ítélte oda a szakmai zsűri. Mint 
az indoklásban elhangzott: Gyöngyös és térsége 
az egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai 
régió, s ebben a Gyöngyös-Mátra turisztikai egye-
sületnek jelentős szerepe van. 

Kósa László az egyesület elnöke a díj kapcsán úgy 
fogalmazott: „három év után „emelt fővel léphet-
nek tovább”. Kiemelte azt is: „az eddigi eredmények 
az egyesület tagsága, az önkormányzat és a TDM 
szervezet munkatársai, illetve a térség turizmusá-
ért dolgozók közös munkáját dicsérik. Marketing-
munkában és a termékfejlesztésben még bőven van 
tennivaló – tette hozzá az elnök, ezek koordinálása 
lehet idén a legfontosabb feladat, hogy még többen 
keressék fel a Mátrát és a térséget.

(forrás: www.gyongyostv.hu)

Tavaly 3,75 milliárdos adóbevételt terve-
zett a város, ezt egymillió forinttal teljesí-
tették túl. A saját bevétel 60 százaléka adó-
ból és adójellegű bevételből származott. A 
helyi adó 86 százaléka vállalkozóktól folyt 
be, 70 százaléka iparűzési, 26 százaléka 
építmény-, 4 százaléka idegenforgalmi 
adó volt. A helyi adó 75 százalékát 200 
vállalkozás fizette be. Habis László polgár-
mester kiemelte a déli iparterület szerepét: 
a nettó árbevétel fele ebben a térségben ke-
letkezett. Szeretnék ezt a területet tovább 
fejleszteni – akár uniós források bevoná-
sával. A turizmus is jó évet zárt – emelte 

ki a polgármester -, tavaly 20 ezerrel nőtt 
az Egerben töltött vendégéjszakák száma, 
két év alatt ötvenezerrel. A polgármester 
úgy fogalmazott: város egyfajta háromlá-
bú szék, a polgárok, a vállalkozások és a 
közszféra adja a pilléreket.

A kis- és mikrovállalkozások ötven 
százalékos kedvezményt kapnak, ez 4500 
vállalkozást érint. Kiemelte azt is a pol-
gármester: 2014-ben nem emelkednek 
az adók, eltörölték a magánszemélyek 
esetében a telekadót. Az önkormányzat 
önként vállalt feladatainak 93 százalékát 
finanszírozza a helyi adókból. Az ünnep-

ségen átadták a Pro Agria díjat. Gál Gá-
bor, a Zsálya ügyvezetője és Gödri István, 
a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. ügy-
vezetője kapta meg a gazdasági szakmai 
elismerést.

Egy város számára nincs fontosabb, 
mint az ott működő vállalkozások sikere 
– fogalmazott Sós István alpolgármester 
pohárköszöntőjében. Ők adnak ugyanis a 
város polgárainak munkát, ezáltal kenye-
ret. Fontos, hogy a vállalkozók elégedet-
ten dolgozzanak, a város megpróbálja eh-
hez megteremteni a feltételeket – mondta 
az alpolgármester.

fotó: gál gábor

Inkubátorra gyűjtenek a megyenapon
A gyöngyösi kórház alapítványának gyűjtenek az idei megyenapon, március 21-én, 19 órától a a gyöngyösi sportcsar-
nokban. A  bevételből inkubátort vásárol majd a megye.

Új a helyszín, hiszen Gyöngyösön 
eddig még nem tartottak megye-
napot – kezdte idei megyenappal 
kapcsolatos sajtótájékoztatót Szabó 
Róbert, a megyei közgyűlés elnö-
ke. 2011-ben váltotta föl a jótékony 
célú megyenap a megyebált, ez job-
ban kifejezi, hogy ebben a megyében 
összetartozunk, igyekszünk segíteni 
egy-egy családnak, ügynek – emelte 
ki Horváth László kormánymegbí-
zott. 2011-ben 6,5 millió forint gyűlt 
össze az egri kórház javára, 2012-ben 
3 millió magzati szívhangészlelőre, 

tavaly pedig 5,8 millió forinttal se-
gítettek egy bajba jutott karácsondi 
családot. Idén új inkubátort szeret-
nének vásárolni a gyöngyösi kórház-
nak. Évente nyolcszázan szülnek itt, 
a három meglévő mellé elkél még 
egy inkubátor. 

Egy inkubátor – felszereltségtől 
függően –  3-5 millió forint. A jóté-
kony célú megyenapra február 20-
ától lehet jegyet venni. A díjátadót 
követően a Csík Zenekar egész estés, 
élő koncertjét tekintheti meg a kö-
zönség. 
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34 munkahely bátorban 112 millióból
Új üzemet avattak a napokban Bátorban. A beruházó, az Európa Partner Kft. magyarországi, Budapesti 
székhelyű magántulajdonú vállalkozás. A cég, több mint 10 éves, multinacionális vállalatoknál szerzett 
kereskedelmi és szolgáltatási tapasztalattal rendelkezik a higiéniai termékek értékesítése terén. Csordás 
György, az Európa Partner Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: az itt előállított vatta alapú kozmetikai 
és egészségügyi termékeket, alapanyagokat főként a környező országokba, illetve Nyugat-Európába 
tervezik szállítani. 
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Az üzem évente 500 tonna háztartási vat-
tát és 1000 tonna pamut típusú alapanya-
got gyárt, de magasabb piaci igény esetén 
a kapacitást akár meg is tudják duplázni. 
A Bátorban előállított termékeket – töb-
bek között nadrágpelenkákat, babatörlő 
kendőket, vattakorongokat, fültisztító 
pálcikákat – megtaláljuk majd az is-
mert hazai üzlethálózatok – CBA, Reál, 
TESCO, PennyMarket – üzleteiben is. 
Jelentős tapasztalatot halmoztak fel, cso-
magolástervezés, -kivitelezés, valamint 
sajátmárkás termékek előállításában is. 
Utóbbiakra kedvező árfekvésük miatt 
hazánkban is egyre nagyobb az igény. 
A termékek előállítása során jellemzően 
másodlagos nyersanyagokat használnak, 
azaz nem közvetlenül gyapot alapanyag-
ból dolgoznak. A modern gépsoroknak 
köszönhetően például pamut textíliából 

is tudnak vattát előállítani. A cégnél alap-
vető filozófia a környezet védelme. A ter-
melés zárt rendszerben folyik, ezen felül 
pedig próbálnak minél kevesebb selejtet, 
hulladékot termelni, és törekszenek ezek 
újbóli felhasználására – a gyártás során 
keletkező cellulózzal például fűtenek. A 
tervek között szerepel az ipari szenny-
víz-mentes feldolgozás, a levegőáramol-
tatásos nemesítés és fehérítés is. Fontos 
számukra a társadalmi felelősségvállalás 
is, ennek jegyében megváltozott munka-
képességűeket és roma származásúakat is 
foglakoztatnak. A bátori üzem tervezett 
árbevétele erre az évre 500 millió forint.

Csordás György optimistán tekint a jö-
vőbe, jelenleg ugyanis olyan irányba mu-
tatnak a német partnerrel folyó tárgyalá-
sok, hogy könnyen elképzelhető, a külföldi 
partner az egész kinti üzemet ide, Bátorba 
telepíti. Ezzel közelebb kerülnének a jó mi-
nőségű alapanyaghoz – amit most a német 
cég szállít be – és mindez természetesen 
újabb munkahelyeket is jelentene. 

Az üzem ünnepélyes megnyitóján 
Horváth László kormánymegbízott, or-
szággyűlési képviselő is részt vett. 

– Mit jelent Bátornak az itt beindí-
tott vattagyár?

– Ez az alig több mint 430 fős település 
óriási lehetőséghez jutott. A most meg-
nyíló, 112 millió forintból épült, higiéniai 

termékeket gyártó üzem 34 munkahelyet 
teremt, így itt, ahol az előző év végén 17 
fő álláskeresőt regisztráltak, gyakorlatilag 
megszűnhet a munkanélküliség. 

– Támogatta a Kormány a beruhá-
zást?

– Igen, a fejlesztésben 76,7 millió fo-
rint pályázati rész is foglaltatik a Kor-
mány által kis- és középvállalkozások 
munkahelyteremtő támogatására kiírt 
forrásból. Az erre vonatkozó szerződést 
a beruházó Európa Partner Kft. a Heves 
Megyei Munkaügyi Hivatallal kötötte 
meg. Országosan egyébként 10 milliárd 
Ft támogatási keretösszeg állt a pályázók 
rendelkezésére, ebből 700-800 kkv-nál 
5200 új munkahelyet hoztak, illetve hoz-
nak létre. Hasonló célra kapott 57 millió 
forintot a verpeléti tésztagyár is, amikor 
2013-ban bővítette az üzemét.

– Hogyan fogadta az önkormányzat 
a beruházást?

– Nagy örömmel és tiszta lappal, 
ugyanis a Kormány 9,37 millió forint-
nyi önkormányzati adósságot vállalt át 
Bátortól. Sok család életét könnyíti meg, 
hogy helyben találtak munkát, ez nagyon 
nagy szó manapság.

Derecskei Péter, polgármester: – El-
mondhatatlan öröm számunkra, hogy a 
vattagyár éppen Bátort választotta telep-
helyéül. A választásnál szerepet játszott, 

hogy településünk szabad vállalkozási 
zónában fekszik, így a kft. jelentős ked-
vezményekben részesül. Természetesen a 
létrehozott munkahelyeken kívül a gyár 
iparűzési adó formájában is segíti majd 
a települést. Az önkormányzat az Euró-
pa Partner Kft.-vel mindvégig partneri, 
támogató kapcsolatot ápolt, igyekeztünk 
minden eszközzel előmozdítani a beru-
házást. A cég ide települését megelőző-
en lakossági tájékoztatót is tartott, hogy 
az itt élők minden kételyét eloszlassák. 
Gondolták volna, hogy nyolcvanan je-
lentkeztek az álláshelyekre úgy, hogy 
meg sem volt hirdetve? Csordás úr csu-
pán a helyi pizzériában hintette el az in-
formációt és máris tömegével érkeztek a 
jelentkezések. A bátoriak dolgozni sze-
retnének. Fontosnak tartjuk, hogy az itt 
élők tisztességes munkából és ne segély-
ből éljenek meg. Ehhez most végre zöld 
utat kaptunk.

Antal Andrea, dolgozó: – Bátori la-
kosként sokat jelent nekem, hogy hely-
ben találtam munkát, ráadásul olyat, 
amit nagyon szeretek. Én tanítom be az 
újonnan felvett dolgozókat, ami nagy 
kihívás, de nagy öröm is számomra. A 
munkatársaim közül sokan munkanél-
küliek voltak mielőtt a céghez kerültek, 
nekik is hatalmas lehetőség az, hogy vég-
re munkához jutottak.

sokan élnek az erzsébet-program 
pályázati lehetőségeivel
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2014-ben az Erzsébet-program keretében 62 pályázatot hirdetett meg: nagy-
családosok, nyugdíjasok, fogyatékossággal élők, valamint gyerekek részére. A Programra ebben az évben 3,5 milliárd 
forintot biztosít az Alapítvány.

Az első évhez képest az immár harma-
dik évébe lépett Program pályázatainak 
száma megkétszereződött. Gyerekek 
részére 58 féle Erzsébet-tábort, köztük 
több mint 20 új tábort hirdettek – új-
donság a népi mesterségek tábora, az 
író-olvasó tábor, vagy a hatféle speci-
ális sport- és a kétféle művészeti tábor 
– és ugyancsak újdonság a Napközi Er-
zsébet-tábor, amelyet hat leghátrányo-
sabb kistérségben szerveznek. 

Nagy Anna, az Erzsébet-program 
szóvivője a Heves megyei sajtótájé-
koztatón köszöntötte Lökös Krisztián 
cselgáncsozót, aki az Erzsébet Talen-
tum Program egyik megyei tehetsége. 
A szóvivő elmondta, hogy Krisztián 

annak a száz gyereknek az egyike, akik 
kiemelkedő tehetségük jóvoltából részt 
vehetnek a tanév során abban a tehet-
séggondozó programban, ahol a szak-
mai vezetők személye már önmagában 
is garanciát jelent a sikerre és a minő-
ségre. 

Horváth László Heves megyei kor-
mánymegbízott elmondta, hogy az 
Erzsébet-program amellett hogy egy 
hiánypótló kezdeményezés Magyaror-
szágon, példaértékű is más országok 
számára.

Az Erzsébet-program 2014. évi pá-
lyázataira a korábbi évekhez viszonyít-
va lényegesen gyorsabban és többen 
jelentkeznek. Az Alapítvány számára 

nagy örömet jelent, hogy az idei évben 
még több nagycsaládosnak, nyugdí-
jasnak és fogyatékossággal élőnek tud 
üdülési, pihenési lehetőséget biztosíta-
ni a Program keretében. 

A szociális üdülési pályázatok mel-
lett az Erzsébet-tábor kiírásai is rend-
kívül népszerűek, nyitva állnak még 
többek között a sportolni vágyó diákok 
számára meghirdetett táborok, a hat-
féle speciális sporttábor, a művészetek 
kedvelőit a népi mesterségek tábora 
várja, de van még hely többek között 
a PontyVelem horgásztáborban, és a 
Napközi Erzsébet-táborban is. 

Az Erzsébet-programban az elmúlt 
két évben mintegy negyedmillió em-
ber, köztük 100 ezer gyerek kapott üdü-
lési lehetőséget. Az Erzsébet-program 
megvalósítását az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásának pénzügyi eredménye 
biztosítja, központi költségvetési forrá-
sok bevonása nélkül. 

Az Erzsébet-táborokra a keret kimerü-
léséig, de legkésőbb március 20-ig lehet 
jelentkezni a www.erzsebetprogram.hu 
honlapon. Lökös Krisztián és édesanyja

fotók: gál gábor
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Heves megyében is nyereséges a 
vadgazdálkodás
A 2006–2007-es évek területkialakításait követően, az újonnan kijelölt vadászterületeken elkezdődött a 
vadgazdálkodási üzemtervek által meghatározott vadvédelmi, vadgazdálkodási és vadászati tevékeny-
ség. A vadgazdálkodók a vadászati év adatait minden évben megküldik a vadászati hatóságnak, ahon-
nan az adatok továbbítását követően az Országos Vadgazdálkodási Adattárhoz (OVA) kerülnek. Az OVA 
az adatokat rendszerezi és minden évben kiadvány formájában a honlapján is közzéteszi az adatokat, 
így a hosszú évekre visszanyúlón találhatjuk meg a vadgazdálkodási statisztikai adatsorokat.
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Az elmúlt évek adatainak elemzése alap-
ján elmondható, hogy az agráriumnak 
ez a szektora nyereséges a megyében. 
Az elmúlt két évben a vadgazdálkodás 
eredménye csökkent, az ágazatban kép-
ződött 117 millió Ft-os eredmény jónak 
mondható, főként annak tükrében, hogy 
a vadgazdálkodás jelentős részét non-
profit vadászati szervezetek, a vadásztár-
saságok végzik. 

Az eredménycsökkenés fő oka az adatok 
szerint az, hogy a vadgazdálkodási kiadá-
sok növekedtek az előző évhez képest, így a 
4%-os bevétel növekedés sem kompenzálta 
a kiadások növekedését. A kiadások közül 
kiemelendő, hogy az ágazatban a munka-
bérre fordított bevétel 18%-kal emelkedett, 
szemben az országos 11%-kal, ami szerint a 
vadgazdálkodásban érintett munkavállalók 
részére kedvező. Szintén ki kell emelni me-
gyében a mezőgazdasági vadkárok 97%-os 
növekedését, ami országos arányhoz képest 
igen magas. Bár a 2012/2013. vadgazdálko-

dási évben kifizetett 16,9 millió Ft mező-
gazdasági vadkár az országos 2,5 milliárd 
Ft-hoz képest kevés, a két év változásának 
tendenciája rámutat arra, hogy a vadkár nö-
vekedése ellen hatékony intézkedésekre van 
szükség. A vadkár növekedésének egyik 
legfontosabb tényezője, hogy a nagyvad ál-
lomány az üzemtervi időszak első felében 
(2007–2012) jelentősen növekedett. Kü-
lön kiemelést érdemel a II/2-es nagyvadas 
vadgazdálkodási körzetnek a nagyvadállo-
mány teríték alakulása, amiből következ-
tethetünk az állománydinamikára:

A vadgazdálkodás pénzügyi adatai
  Összes vadg. bevétel Ebből lőtt vadból származó bevétel

Heves 
megye

2011/2012 692 264 000 Ft 147 563 000 Ft
2012/2013 721 671 000 Ft 182 810 000 Ft
növekedés (+)/csökkenés (-) 4% 24%

Országos 
adat

2011/2012 18 665 761 000 Ft 4 448 738 000 Ft
2012/2013 20 283 538 000 Ft 5 265 569 000 Ft
növekedés (+)/csökkenés (-) 9% 18%

A vadgazdálkodás pénzügyi adatai (ezer Ft)
Összes kiadás Munkabér Vadgazdálkodás Egyéb Mezőgazdasági vadkár Erdei vadkár Eredmény

546 588 164 576 227 270 146 005 8 589 148 145 676
604 600 193 530 244 591 149 467 16 912 100 117 071

11% 18% 8% 2% 97% -32% -20%
17 196 600 4 005 329 7 033 165 3 764 636 2 236 027 157 443 1 469 161
18 908 424 4 457 278 7 749 057 4 053 517 2 511 674 136 898 1 375 114

10% 11% 10% 8% 12% -13% -6%

Az értékesített vadhús mennyisége Heves megyében (kg)
gímszarvas dámszarvas őz muflon vaddisznó összes nagyvad értékesítés

2011/2012 111786 370 29116 14337 214204 369813
2012/2013 121473 574 32061 15147 246653 415908

növekedés (+) 9% 55% 10% 6% 15% 12%

Egyértelmű, hogy a nagyvad terítéknö-
vekedése az elmúlt négy évben töretlen és 
évről évre nagyságrendekkel nő a teríték! 
A nagyvad összteríték alakulását leginkább 
a vaddisznó lelövés befolyásolja, az összes 
nagyvad lelövésnek a vaddisznó teszi ki 
több mint felét.

A nagyvadállomány létszámnövekedése 
az élőhelyének fokozott igénybevételét, ez-
által az erdei és mezőgazdasági vadkárok 
növekedését eredményezi. A 2012/2013. 
évi vadgazdálkodási jelentések ismeret-
ében a vadászati hatóság körzet szinten 
a már jóváhagyott 2013/2014. évi éves 
vadgazdálkodási terveket gímszarvas és 
vaddisznó vonatkozásában 20 %-kal meg-
emelte, továbbá a vegetációs időszakban 
történő egységes és hatékony vadkárelhá-
rítás fokozása érdekében elrendelte a hasz-
nosítási tervszámok időarányos teljesítését. 
2014-évben már országosan fog elindulni 
egy nagyvadállomány apasztási program, 
mely arra lesz hivatott, hogy az agrárium 
más szereplői számára is megfelelő szintre 

csökkentse le a nagyvadállomány létszá-
mát. 

A nagyvadállomány létszámcsökkentése, 
ezáltal a vadhús nagy mennyiségben törté-
nő előállítása a szaktárca azon törekvését is 
elősegíti, hogy a vadhús megfelelő áron a 
közétkeztetésbe és a háztartásokba is beke-
rüljön. Az ágazat nyereségességét nagyban 
befolyásolja az értékesített vadhús ára, ezért 
nem mindegy, hogy milyen áron kerül ez a 
vadhús eladásra. Az elmúlt két évben a me-
gyében az értékesített vadhús mennyisége 

12%-kal megnőtt, míg a lőtt vadból szárma-
zó bevétel 24%-kal emelkedett. 

A közétkeztetésbe kerülő vadhús meny-
nyiségének növekedéséhez nagyban hoz-
zájárul az új vadhús rendelet, melynek kö-
vetkeztében a vadgazdálkodók egyszerűbb 
feltételekkel értékesíthetik közvetlenül a 
felhasználónak a lőtt vadat.

Közös cél az ágazatban az okszerű gaz-
dálkodás körülményeinek megteremtése.

Heves Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága

Megkezdődik az egri Szala városrész 
szociális rehabilitációja
Az Új Széchenyi Terv keretében megkezdődik Egerben a Szala városrész nagyszabású fejlesztési prog-
ramja. Az Európai Unió és a Magyar Állam csaknem 400 millió forinttal támogatja Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának beruházását, melynek összköltsége megközelíti az 500 millió forintot.

Ezzel a rehabilitációs projekttel Eger mintaértékű fejlesz-
tést végez: egy szociális leromlással fenyegetett városrész-
ben javítja a mindennapi élet infrastrukturális feltételeit, 
valamint kulturált körülmények biztosításával lehetőséget 
teremt az aktív közösségi életre, a szabadidő hasznos eltöl-
tésére.

A főbb projektelemek:
• �A�Rákóczi�út�8–10.�szám�alatti�bérház�(Garzon-ház)�fel-

újítása,� hőszigetelése� és� nyílászáróinak� cseréje.� Az� in-
gatlanban�198�önkormányzati�bérlakás�újul�meg,�ennek�
nyomán növekszik az elsősorban fiatalok számára fenn-
tartott�bérlemények�komfortfokozata.�A�beruházás�több�
mint�400�egri�polgárt�érint.

• �Közösségi�Ház�kialakítása�az�Árnyékszala�utca�42.�szám�

alatt� (közösségi� helyiség,� rendőrségi� szoba,� konyha,� te-
akonyha,� öltöző� és�mellékhelyiségek),� a� Közösségi� Ház�
udvarán parkolók és zöldfelület kialakítása.

• �Sportudvar�és� játszótér�kialakítása�és�a�környezet�zöld-
felületének�rendezése�az�Árnyékszala�utcában�található,�
önkormányzati�tulajdonú�területen.

• �Útfelújítás,� közműcsere� és� közműépítés� a� Verőszala� és�
Szalapart�utcákban.

• �Társadalmi�akciók,�ún.�soft�tevékenységek�megvalósítása.

A�projekt�megvalósítását�Eger�MJV�Önkormányzata�2013.�
11.�28-án�indította�el,�a�tervezett�befejezés�2015.�05.�30.�Je-
lenleg�–�közbeszerzési�eljárás�keretében�–�a�kivitelezők�ki-
választása folyik, a beruházási-építési munka előre látható-
lag már februárban elindulhat.

A nagyvad terítéknövekedése a II/2-es vadgazdálkodási körzetben Heves megyében 2007 és 2012 között
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Húsz éves a Heves megyei vízmű
A jövőben csak olyan víziközmű társaság szolgáltathat, amely megfelel a jogszabályban szereplő feltételeknek és felelő-
sen bánik a rá bízott nemzeti vagyonnal. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tavaly nyáron kezdte meg 
a szolgáltató cégek működésének vizsgálatát. A Hivatal eddig 46 víziközmű társaságnak – köztük a Heves Megyei Vízmű 
Zrt-nek – adott engedélyt a további működéshez.  

A Heves Megyei Vízmű Zrt. a jogelőd 
vízműveket tekintve több mint 70 éves 
múltra tekint vissza. A vállalat 20 éve, 
1994. január 1-jével részvénytársasággá 
alakult, így az ország más megyei válla-
latainak sorsát elkerülve egyben maradt, 
nem aprózódott szét. Az elmúlt években 
körülbelül 400 szolgáltató működött ha-
zánkban, ami átláthatatlan viszonyokat 
eredményezett a szektorban. A Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal a víziközmű szolgáltatási törvény-
nek megfelelően tavaly nyáron kezdte 
meg a szolgáltató cégek működésének 
vizsgálatát. A jelenleg működő társa-
ságok mintegy 10 százaléka, 46 kapott 
február elejéig engedélyt a további mű-
ködéshez. Ezt az akkreditációt, működé-
si engedélyt a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
vezetője, dr. Bánhidy Péter január végén 
vehette át. 

– A társaság akkreditált központi labo-
ratóriuma az ország egyik legkorszerűbb 
ilyen jellegű objektuma, minden évben 
hibapont nélkül teljesíti a labor az előírt 
követelményeket – nyilatkozta dr. Bán-
hidy Péter, a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
vezérigazgatója. – A 20 évvel ezelőtti 
helyzethez viszonyítva jelentős változás 
történt a szolgáltatási terület vonatkozá-
sában. Jelenleg a társaság öt megyében 
van jelen. Ez Heves megye körülbelül 
80–85 százalékát, Borsodnak a dél-nyu-
gati részén 27, Nógrádban, az észak-keleti 
részén hét települést jelent, ezen kívül egy 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei városban, 
Jászárokszállásban szolgáltatunk és van 
egy Pest megyei településünk is. Ez össze-
sen 126 települést – benne 10 várost – és 
körülbelül 350 ezer főt jelent. Nagy előny 
a társaság működtetése szempontjából, 
hogy ez a szolgáltatási terület lényegében 
összefüggő.

A működési területet és az ellátott lakos-
ság létszámát illetően az ország egyik leg-
nagyobb, regionális jellegű, önkormányzati 
tulajdonú (az állami tulajdon részaránya 
0,93%) víziközmű szolgáltatója.  

– A társaság az országban először al-
kalmazta a rezsidíj-csökkentést még öt 
évvel ezelőtt. Akkor a dél-borsodi térség 
csatlakozásánál 30%-os díjcsökkentést 

hajtottunk végre. A tevékenységi kör nem-
csak ívóvízellátásra vonatkozik, hanem 
szennyvízelvezetésre és tisztításra is. Fo-
lyamatos a fejlesztés minden területen. 
Éppen január végén vettük át üzemelte-
tésre a szihalmi szennyvíztisztító telepet 
és hálózatot, amely a 29. szennyvíztisztító 
telep a társaság üzemeltetésében – tette 
hozzá a vezérigazgató.

Több országos elsőség is fűződik a He-
ves Megyei Vízműhöz. Először itt haj-
tottak végre társasági szintű integrációt, 
amikor 2010. októberében a Délborso-

Víziközmű szolgáltatás Heves megyében

1894 Hatvan – vezetékes vízellátó rendszer a cukorgyárnak
1903  vezetékes vízmű az egri Dohánygyár – és részben a lakosság – részére
1912 Ivád – forrásfoglalás és részleges vezetékes ivóvízellátás   
1927 Eger és Gyöngyös városi vízművek
1945 Egri Víz és Csatornaművek Vállalat
1949  Egri Vízmű- és Gyógyfürdő Vállalat; Gyöngyös és Hatvan városok vízművét a 

városgondozási üzemek működtették
1963. január 1. megalakul a Heves Megyei Vízmű Vállalat az egri, gyöngyösi, hat-

vani és a községi kis vízművek összevonásával, egri központtal
1994. január 1. Heves Megyei Vízmű Részvénytársaság, majd később Zrt.

di Víz- és Csatornamű Kft. beleolvadt a 
Heves Megyei Vízmű Zrt-be. Szintén a 
megyei vízműhöz kapcsolódik a feltárás 
nélküli csőrekonstrukció, de a társaság 
biztosította a műszaki hátteret a Culligan 
rendszerű technológiai szűrők Magyar-
országon történő alkalmazási engedélyek 
kiadásához. Az egri szennyvíztisztító te-
lepen található az ország egyetlen Sulzer 
gyártmányú fluidágyas iszapszárítója és a 
Heves Megyei Vízmű 1997 óta alkalmaz-
za a jelenleg kormányzati célkitűzésként 
is szereplő kompenzációs díjrendszert.  
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fejlesztések az utakon
Mikesz Csaba tavaly november 1-jétől látja el a Magyar Közút Nonprofit Zrt megyei 
igazgatóságának vezetését. Nem idegen számára az útüzemeltetés, hiszen 2004-től 
dolgozott a Magyar Közútnál, mint üzemmérnökség vezető, illetve üzemeltetési és 
fenntartási osztályvezető. Tisztában van a megye útjainak állapotával. Erről, és a ta-
vasszal induló útfelújításokról a TV Eger Pénzvilág című műsorában beszélgettünk. 

Heves megye az elmúlt évhez képest 
idén 200 millió forinttal többet fordíthat 
üzemeltetésre és útfelújításra, így az erre 
szánt összeg 1,15 milliárd forint lesz. Kell 
is a többlet forrás, hiszen - főleg a megye 
déli részén – vannak olyan települések, 
amelyek csak nagyon nehezen közelíthe-
tők meg. 

– Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye útjainak állapota egyál-
talán nem különbözik egymástól. Mind a 
három megyében nagyon rossz állapotban 
van az úthálózat. Nálunk különösen Dél-
Hevesben van sok probléma. Az árteres 
részeken, homokos talajokon nem csak a 
burkolat elöregedéséről beszélünk. Itt nem 
egyszerűen kátyúzásra van szükség, ha-
nem sokszor több kilométer hosszú útsza-
kaszokon félméter, méter mély süllyedések 
keletkeznek. Példaként említhetem a 31-es 
és 33-as főutakat. Itt hosszú távon a pá-
lyaszerkezet cseréjével lehet csak megolda-
ni a problémát, viszont ez igen költséges és 
lassú beavatkozás. 

Három mérnökségen dolgozik a me-
gyében a Közút: Eger, Gyöngyös és He-
ves. November 1-jével a Magyar Közút 
átvette az autópálya kezelőtől az üzemel-
tetést és fenntartást. Ez Heves megyében 
a M3-as autópálya egy szakaszát érinti. 
Jelenleg ezt egy külön igazgatóság irá-
nyítja, de közigazgatásilag a megyei igaz-
gatósághoz tartozik.

– Heves megyében két nagy közúti 
híd van, amire nagy figyelmet kell for-
dítanunk, mindkettő Egerben található 
és mindkettő már megérett a felújításra. 
Több mint 30 éve szolgálják az autósokat. 

A Nagy- és a Kisvölgy-hídról van szó. A 
Magyar Közút közbeszerzési eljárás során 
már kiválasztotta a tervezőt, tehát először 
komplett hídfelújítási terv készül. Látható, 
hogy romlik az állapota. Ha megvannak 
a tervek, akkor pályáznunk hídfelújításra. 

Ebben az évben több kilométer útsza-
kasz újulhat meg különböző források 
igénybevételével. 

– A Regionális Operatív Program kere-
tében Verpelét és Egerszalók között újabb 
4 kilométeres útszakasz fog idén megújul-
ni. Ennek a munkálatai március végén, 
április elején az időjárástól függően fog-
nak elkezdődni. Szintén ebben az időszak-
ban indulhat a munka a Bélapátfalva és 
Balaton közötti útszakaszon, illetve terve-
ink szerint ebben az évben a teljes Balaton 
átkelési szakaszra is sor kerül. A Közleke-
dési Operatív Programhoz kapcsolódóan 
már tavaly elkezdődtek a munkák. Idén 
az Átány és Kömlő közötti, 4,5 km-es sza-
kasz fog megújulni. Hatvanban van még 
egy nagy adósságunk. A turai úton kima-
radt mintegy 70 méter, de Ecséd komplett 
belterületén 2,8 km-t, Rózsaszentmárton-
ban pedig egy 700 méteres részt újítunk 
fel. Tartósan száraz idő esetén azonnal 
átadjuk a munkaterületet és folytathatják 

a kivitelezők a felújítást. Még egy nagy 
adóssága van a megyének, ez a Tarnaörs 
és Jászdózsa közötti útszakasz, ami szinte 
járhatatlan. Ezt a 2,6 km-es szakaszt re-
mixes technológiával, mintegy 270 millió 
forint értékben fel fogjuk újítani.

Az aktuális útfelújításokról a www.
kozut.hu oldalon lehet tájékozódni.
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TAKARÍTÓszOlgálAT EgER
(06 20) 9359 211

épülettakarítás. szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKARÍTás

mikor szűnhet meg 
az átalányadózás? 
Megszűnik az átalányadózási lehetősége annak az egyéni vállal-
kozónak, aki átlépi a meghatározott bevételi értékhatárt, valamint 
ha nem teljesíti nyugtaadási kötelezettségét. Az átalányadózás lé-
nyege, hogy a jövedelem meghatározásához a bevételből levon-
ható az a költséghányad, melynek mértéke függ egyrészt a tevé-
kenységtől, másrészt attól is, hogy főfoglalkozású vagy kiegészítő 
tevékenységet folytató (nyugdíjas) átalányadózóról van szó.
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Az átalányadózás esetén az egyéni 
vállalkozó vállalkozói bevétele a 15 
millió forintot, a kiskereskedelmi 
tevékenységet végző egyéni vállal-
kozó bevétele a 100 millió forintot 
nem haladja meg az adóévben. 
Amennyiben ez megtörténik, 
megszűnik az átalányozás lehető-
sége. A tevékenységet év közben 
kezdők bevétele időarányosan nem 
haladhatja meg a bevételi határt.

A bevételi értékhatár átlépésén 
kívül az átalányadózásra való jogo-
sultság megszűnik abban az eset-
ben is, ha a magánszemély nem 

teljesíti a számla adási (nyugtaadá-
si) kötelezettségét. Ekkor az egyéni 
vállalkozónak az adóév egészére 
nézve át kell térnie a vállalkozói 
jövedelem szerinti adózásra, mely 
esetben a bevételeiből az elismert 
és igazolt költségeit vonhatja le. 

Az az egyéni vállalkozó, aki áta-
lányadózást alkalmaz, és azt meg-
szünteti vagy jogosultsága meg-
szűnik, a feltételek megléte esetén 
is csak akkor választhat ismételten 
átalányadózást, ha a megszűnés 
(megszüntetés) évét követően leg-
alább 4 adóév eltelt.

Illegális alkoholtermékeket foglalt le a Nav
Összehangolt NAV-os akció keretében derült ki, hogy egy ózdi család saját ingatlanjában értékesít illegális alkoholtermékeket.

változások 
az export-
adómentesség 
szabályaiban
Az Európai Unió területén kívülre történő termékértékesítés 
adómentes, ha az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a tel-
jesítés napját követő 90 napon belül a termék elhagyja az EU 
területét és a kiléptető hatóság ezt igazolja.

2014. január 1-jétől a törvény adómentességet biztosít 
olyan, Európai Unión kívüli harmadik országba irányuló 
adóköteles termékértékesítések esetén is, amelyekre koráb-
ban az adómentesség azért nem volt alkalmazható, mert a 
teljesítést követő 90 napon belül a termék nem hagyta el az 
EU területét. Ha a termék 90 napon túl, de 360 napon belül 
elhagyja az EU területét, akkor a teljesítéskor bevallott adót a 
teljesítésre kötelezett fél csökkentő tételként figyelembe vehe-
ti. A fizetendő adó tárgyidőszaki bevallásban történő csök-
kentésének feltétele, hogy a terméket értékesítő fél a termék 
kiléptetéséről szóló hatósági igazolással rendelkezzen, továb-
bá az eredeti számlát módosító számla a vevő rendelkezésére 
álljon. A rendelkezésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás 
kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén 
(06-40/42-42-42).

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Adóigazgatóságának adóellenőrei próbavá-
sárlást tartottak.  A családi ház udvarának 
hátsó részében kialakított értékesítő abla-
kon keresztül „házipálinkát” és öngyújtót 
vásároltak, a vételárról azonban az eladó 

nem adott bizonylatot. A revizori bemutat-
kozást követően fény derült arra is, hogy az 
értékesítést végző személy adószám nélkül 
gyakorolja kereskedelmi tevékenységét.

A pénzügyőrök lefoglalták a zárjegy 
nélküli alkoholtermékeket, bort, „házi-

pálinkát”, égetett szeszeket. Az adózónak 
a bejelentkezési és bizonylat kiállítási 
kötelezettség elmulasztása miatt 1 millió 
forintig terjedő bírság mellett több száz-
ezer forintos jövedéki bírsággal is szá-
molnia kell.

adóköteles az üzletszerű ingóértékesítés
A Kúria decemberi jogegységi döntése 
igazolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
eljárásának jogszerűségét az ingóértéke-
sítések ellenőrzése területén. A szabály-
talanul adózó üzletszerűen értékesítők 
számára a NAV türelmi időt határozott 
meg, így önellenőrzéssel 2014. május 
1-jéig javíthatják a hibát.

Több helyen többször vitatták a NAV 
eljárását az üzletszerű internetes értéke-
sítések ellenőrzése kapcsán. A vita vé-
gére egyszer és mindenkorra pontot tett 
a Kúria jogegységi döntése. A legfőbb 
bírói testület ezzel tisztázta a korábban 
vitatott, 2012 előtti időszak ingóértéke-
sítésre vonatkozó adózási szabályainak 

értelmezését. A jogegységi döntés értelmé-
ben a gazdasági tevékenységként folytatott 
ingó vagyontárgyak értékesítése üzletszerű, 
amely után az adózónak akkor is – az ön-
álló tevékenységből származó jövedelemre 
vonatkozó szabályok szerint – kell személyi 
jövedelemadót fizetnie, ha nem jelentkezett 
be az áfakörbe, és így áfalevonási joga nem 
nyílt meg. „Márpedig az áfafizetési kötele-
zettség a rendszeresen végzett gazdasági te-
vékenység után akkor is fennáll, ha az adózó 
jogkövető módon bejelentkezett, és akkor is, 
ha jogsértően ezt nem tette meg.” 

A Kúria döntése azt is leszögezi, hogy az 
alapvető jogállami elvekkel ellentétes lenne, 
ha a törvényes előírásokat figyelmen kívül 

hagyó jogalany az előírt bejelentkezés elmu-
lasztásával a jogkövető adózóknál kedve-
zőbb helyzetbe kerülne.

Azok számára, akik vétettek a szabályok 
ellen, a NAV önellenőrzést javasol. A visz-
szamenőleg, de önként bevallott és befize-
tett adó még az illetékkel együtt is töredéke 
annak, amit egy utólagos adóellenőrzéskor 
megállapított adóhiány jogkövetkezményei 
jelenthetnek. Az internetes értékesítéseket 
egyébként évekre visszamenőleg figyelem-
mel kísérik a NAV munkatársai. A szabály-
talanul adózó üzletszerűen értékesítők szá-
mára a NAV türelmi időt határozott meg, 
így önellenőrzéssel 2014. május 1-jéig javít-
hatják a hibát.
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2014-ben is várjuk régi és új vendégeinket a Tábornok-Házban működő 
Nemzeti Kávéház-Étterembe a már jól ismert Menügyűjtő-akciónkkal!

Szolgáltatásaink:
• Villás reggeli 10.00 óráig,
• Naponta 4-féle finom, kiadós, ám olcsó menü 11.30-tól,
• A’ la Carte étlap 12.00 órától,
•  A klasszikus magyar konyha ételei mellett Gárdonyi Géza kedvenc fogásait is 

megkóstolhatja,
• Minden hétköznap 14.00 órától délutáni menü,
• Naponta friss „szentlőrinces” sütemények,
•  Egybenyitható rendezvénytermek 

(Egri Csillag-terem: 50 fős, Egri Bikavér-terem: 100 fős),
•  Osztálytalálkozók, érettségi bankettek, ballagások, konferenciák, egyéb vállalati 

és családi rendezvények lebonyolítása,
•  Vállaljuk családi és vállalati rendezvények teljeskörű étel-ital kiszolgálását 

házon kívül akár 1500 főig,
• Hidegtálak igény szerint.

Téli nyitva tartás: 
Hétfő–Csütörtök: 8.00–20.00, 
Péntek–Szombat: 8.00–22.00, 

Vasárnap: 8.00–15.00
Érdeklődjön egyéb ajánlatainkról is 

a 36/ 510-270-es telefonszámon, 
illetve az info@tabornokhaz.hu 

e-mail címen!
www.tabornokhaz.hu

Pályázati felhívás
Az�Egri�Városfejlesztési�Kft.,�mint�Közvetítő�Szervezet�pályázatot�hirdet�a�Szala�
városrész szociális rehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében 
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támo-
gatására.
A pályázat célja:�Jelen�pályázat�átfogó�célja�a�helyi�és�a�területen�aktívan�mű-
ködő non-profi t szervezetek bevonása, aktivizálása a helyi társadalom környe-
zettudatosságának, együttműködési készségének erősítése érdekében.
A pályázók köre: Nonprofi t jelleggel működő szervezetek, akik a település la-
kosságával�kapcsolatban�vannak�(a�településen�bármilyen�módon�jelen�vannak,�
vagy�a�helyszínen�a�korábbiakban�már�konkrét�akciókat�végrehajtottak).
Támogatható tevékenységek:�A�Programalapból�meghirdetendő�pályázati�
kiírás 4 fő pályázati témakörhöz kapcsolódik:
1. �ÉMOP-3.1.1/12-PA-1.� –Környezetállapot-javítására� szervezett� progra-

mok lebonyolítása a helyi közösség erősítése jegyében
2. �ÉMOP-3.1.1/12-PA-2.�–�A�helyi�kötődést�és�büszkeséget�elősegítő�tarta-

lomfejlesztés
3. �ÉMOP-3.1.1/12-PA-3.� –� A� helyi� közösség� összekovácsolását� elősegítő�

programok és rendezvények
4. �ÉMOP-3.1.1/12-PA-4.�–�Családsegítő�szolgáltatások�fejlesztése,�bővítése
Támogatás�formája:�vissza�nem�térítendő�támogatás,�100%�intenzitás
Támogatás�összege:��min.�bruttó�500�000�Ft,�max.�bruttó�3 000 000�Ft.
A�pályázat�benyújtásának�határideje:�2014.�02.�01-től�2014.�03.�31-ig
A�részletes�„mini-projekt”�pályázati�útmutató�elérhető�a�www.eger.hu hon-
lapon, valamint nyomtatott formában az Egri Városfejlesztési Kft. (3300 
Eger, Dobó tér 8.) irodájában. 
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Kamarai Járműipari beszállítói Nap
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014. március 7-én, Egerben Járműipari beszállítói napot szervez. A rendezvény 
célja, hogy erősítse az alvállalkozói láncokat azzal, hogy a nagyvállalatok beszállítói között egyre nagyobb szerepet 
kapjanak a hazai vállalkozások. A programban kiemelt szerepet kapnak azok a személyes üzleti tárgyalások, melyet az 
észak-magyarországi régió meghatározó gép- és járműipari vállalkozásaival folytathatnak le a résztvevők.
Négy járműipari integrátor fogja képviseltetni magát a rendezvényen: Modine Hungária Kft. Rexroth Pneumatika Kft., 
ZF Hungária Kft., és a ZF Lenksysteme Hungária Kft., valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt is várja a partnereket 
a gépipar területéről.

„Azt tapasztaljuk, hogy régiónkban a gép-
ipar jelenléte egyre meghatározóbb, mely 
néhány nagy, a járműiparban gyártó vál-
lalatnak köszönhető” – fogalmazott Fülöp 
László, a Gépipari Klaszter elnöke, a HKIK 
ipari alelnöke.Ezekkel a gyártókkal rend-
szeresen arról beszélgetünk, hogyan tudna 
a kamara még több segítséget nyújtani szá-

mukra. Így született meg a Járműipari Be-
szállítói Nap ötlete. Felfigyeltünk arra, hogy 
vannak olyan a gyártáshoz szükséges alkat-
részek, melyeket külföldről kénytelenek im-
portálni a gyáregységek. Viszont egy orszá-
gos workshop alkalmával összehozhatnánk 
a keresletet a kínálattal. Ezzel élénkülhetnek 
a hazai beszállítói láncok, hatékonyabb le-

het a gyártás, nőhet a versenyképesség, és 
akár a végtermékek árai is kedvezőbben 
alakulhatnának - emelte ki a szervező. A 
Kamara reméli, hogy a nap sikerrel, a vára-
kozásoknak megfelelően zárul és a jövőben 
több iparág számára is megvalósíthatunk 
hasonló beszállítói napot. További informá-
ció és online jelentkezés: www.hkik.hu.

Támogatás 
Nők kedvezményes nyugdíjba vonulását segíti az a bérköltség tá-
mogatási program, mely a 40 év szolgálati jogviszony megszerzés-
ére irányul. A program meghosszabbítva 2014. április 30-ig.

A program segítséget nyújt azoknak 
a nőknek, akiknek már csak kevés 
szolgálati idő hiányzik a nyugdíjba 
vonuláshoz. A program célcsoportja:
–  az a legalább 1 hónapja regisztrált 

álláskereső nő, aki:
–  a 60. életévét betöltötte – jogosult-

sági idejére való tekintet nélkül, 
illetve

–  az 55. életévüket betöltött nők 
esetében azoknak a köre, akik 
legalább 37 év jogosultsági idővel 
rendelkeznek.
A program keretein belül bér-

költség-támogatásra lehet pályázni. 

A munkaadóknak biztosítanak tá-
mogatást, ha teljes munkaidőben 
foglalkoztatnak a fenti célcsoportba 
tartozó nőket,. A támogatás mértéke 
50% és 100% között szabadon meg-
határozható, figyelembe véve a helyi 
munkaerő-piaci sajátosságokat.

A támogatás időtartama egyé-
nenként legfeljebb 10 hónap lehet, 
amely esetben a munkáltatónak 2 
hónapos továbbfoglalkoztatási kö-
telezettséget kell vállalnia. 

A támogatást a munkaügyi kiren-
deltségeken lehet igényelni. További 
információ: www.munka.hu

„Jó a gazdagság, 
de jobb a 
mesterség!”
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában 
mindig nagy megbecsülés övezete a mestereket. 
Felismerve azt, hogy a lakosság is keresi a kiváló 
szakembereket, a kamara kiadványt jelentetett 
meg Mesterek katalógusa címmel. 

A katalógus megyénk, már mester címmel rendelkező 
485 vállalkozóját sorakoztatja fel szakmánként, mely-
lyel egyrészt segíteni szeretné a mestert kereső fiatalo-
kat, másrészt bemutatja a mesterképzés történetét és 
az 1997 előtti időszak nagy mestereit. Fellelhető még 
benne a mester eskü szövege, valamint a jelenlegi és 
újra induló mesterképzések is.

A Kamara célja, hogy a lakosság is megtalálja azokat 
a mestereket, akiknek a munkájára bizton számíthat. 
Ezeket a megbízható és korrekt szakemberek a www.
hkik.hu oldal adatbázisában is megtalálhatók. 

A mester fogalma szakmáját kimagaslóan mű-
velő és a tudását továbbadó oktatót jelenti. A 
Szakképzési törvény kimondja, hogy tanulót 
2015-től csak mester minősítéssel rendelkező  
szakember oktathat azokban a szakmákban, 
melyekben szerveznek mestervizsgát. A szi-
gorított szabály a mesterek, oktatók felelős-
ségét és tudatosságát igyekszik növelni, mely 
a gyakorlati képzés színvonalának emelkedé-
sét is eredményezheti. Mestervizsgával kap-
csolatban további információk olvashatók a 
www.hkik.hu honlapon, vizsgára jelentkezni 
az oktatas@hkik.hu, e-mail címen lehet. 

A HKIK segíti energiaköltségeinek csökkentését

A HKIK szakértők bevonásával el-
végzi épületek, telephelyek ener-
getikai diagnosztikai vizsgálatát, 
illetve javaslatot tesz a fejleszté-
sekre, és számszerűsíti a várható 
megtakarításokat.

Szolgáltatások:
1.  Energetikai diagnosztikai vizs-

gálatok, energia tanácsadás
2.  Energia távfelügyeleti rend-

szerek bérlése
3.  Épületek hőtérképezése
4.  Kamarai Energia Beszerzési Kö-

zösség – Energiaköltségek ka-
marai tarifával: akár 20% feletti 
költségcsökkenés!

5.  Energiafogyasztás-mérés
6.  Zöld munkacsoport javaslat-

tétele
7.  Digitális tájékoztatóanyagok, 

szakirodalmak kifejlesztése
8.  Online energetikai diagnoszti-

kai vizsgálatok

Fűtési költség kalkulátor és Ener-
getikai kalkulátor elérhető a www.
hkik.hu honlapról. A fenti szolgálta-
tásokat díjmentesen, vagy kedvez-
ményes árakon biztosítjuk. 

További információ: Becskei 
Márk, tel.: (06 36) 429-614 / 121-es 
mellék, (06 20) 517-9290, E-mail: 
mark.becskei@hkik.hu.

Kitüntették a hatvani vállalkozásokat
Hatvan Városa Önkormányzata díjazta az elismert hatvani vállalkozásokat. Az „Év vállalkozása” a TRIGO Quality Support 
Kft. lett. A „Hatvan Város Partnere” program keretében átadták a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíjat, a 
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” díjakat, illetve a pozitív listás hatvani cégeket is jutalmazták.

A város fejlődése és az itt élők életfeltétele-
inek megteremtése és javítása szempontjá-
ból kiemelt fontosságú, hogy a Hatvanban 
működő vállalkozások és a város vezetése 
közötti kapcsolat továbbra is stabil, meg-
bízható legyen és partnerként tekintsenek 
egymásra. Ezeket a célokat szem előtt 
tartva Hatvan Város Önkormányzata 
2011-ben útjára indította a „Hatvan Város 
Partnere” programot és 2012 februárjában 
első ízben átadta a díjakat.

A „Hatvan Város Partnere” program (a 
gazdasági, civil és közélet képviselőinek 
javaslata alapján) keretén belül minden 
év elején kiválasztásra kerülnek azok a 
vállalkozások, amelyek előző évi tevé-
kenysége kimagasló jelentőséggel bírt 

Hatvan város életében. A kiválasztott cé-
gek, üzemek és társaságok elnyerik vagy 
„Az év vállalkozása”, vagy a „Hatvan Vá-
ros Együttműködő Partnere” díjat, vagy a 
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” 
különdíjat.

Hatvan Város Önkormányzata 2014. 
évre vonatkozóan az „Év vállalkozása” dí-
jat a TRIGO Quality Support Kft. részére 
adományozta. A „Hatvan Város Együtt-
működő Partnere” különdíjat a Sam-
sung Electronics Zrt. , a „Hatvan Város 
Együttműködő Partnere” díjat a Gödöllői 
Tangazdaság Zrt., a Heves Megyei Vízmű 
Zrt., a Novocoop Műanyagfeldolgozó 
Kft., a Hutter + Schrantz Hungária Kft., a 
Sipos-Car Kft., a Bioextra Zrt., a Kavicsút 

Kft., a Cs + Z Kft. és Pintér Istvánné egyé-
ni vállalkozó kapta.

Díjazták a pozitív listás hatvani vállal-
kozásokat is. A Nemzeti Fogyasztóvédel-
mi Hatóság minden évben elismeri azo-
kat a vállalkozásokat, amelyeknél három 
országos vizsgálati program során sem 
találnak semmilyen rendellenességet, a 
megelőző egy évben pedig nem alkal-
maztak velük szemben szankciót, illetve 
nem volt megalapozott panasz ellenük. 
Ennek értelmében elismerésben részesült 
a Zombori-60 Sütőipari Kft., az OPTIME 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Bam-
bínó Divatáru Hatvan, a Badboys 2000 
Kft. Hatvan és a SZÍN-60 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Hatvan.
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Pályázat pályakezdők támogatására 
Az Új Széchenyi Terv keretében még pályázható TÁMOP-2.3.4.A jelű, „Gyakornoki program a tanulószer-
ződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” című pályázat. A pályázati 
kiírás célja: azon mikro-, kis- és középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, olyan 
fiatal szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el 
szakmája gyakorlati ismereteit.

Kiemelten Fontos követelmények:
1. A célcsoport tagjaival (a gyakor-
no kokkal) szemben támasztott fel-
tételek: olyan fiatal, aki nappali rend-
szerű iskolai oktatásban szerezte 
első iskolai rendszerű középszintű 
(középfokú, OKJ-s) szakképesítését.
2. A Pályázónak/Kedvezményezett-
nek a vállalnia kell, hogy a támoga-
tott projekt keretében a projekt be-
fejezését követően a támogatásból 
foglalkoztatottak munkaviszonyát a 
támogatott foglalkoztatás időtarta-
mának feléig, legalább 4,5 hónapig 
fenntartja.
A támogatás formája: vissza NEM 
térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: a projekt el-
számolható összes költségének leg-
feljebb 100%-a.
A támogatás összege: legalább 
460 350 Ft, legfeljebb 30 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek köre:
1.  A gyakornokok foglalkoztatása – A 

támogatást a garantált bérmini-
mum 150%-áig vehet igénybe, 
vagyis az efölötti rész nem támo-
gatott. Ha a pályázó gyakornoka 
után a garantált bérminimumnál 
magasabb bérre igényel támoga-
tást, úgy a pályázatban vállalnia 
kell az előírt továbbfoglalkoztatás 
során is a támogatott (magasabb) 
bér kifizetését.

2.  Mentori tevékenység – a pályázó 

által megjelölt személy a fiatal 
hatékony tevékenységének segí-
tésére.

3.  Adminisztrációs feladatok ellátá-
sa – A projekt végrehajtásával és 
a gyakornokok foglalkoztatásá-
val kapcsolatban felmerült admi-
nisztrációs többletfeladatok ellá-
tása, pl. könyvelés.

4.  A gyakornoki munkahely(ek) ki-
alakításához szükséges eszközök 
beszerzése, megfelelő gyakornoki 
munkafeltételek biztosításához 
szükséges beszerzések, felújítás, 
átalakítás.

A pályázatok benyújtása 2014. 
április 30-ig még lehetséges! A 
pályázatok benyújtása és elbírálása 
folyamatosan történik. 

Kinek érdemes pályázni:
–  olyan vállalkozásnak, aki szak-

munkás utánpótlást keres
–  olyan vállalkozásnak, aki bízik a fi-

atal munkaerő teljesítményében
–  ahhoz hogy a fiataloknak esélyt 

adjon legmegfelelőbb támogatás 
egy bér és eszköz finanszírozás 
kombinációja

–  aki bízik a tanulószerződéses gya-
korlati képzés eredményességé-
ben

–  aki hosszabb távon kíván foglal-
koztatni új, fiatal szakembert.

1.  A pályázó vállalja a célcsoporttag 
foglalkoztatását olyan munka-

körben, amelynek betöltésére a 
megszerzett szakképesítése kife-
jezetten képesíti.

2.  A pályázó vállalja, hogy projekt 
megvalósítása során megjelöl 
egy szakembert, aki mentor 
szerepkört tölt be.

3.  A gyakornok olyan 25 évesnél fia-
talabb fiatal, aki legfeljebb 18 hó-
napja szerezte első iskolai rend-
szerű középszintű (középfokú, 
OKJ-s) szakképesítését nappali 
rendszerű iskolai oktatásban.

4.  A célcsoporttag a bizonyítvány 
megszerzése óta eltelt időben 
a kedvezményezettel nem állt 
munkaviszonyban, kivéve ameny-
nyiben már létrejött munkavi-
szonyra vonatkozóan nyújtja be a 
pályázatot, a munkaviszony kez-
dete legfeljebb 30 nappal előzhe-
ti meg a pályázat benyújtását.

5.  Amennyiben a pályázat benyúj-
tásakor a gyakornokkal még nem 
áll fenn munkaviszony, azt a Tá-
mogatói Okirat aláírását követő 
60 napon belül létre kell hozni.

6.  A gyakornok foglalkoztatása csak 
heti 40 órás, teljes munkaidejű 
munkaviszony keretében lehet-
séges.

7.  A pályázónak vállalnia kell, hogy 
a projekt teljes időtartamára vo-
natkozóan a gyakornok(ok)kal 
munkaszerződést köt próbaidő 
kikötése nélkül.

Az FSG Projektiroda Kft. ajánlásával:
(+36 20) 455 3423
(+36 36) 737 920
info@fsgprojekt.hu
3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23. I. em. 2.

HAnnA
tisztánlátó jósnő

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

Lapunk következő 
száma 2014. március 21-

én jelenik meg. 
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