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Új hely a vállalkozásoknak
Mintegy húsz vállalkozás betelepítésére alkalmas új gazdasá-
gi övezet létrehozásán dolgoznak Egerben. Az OMYA egykori 
mészkőbányájának évek óta üresen álló területére a tervek sze-
rint ősztől kis-és középvállalkozások költözhetnek be. A terület 
tulajdonosa az EVAT Zrt. pályázati támogatással majd félmilli-
árd forintból valósítja meg a beruházást.

2003-ban zárták be végleg az egykori mészkőfeldolgozó telepét, 
azóta állnak üresen az épületek. Néhányat már le is bontottak, 
hiszen a telepen áprilisban kezdhettek dolgozni a munkagépek. 
Úgynevezett barnamezős terület revitalizációjával hasznosítják 
az egykori üzemi területet.

A pályázó EVAT  Zrt. elsősorban az ipari- és logisztikai tevé-
kenységet végző kis- és középvállalkozások beköltözésére számít. 
A város új gazdasági övezetének kialakítására 223 millió forint 
uniós támogatást kapott az EVAT  Zrt., a cég önerejével összesen 
majd félmilliárd forintból valósul meg a beruházás. Habis László 
polgármester szerint annak ellenére, hogy a gazdasági válság idő-
szakát éljük, a cégek számára elérhetők olyan források, amelyekkel 
fejleszthetik a vállalkozásukat. Hozzátette, hogy az a város célja, 
hogy ipari és szolgáltató területeken új munkahelyek létesüljenek.  
Az új telephelyre a tervek szerint ez év őszétől költözhetnek majd 
be a vállalkozások.

Egyetem lehet Egerben

Barlangfürdő 
és szálloda 
Demjénben
Eredményes európai uniós pályázatnak köszön-
hetően négycsillagos gyógy- és wellness ho-
tel, valamint barlangfürdő épül  Demjénben, a 
Gyógyvizek völgyében. A fejlesztés  megvalósítá-
sát 767 millió forinttal támogatja az Európai Unió 
az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás célja, 
a barlangfürdő és a 168 férőhelyes szálloda révén 
a látogatók tartózkodási idejének növelése.

Kilencszáz millióért négycsillagos gyógy- és 
wellness hotel, egymilliárd forintért barlangfürdő 
épül Demjénben. A milliárdos beruházást hitelből 
és önerőből, illetve az Európai Unió által biztosított 
támogatásból végzi a tulajdonos cég- hangzott el 
a fejlesztést bemutató sajtótájékoztatón. Fodor 
Géza, Demjén polgármestere szerint a beruházás 
nemcsak a fürdőnek, hanem a településnek is na-
gyobb hírnevet szerez. Arra kérte a befektetőket,   
alkalmazzanak minél több helyi munkavállalót. 

Dr. Nagy-Urbán Lujza, a Gyógyvizek Völgye 
TDM menedzsere, a három település: Egerszalók, 
Demjén és Egerszólát összefogásának fontossá-
gát emelte ki. A 84 szobás, 168 férőhelyes szál-
loda két ütemben valósul meg.  A négy csillagos 
szálloda várhatóan augusztusra készül el, míg az 
egyedülálló barlangfürdő, amely többfajta szó-
rakozási és wellness lehetőséget kínál, a jövő év 
végén nyílik meg.

Kezdődhet a vár 
fejlesztése
Az Új Széchenyi Terv keretében a kormány mintegy 1,5 milliárd 
forint európai uniós támogatást juttatott „Az egri vár és erőd-
rendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése” elnevezésű pályá-
zathoz, melyet korábban a Heves Megyei Önkormányzat nyúj-
tott be. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 
törvény alapján a pályázat jogutód kedvezményezettje január 
1-jétől a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ. A pályá-
zati önerőt az állam biztosítja a központi költségvetésből.

Az 1 746 402 035 forint összköltségű turisztikai projekt tá-
mogatási szerződését a napokban írta alá Benedek István, a 
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője, ezzel 
megkezdődhet a fejlesztés. Az aláírásnál jelen volt Szabó Ró-
bert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Rémiás Tibor, a 
Heves Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója is. A számos új 
attrakciót tartalmazó fejlesztés megváltoztatja, javítja, erősíti az 
egri vár arculatát, gazdagítja kínálatát. 2014-re egy interaktív, 
mozgalmas, sokszínű látványosság jön létre, melynek falai kö-
zött mindenki találhat a maga igényeinek megfelelő látnivalót, 
programot.

Benedek István, a Heves Megyei Intézményfenntartó Köz-
pont vezetője hangsúlyozta: a támogatói szerződés aláírá-
sa mérföldkő, amely most már belátható közelségbe hozta 
a projekt megvalósulását. Az attrakciós elemek sokszínűvé, 
élménydússá teszik majd az egri várat. 

Az aláírás kapcsán Szabó Róbert elmondta: a most induló 
program kiemelkedően fontos, mivel az egri vár több mint 340 
ezer évi látogatójával vitathatatlanul Heves megye legfonto-
sabb turisztikai látványossága. Dr. Rémiás Tibor szavai szerint a 
következő két év alatt a Dobó István Vármúzeum szakembe-
rei felkészülnek arra, hogy egyre több vendég érkezik a várba 
újabb és újabb igényekkel.

Kamarai majális
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjai számára szervezte 
a kamarai juniálist. Harmadik éve tartanak nyárindító programot. Százötvenen 
regisztráltak. Nemcsak szórakoztak, pihentek a kamara tagjai, bemutatkozott a 
zöld sátruk, ahol energiatakarékossággal, energiahatékonysággal kapcsolatos 
tanácsokat adtak. A kamara vállalta, hogy segíti a lakosság és a vállalkozások 
energetikai szemléletváltását.  Információt nyújtanak a szelektív hulladékgyűj-
tésről, az energetikáról, a megújuló energiaforrásokról, a zöld munkahelyekről 
és a zöld munkába járásról. Ki lehetett próbálni, milyen, amikor teremkerékpár-
ral magunknak termeljük az áramot, és mindenki megmérhette például az ök 
ológiai lábnyomát. (Fotó: Harcsáné Garancz Eszter)

Elhárulhatnak a jogi akadályok az egri főis-
kola egyetemmé válásának útjából. Habis 
László és dr. Lukács Tamás országgyűlési 
képviselők módosító indítványt nyújtot-
tak be a felsőoktatási törvényhez, mely-
ben azt kezdeményezték, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma vegye fel jogal-
kotási programjába a korlátok feloldását 
és tegye lehetővé, hogy az egri főiskola 
folytathassa a mester- és doktorképzést.

Az elfogadott, de még  hatályba nem 
lépett törvény az egyetem megnevezés 
használatát különböző feltételekhez köti, 
így  például a minőséget kifejező mester-, 
doktori képzéshez és doktori fokozat-
adáshoz, a minősített oktatók arányához, 
a karok számához, a tehetséggondozás-
hoz, az idegen nyelven nyújtott képzési 
programokhoz. Főiskola doktori képzést 
nem folytathat, doktori iskolát csak egye-
tem indíthatna, ahol azonban  legalább 

két doktori iskolának kell  működnie 
két különböző tudományterületen. Az 
Eszterházy Károly Főiskolán a történelem-
tudomány mellett a neveléstudomány 
területén folyik doktorandusz képzés, 
mindkét terület azonban a bölcsészettu-
dományokhoz tartozik.  A jó hírt beharan-

gozó  sajtótájékoztatón dr. Ternyák Csaba 
érsek az egri püspökök egyetem alapítási 
törekvéseit elevenítette fel, míg dr. Lukács 
Tamás országgyűlési képviselő a közös cél 
érdekében végzett összefogás erejéről 
beszélt.

(Fotó: Nemes Róbert)
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Több mint 4 ezer új munkahely
A Nemzetgazdasági Minisztérium februárban hirdetett pá-
lyázatot a mikro-, kis- és középvállalkozások számára mun-
kahelyteremtő beruházások támogatására. 

A támogatási program iránt az elmúlt évhez hasonlóan 
igen élénk érdeklődés volt tapasztalható. A Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alapból rendelkezésre álló 10 milliárd forintos 
keretre a pályázatokat befogadó munkaügyi központokhoz 
750 pályázat érkezett, 10,3 milliárd Ft támogatási igénnyel. 

A pályázatok szigorú formai és tartalmi szűrését követően 
végül 584 vállalkozás nyert el vissza nem térítendő támoga-
tást 4010 új munkahely kialakításához, 7,3 Mrd Ft értékben. 

A támogatás egyúttal 6234 munkahely megőrzését is se-
gíti, mert a pályázók vállalták, hogy a meglevő létszámukat 
is megtartják további két évig. A vissza nem térítendő támo-

gatás elsősorban új gépek, berendezések, műszaki eszközök 
beszerzését, továbbá új létesítmények építését segíti. 

A pályázat sikere bizonyítja, körültekintő tervezéssel, át-
gondolt pályázati kiírással elérhető, hogy a források való-
ban oda jussanak, ahol a legnagyobb szükség van rá: olyan 
hazai kis- és közepes vállalkozásokhoz, ahol a támogatás 
nem talált pénz, és amely nélkül nem jöttek volna létre 
munkahelyek. 

A pályázók között előnyben részesültek a hátrányos hely-
zetű térségben működő kkv-k, ennek is köszönhető, hogy az 
elnyert összeg 87,4%-a az ország négy hátrányos helyzetű 
régiójába kerül. 

Heves megyében 24 vállalkozás kapott támogatást, össze-
sen több mint 272 millió forintot.

Pintér István az aláírása alkalmából tar-
tott sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
az NFH-hoz tavaly beérkezett közel 90 
ezer panasz 7-8 százaléka érintette az 
elektronikus hírközlés témáját: ezek az 
ügyek jellemzően a szolgáltató tájé-
koztató tevékenységét, illetve az ügy-
félszolgálat működését érintették, de 
olyan kérdésekkel is fordultak állampol-
gárok a fogyasztóvédelmi hatósághoz, 
amely kifejezetten a médiatartalmak 
minőségével álltak összefüggésben. 

Ami a Heves megyei tapasztalatokat 
illeti: a témában érkező fogyasztói be-
adványok száma az elmúlt évtől kezdve 
növekedést mutat, 2012. első negyed-
évére már a kérelmek közel 30%-át 
teszik ki a hírközlési szolgáltatókkal 
szembeni fogyasztói panaszok. Az év 
első három hónapjában 27 esetben ér-
kezett bejelentés. A problémák zöme 
itt is a fogyasztói panaszok intézésére, 
az ügyfélszolgálati tevékenységre, vala-
mint a fogyasztó számára nem elegen-
dő információ nyújtására vonatkoztak. 
A Heves Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőségének ta-
pasztalatai szerint a telefonon történő 
szerződéskötések alkalmával a fogyasz-
tók tájékoztatáshoz fűződő érdekei fo-
kozott védelmet igényelnek, e szóbeli 

szerződések esetében a bejelentők 
ugyanis gyakran nincsenek birtoká-
ban a szerződések lényeges elemeiről 
szóló információknak. A fogyasztó ki-
fogásának rendezése területén típus-
problémaként jelentkezett az elmúlt 
időszakban, hogy a szolgáltatók a szá-
mukra előírt 30 napos határidőt több 
alkalommal bizonyítottan túllépték a 
fogyasztók jogérvényesítéshez fűződő 
érdekeinek sérelmével. A hatóság által 
megállapított szankciók is jellemzően 
ebben a körben születtek, a 2012. év 

első negyedévben 12 jogsértést meg-
állapító határozat született.

Az NFH és az NMHH közti megállapo-
dás alkalmas arra, hogy az ügyek még 
hatékonyabb intézését biztosítsák, hi-
szen az együttműködés része a nem 
megfelelő helyre címzett panaszok ha-
ladéktalan továbbítása, az elektronikus 
és hírközlési piaccal összefüggő ügyek-
ben a rendszeres és eseti konzultációk 
megtartása és közös ellenőrzések meg-
tartása is. A sajtótájékoztatón Szalai An-
namária, az NMHH elnöke elmondta to-
vábbá, hogy a prevenció szempontjaira 
is figyelemmel a hatóságok közös kiad-
ványokban hívják fel a jövőben az em-
berek figyelmét arra, hogy a félreértések 
és a visszaélések hogyan kerülhetők el a 
szolgáltatások igénybevételekor.

Együttműködik a fogyasztóvédelem 
és a hírközlési- és médiahatóság
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság (NFH) új együttműködése nyomán gyorsabban juthatnak jogorvoslathoz az 
állampolgárok. A hatóságok vezetői – Dr. Szalai Annamária elnök és Pintér István fő-
igazgató – által aláírt dokumentum alapvető célja a hatóságok hatáskörébe tartozó 
feladatok hatékonyabb ellátása, ezáltal a fogyasztók, az ügyfelek ügyeinek gyors és 
eredményes megoldásának elősegítése.

A Főiskolán 2010 júniusában indult és jelenleg a 
lezáráshoz közeledik a Komplex szolgáltatásfej-
lesztés az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi 
gyakorlati képzés érdekében című több mint 400 
millió forintból megvalósuló TÁMOP-4.1.1/A-10/1/
KONV-2010-0002 sz. pályázat, amelynek fő célki-
tűzései között szerepelt a munkaerő-piaci szerep-
lőkkel való kapcsolattartás, a külső szakmai gya-
korlatok rendszerének átalakítása és egységesítése 
a munkerőpiaci igényekhez igazodva és a szakmai 
gyakorlati helyek fejlesztése. Továbbá megvalósul 
a diplomás pályakövetési rendszer (DPR) tovább-
fejlesztése, a felsőfokú szakképzésben végzettek 
nyomonkövetése is. A hallgatói szolgáltatások te-
rületén fejlesztik a pszichológiai, életviteli és tanul-
mányi tanácsadást, valamint a mentorprogramot. 
A pályázatban az intézményirányítás fejlesztése is 
helyet kapott: további elemekkel egészítik ki az in-
tézményi minőségirányítási rendszert, fejlesztik a 
vezetői információs rendszert (AVIR), és kialakítják 
a kockázatmenedzsment intézményi integrált rend-
szerét is.

A Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 
című projektelem keretében kifejlesztett gyakor-
lati képzést adminisztráló keretrendszer tesztje 
jelenleg folyik. A program használatában közel 
200 gyakorlati képző intézmény, cég, valamint 29 
külső oktató vesz részt, akik munkáját a főisko-
lán dolgozó koordinátorok segítik. A pályázatban 
érintett képzésekben tanuló hallgatók a nyári, il-
letve az őszi külső szakmai gyakorlatukat már az 
elkészült rendszeren keresztül adminisztrálják. A 
Hallgatói Centrumban működő Karrier- és Gya-
korlati-képzőhely Koordinációs Iroda munkatár-
sai folyamatos segítségnyújtás keretében bizto-
sítják a rendszer bevezetését.

Az Intézményirányítás fejlesztése témakörben 
2011 májusára elkészült egy SharePoint alapú minő-
ségirányítási és kockázatmenedzsment keretrend-
szer, amelyet integráltak egy másik – TÁMOP 4.1.1-
08/1 – pályázatban létrehozott Vezetői információs 
rendszerbe. Így a felsővezetők naprakész, aggregát 
adatokra épülő, grafikus riportokra támaszkodva 
hozhatják meg a „legjobb döntést”. A hallgatói-ok-
tatói szolgáltatások fejlesztése kapcsán egy Moodle 
alapú e-Learning keretrendszer és Mahara alapú 
e-Portfóliós rendszer került kialakításra.

A pályázat keretében a Humánszolgáltatások fej-
lesztése is megvalósul, amely egy előzetes igényfel-
mérés eredményeire alapozva került megszervezés-
re. A szolgáltatásokat kortárs önkéntes tanácsadók 
és szakemberek biztosítják a hallgatók számára. 
Igénybe vehető pszichológiai tanácsadás személye-
sen és internetes formában, tanulmányi és tanulási 
tanácsadás, kortársak által nyújtott egyéni tanács-
adás, csoportban működő, témák köré szerveződő 
beszélgetések és jógafoglalkozás.

A Hallgatói szolgáltatások fejlesztése című 
alprojekt keretein belül is számos fejlesztés való-
sult meg az elmúlt hónapokban. 2010. októberében 
átadták a TIK Hallgatói Centrum Almagyardombi 
beruházását, melynek révén az összes hallgatói (ta-
nulmányi, kollégiumi, mentálhigiénés és karrier) 
tanácsadáshoz, valamint a gyakorlati képzéshez 
kapcsolódó szolgáltatás egy integrált térbe, a hallga-
tók közvetlen közelébe került. A hallgatói szolgálta-
tások témájában a projekt időtartama alatt két kül-
földi tanulmányút is megvalósult, melyek keretében 
az Amerika Egyesült Államokban és három európai 
országban ismerkedtek meg a főiskola munkatársai 
a felsőoktatásban jelenlévő hallgatói szolgáltatások 
rendszerével és a tevékenységekkel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

További eredmények a főiskolai 
komplex szolgáltatásfejlesztés 
területén
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Rekultiváció
Európai uniós támogatással 38  elavult hulladéklerakó telepet 
rekultiválnak a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás területén. A projektnek köszönhetően 2014 végére meg-
szűnik a felszín alatti és feletti vizek szennyeződésnek veszélye, 
javul a levegő minősége, gazdagodik a természeti környezet, ezál-
tal  230 ezer ember életminősége válik jobbá Heves, Borsod-Aba-
új-Zemplén, Nógrád és Jász-Nagykun Szolnok megyében.  

Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően mintegy ötmilliárd 
forintot használhat fel a következő három évben a Heves Me-
gyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 38 települési 
hulladéklerakó újrahasznosítására – jelentette be Habis Lász-
ló, a társulás elnöke Városházán tartott  projektnyitó ünnepsé-
gen. A szervezet a Környezet és Energia Operatív Programból 
kapott 100%-os támogatást,  a településeknek a rekultiváció 
megvalósításához önrésszel nem kell hozzájárulniuk.

A hulladéklerakókat háromféle  módon ártalmatlanítják. 
A  munkálatok során a hulladékot átválogatják, tömörítik, 

majd szigetelő réteg kerül rá. Így a csapadékvíz nem oldódhat 
ki, ezáltal a szennyezőanyagok sem kerülhetnek a környezetbe. 
Az utolsó,  felső fedőréteg és a füvesítés arra szolgál, hogy a lera-
kó belesimuljon a tájba.  

A munkálatok előreláthatólag,  idén júliusban  kezdődnek el 
területek átadásával.  A hulladéklerakók rekultivációja várha-
tóan 2014 decemberére fejeződik be.

elADÓ! Egri bel vá ros kö ze li nagyméretű kétágú borospince a Cifrakapu téren eladó. 100 m2 telek, 25 m2 borházzal, víz-
villany, esővíz-elvezetés van. Érdeklődni az esti órákban. • (+36 36) 737 530.

Bölcsőde helyett Csillag kert Családi napközi! Sze mé lyes törődés, csa lá  di as környezet 1 éves kor tól. • Eger, Mikes Kele-
men út 101. • www.csillagkert.hu • (+36 70) 320 4842

KANDALLÓ CENTRUM
MINŐSÉGI KANDALLÓK KEDVEZŐ ÁRON!

•  Kandallóépítés ingyenes helyszíni felméréssel, szak-
tanácsadással

•  Hordozható kandallók, díjtalan házhoz szállítással, 
üzembehelyezéssel,

•  Tűzterek, kémények, füstcsövek, kandallókiegészítők 
forgalmazása

Bemutatóterem: 
Eger, Dr. Hibay Károly u. 16. (a Kis Dobó térnél)
Nyitva: szerda 9–18 ill. telefonos egyeztetéssel

06 20 362 2458
www.kandallocentrum.hu

IMOLA MENÜ   
„Gyors, minőségi ebéd  
a leterhelt mindennapokban”

Minden hétköznap 1200 és 1500 óra 
között változatos, naponta megújuló 
ételkínálattal (2 fogás: 1.270,- Ft,  
3 fogás: 1.470,- Ft), 1800 órától Grand, 
6 fogásos degusztációs menüvel, két-
havonta megújuló szezonális étlappal és 
háromhetente változó izgalmas betétlap-
pal várjuk minden kedves vendégünket.

Asztalfoglalás: (36) 516-180, 414-825
e-mail: udvarhaz@imolanet.hu
Nyitvatartás:  
H-Sz:1200-2300  
V:1200- 1600

w w w.imolaudvarhaz.hu

Felhívás
Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet 

értékesíteni kívánja a

1.  Demjén 0203/20,
Demjén 0215/5,
Demjén 0245/6,

illetve a

2.  Felsőtárkány 0175/3,
Felsőtárkány 0175/4,
Felsőtárkány 0175/5,
Felsőtárkány 0175/6,
Felsőtárkány 0175/7

helyrajzi számú külterületi ingatlanok vonatko-
zásában jelzálogjoggal rendelkező két követelé-
sét. Mindkét esetben csak az egész követelésre 

fogadunk el ajánlatot!

Eger és Környéke Takarékszövetkezet 
Eger, Széchenyi u. 18. • (06 36) 511-060

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
3300 Eger, Széchenyi u. 18.

Postacím: 3301 Eger, Pf.: 225
Tel.: (06 36) 511-060 • Fax: (06 36) 421-617

www.egertksz.hu

Nyári kamarai képzések
Kamarai tagoknak akár térítésmentesen is
A nyár a pihenés ideje, de a pihenés mellett az önképzés is fon-
tos. A napokban megjelent kamarai képzési katalógus 55 képzést 
(nyelvi,  informatikai marketing és borismereti  stb)  képzéseket, 
ill. aktuális tájékoztató rendezvényeket kínál a kamaratagoknak 
akár térítésmentesen is.

Néhány téma ízelitőül:  Marketing tanácsadás: Üzleti honlapok 
látogatottságának növelése ingyenes és fizetős eszközökkel; Cél-
ravezető cégkommunikáció földön-hálón-médiában” – gyakor-
lati workshop a hatékony cégkommunikációról, alapfokú CEWI 
(Central European Wine Institute) borismereti képzés, nyelvi és 
informatikai képzések.

A képzésekről és kedvezményekről a www.hkik.hu címen.

10 éves a 
Széchenyi 
Kártya
10 év, több mint 100 ezer vállalkozás,  1000 milliárd 
Ft-nál is több kihelyezett hitel. Számokban így lehet 
összefoglalni a  hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozá-
sok pénzügyi támogatására indított Széchenyi Kártya 
Programot, amely az évek során a vállalkozások hiteles-
ségének jelképe lett. A jubileum alkalmából  Egerben 
is ünnepséget szervezett a kereskedelmi és iparkamara 
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével, 
valamint a KA-VOSZ Zrt.-vel közösen.

A kifejezetten bizalmon alapuló, állami támogatásból 
és banki hitelforrásból megvalósuló hitelkonstrukció 
ötletét Demján Sándor fogalmazta meg még 2001-
ben. Az első Széchenyi Kártyát  2002-ben adták át; ezt 
megelőzően forgó-eszköz finanszírozásra, átmeneti 
nehézségek kivédésére csak korlátozott lehetőségek 
álltak a kis-és középvállalkozások rendelkezésére. 

A konstrukció 2010-ben a forgóeszközhitel és a beru-
házási hitel bevezetésével bővült programmá, melynek 
elemei teljesen egymásra épülnek és egyidejűleg akár 
egyszerre is felhasználhatók. A program múlt év szep-
temberében új elemmel egészült ki.  

A Széchényi Kártya a jelenlegi gazdasági válságban 
mentőöv lehet a hazai kis-és középvállalkozásoknak – 
hangzott el a program tízéves évfordulóján rendezett 
egri ünnepségen. Sós István alpolgármester beszédé-
ben arra biztatta a vállalkozókat minél nagyobb szám-
ban éljenek a kártyaprogram nyújtotta lehetőségekkel. 
Kiemelte: a közeljövőben jelentős beruházások indul-
nak Egerben, az önkormányzat igyekszik a helyi vállal-
kozásokat lehetőségeihez mérten támogatni. 

Heves megyében az elmúlt tíz évben 6819 vállalko-
zás igényelt Széchenyi Kártyát , a kihelyezett hitelek 
összege megközelíti a 40 milliárd forintot.
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HARMÓNIA SZÉPSÉGSZALON – A MEGÁLMODOTT KÜLSŐÉRT
Csúcsformában bikiniben is! A legszélesebb körű kozmetikai és testesztétikai kezelések, 
wellness-szolgáltatások hölgyeknek, uraknak! 

ÓRIÁSI ALAKFORMÁLÓ AKCIÓ!
•  Fókuszált zsírbontás, cellulitkezelés orvosesztétikai el-

járásokkal: a lézer, kavitációs ultrahang a rádiófrekven-
cia és a digitális vákuumtechnikák együttes erejével

•  UV-mentes azonnali barnítás, SexyCacao csoki szo lá rium
• Sokoldalú masszázskezelések

• Pedikűr, manikűr, géllakkozás, műkörömépítés
• Műszempilla 3D
•  Bőrfi atalítás és kötőszövet-feszesítés 

high-tech technológiával
• Testvibrációs tréning

Ajándékozzon szépséget utalványainkkal! Exkluzív kezelésekel, páratlanul alacsony árakkal!
Várjuk szépülni és megújulni vágyó Vendégeinket! Fizetési mód: SZÉP kártyával, egészségpénztári tagsággal, üdülési csekkel is.

Eger, Agria Park földszint • Tel.: (+36 30) 345 0809 • Eger, Vécsey-völgy út 67. • Tel.: (+36 20) 967 7720
www.harmoniaeger.hu

MÉDIA EGER
Tájékoztatjuk Önöket – számítunk a fi gyelmükre!

WWW.MeDiAegeR.HU

Az Egri Magazin következő száma július 6-án jelenik meg. 
Hirdetésfelvétel: július 2-ig.

NYÁRI AKCIÓ: 1-et fi zet, 2-t kap!
További információ, ajánlatkérés: (20) 383 3342

egrimagazin@mediaeger.hu, penzvilag@mediaeger.hu

A Heves Megyei Pénzvilág következő száma július 20-án jelenik 
meg. Hirdetésfelvétel: július 16-ig.

Jelenjen meg Ön is Eger város hivatalos portálján!
Kedvezményes reklámlehetőség a www.eger.hu-n! 

Kiemelt hirdetések, bannerek akár az eger.hu főolda-
lán is! On-line névjegy: kereskedelem, szolgáltatás, 
vendéglátás, szálláshely kategóriákban (fotó, elér-
hetőségek, rövid leírás, linkelés saját weboldalra).  

Egy on-line névjegy ára: 
750–850 Ft + ÁFA (bruttó: 953–1080 Ft) / hó. 

Hirdetésfelvétel, információkérés: 
eger.hu@mediaeger.hu • (06 20) 383 3342

Az adószám-felfüggesztés és -törlés 
idei szabályai
Az állami adóhatóság 2006. szeptem-
berétől alkalmazza az adószám felfüg-
gesztés, illetve a felfüggesztést követő 
törlés jogintézményét. Január 1-jétől a 
feketegazdaság elleni hatékonyabb fel-
lépés érdekében szigorodott a szank-
ció oly módon, hogy az adószám fel-
függesztése nélkül is lehetőség van az 
adószám azonnali törlésére. 

Az adószám felfüggesztése akkor tör-
ténhet meg, ha:
•  az  adózó  részére  kipostázott  adó-

hatósági irat két egymást követő alka-
lommal a címzett ismeretlensége miatt 
érkezik vissza, illetve a megfelelő levél-
szekrény hiánya miatt a címzett számá-
ra kézbesíthetetlennek minősül,
•  helyszíni ellenőrzés alapján megál-

lapítást nyer, hogy az adózó a székhe-
lyén nem található,
•  az adózó az állami adóhatósághoz 

teljesítendő bevallási vagy adófizetési 
(adóelőleg-fizetési)  kötelezettségének 

a törvényi határidőtől, illetve az esedé-
kességtől számított 365 napon belül, az 
állami adóhatóság felszólítása ellenére 
sem tesz eleget.

Az adószám felfüggesztés nélküli, 
azonnali törlésének szankcióját abban 
az esetben alkalmazhatja az adóható-
ság, amennyiben:
•  az  adózó  bejelentett  székhelye 

nem valós cím, vagy
•  az  adózó  a  rá  irányadó  szabályok-

nak megfelelő szervezeti képviselőt az 
állami adóhatósághoz nem jelentette 
be, vagy
•  az adózó által bejelentett szerveze-

ti képviselő nem valós személy.
Fontos változás, hogy a számvite-

li törvény szerinti beszámoló letétbe 
helyezésére és közzétételére irányuló 
kötelezettséget elmulasztókkal szem-
ben megszűnik az adószám felfüggesz-
tésének lehetősége, helyette az állami 
adóhatóság az adózót e kötelezettsége 

pótlására első alkalommal 30 napos 
határidő kitűzésével – 500 ezer forintig 
terjedő mulasztási bírsághatározat ki-
szabása mellett – hívja fel. Amennyiben 
az adózó e kötelezettségét a felhívás 
ellenére nem teljesíti, az adóhatóság is-
mételten felszólítja a pótlásra 60 napos 
határidő kitűzésével, egymillió forintig 
terjedő mulasztási bírság kiszabásával 
egyidejűleg. Ha az adózó továbbra sem 
tesz eleget kötelezettségének, az adó-
hatóság az adózó adószámát felfüg-
gesztés nélkül törli és kezdeményezi a 
cég megszűntnek nyilvánítását.

Január 1-jétől ha az állami adóható-
ság az adószám felfüggesztéséről és 
törléséről szóló határozatot hirdetmé-
nyi úton közli az adózóval, a hirdet-
ményt kizárólag az állami adóhatóság 
internetes honlapján teszik közzé, a 
www.nav.gov.hu adószámok felfüg-
gesztése menüpont alatt.

Fiatalok felé 
is nyit az 
adóhivatal
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt stra-
tégiai célja a szolgáltató adóhatósági tevé-
kenység előmozdítása és az elektronikus 
ügyintézés népszerűsítése. A Heves megyei 
adóigazgatóság, régiónkban elsőként, a fia-
tal korosztályt szólította meg és közös mun-
kaértekezletre hívta a megye középiskolái-
nak vezetőit.

A NAV Heves Megyei Adóigazgatósága az 
ügyfélkapu és az elektronikus ügyintézés 
népszerűsítése érdekében ebben az évben 
több munkáltatónál tartott kihelyezett ügy-
félszolgálatot. 

Ezúttal a végzős középiskolásokat céloz-
zák meg. 

A megyei középiskolák vezetőinek szer-
vezett értekezleten felvázolták, milyen te-
rületeken tudnak együttműködni a peda-
gógusok és az adóhivatal dolgozói annak 
érdekében, hogy a végzős diákok kikerülve 
az iskolapadból ügyfélkaput nyissanak és 
bevallási kötelezettségüket már elektroni-
kusan teljesítsék.

A Köztartozásmentes 
Adózói Adatbázis  
előnyei
Az állami adóhatóság a honlapján közzéteszi azoknak az adózóknak a 
nevét, elnevezését, adószámát, akik/amelyek a törvényben foglalt felté-
teleknek megfelelve kérik felvételüket a köztartozásmentes adózók nyil-
vántartásába.

A köztartozásmentes adatbázisban történő megjelenés garancia arra, 
hogy a vállalkozás jogszerűen működik, bevallási-, adófizetési kötelezett-
ségének határidőben eleget tesz és nem áll a működését érintő speciális 
eljárás (pl. adószám felfüggesztés, végelszámolás stb.) alatt.

Legnagyobb előnye, hogy az adózó mentesül a nemleges adóigazolás 
beszerzésével összefüggő adminisztrációs és anyagi terhektől. Közbe-
szerzések teljesítéséhez kapcsolódóan ez azt jelenti, hogy, ha szerepel az 
adatbázisban, akkor együttes adóigazolás nélkül is teljesíthetnek a részé-
re kifizetést. 

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kére-
lem illetékmentes és kizárólag elektronikus úton nyújtható be a 12UK21 
jelű nyomtatványon.

Az adóhatóság a köztartozásmentes adatbázist folyamatosan felülvizs-
gálja és minden hónap 10. napján frissíti. Amennyiben az adózó az előírt 
feltételek bármelyikének nem felel meg, a köztartozásmentes adatbázis-
ból törlésre kerül, ismételt felvételét pedig csak újabb kérelem benyújtá-
sával kérheti. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
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Megújuló energiaforrások 
Tudta-e, hogy...
?  

… a megújuló energiaforrások szinte kivétel nélkül a Napból származnak?
?  

…  a föld belső hőjéből származó (geotermikus) energiát ugyancsak megújulónak tekintjük, ahogyan a 
hulladékokból származó energiákat is? 

?  
… ha nem használjuk túl őket, érezhető mértékben nem csökken mennyiségük?

?  
… ezekkel mi is képesek vagyunk ingyen energiához jutni?

Milyen lehetőségeink vannak a hasznosításra?
•   Napenergia: Passzív  módon,  amikor  egy  épület  kialakításakor  arra  törekszünk, 
hogy télen a házra eső napsugárzás minél nagyobb része elnyelődjön. Aktív módon 
napelemekkel (áramtermelés) vagy napkollektorral (hőtermelés). Nagy méretekben 
naperőművekben nagy tükörrendszerekkel koncentrálják a hőt.

•   Vízenergia: Kis vízfolyásokból is nyerhető energia turbinák segítségével. Ez lehet 
mechanikus (malmok), de termelhető belőle áram is. Tengermelléki országokban 
hasznosítják az árapály szintjének változását és a hullámzást is.

•   Szélenergia: Végezhet mechanikai munkát (vízszivattyúzás) és termelhet ára-
mot is. Ez utóbbi lehet ipari mértékű (szélerőmű), de kisebb léptékben egy-egy 
családi ház számára is alkalmas (szélmotor). Ha nem fúj szél, a rotor nem termel 
áramot, ennek áthidalására akkumulátorok használhatók, illetve terveznek ún. 
hibrid rendszereket (pl. szél- és napenergiás) is.

•   Geotermikus energia: A geotermikus energia eredetileg a Föld 
belső hőjének hasznosítását  jelentette. Napjainkban az ún. hő-
szivattyúk mára külső  levegőből  is képesek hőt kivonni és a  lakás 
belsejébe szállítani. Valójában egy kifordított hűtőszekrényről van szó, 
csak a hőszivattyú ennél többet tud: képes nyáron hűteni, télen pedig fűteni.

•   Biomassza: A biomassza bármilyen szerves anyagot jelölhet, akár növényi, állati 
vagy emberi eredetűt. Szilárd halmazállapotú formájában ismert a faapríték, a kü-
lönböző pelletek, vagy a biobrikett. Folyékony formában legismertebb a különböző 
növényekből előállítható biodízel vagy a bioetanol. Légnemű változata a biogáz, 
ami szerves anyagok erjesztésével áll elő.

További  információk: Gépalk  2005  Kft.  (Gyöngyös);  J.P.  '98  Fűtéstechnika  Kft. 
(Eger); Promtherm Agria Kft. (Eger); SLV Metal Kft. (Domoszló)

Kormos Gyula (Bástya Építész Kft.) elmondása szerint: Az energiatakarékosság rövidtávon 
gazdasági kérdésnek tűnik, de valójában az emberiség létkérdése. Ma már rendelkezünk 
azokkal a „korszerű és hatékony” eszközökkel, melyek alkalmasak arra, hogy utódainktól elv-
együk az életteret. Ezt senki sem akarhatja. Ezért létkérdés a fenntartható fejlődés, melynek 
alappillére az energiatakarékosság. Mint Einstein mondta a problémákat ugyanazzal a mód-
szerrel nem lehet megoldani, amellyel létrehoztuk azokat. A változtatás felé vezető út egyik 
eszköze az épületek energiatanúsítványa. Egységes számítási módszer szerint az egy négyzet-
méterre jutó energia szükséglet alapján „A+”-tól „I”-ig kategóriába sorolja az épületet (mint 
pl.: hűtőszekrényeknél). A magyarországi átlagos érték 150-190 %, „F” kategóriás. Az „A”+” 
kategóriához legtöbbször már plusz 10-20 cm hőszigetelésre, kiváló ablakokra és megújuló 
energiára is szükség van. A tanúsítvány segítségével azon túl, hogy korrekt képet kapunk arról, 
milyen az épület, meghatározhatjuk azokat a már valójában korszerű és hatékony módszer-

eket, melyekkel nemcsak a pénztárcánkat, hanem utódaink életterét is megóvhatjuk.

Energiatakarékosság és  
energiahatékonyság 
Tudta-e, hogy...
?  

…  az energia a Világmindenség egyik fő alkotóeleme, ami lehetővé teszi mindenféle rendszer működését?
?  

…  energiánk legnagyobb része, legyen az megújuló (szél-, a víz-, vagy a napenergia) vagy nem megúju-
ló (szén, kőolaj és földgáz), a Napból származik?

?  
…  napjainkban energiaválságot élünk: egyre többet fogyasztanánk, de egyre kevesebb áll rendelkezésünkre?

?  
…  minden élőlény a Földön, hogy életben maradjon, igénybe vesz egy bizonyos nagyságú területet (élő-

hely, táplálék előállítása stb.), ez az „ökológiai lábnyom"?

Bővebb információ:
www.zöldre.hu

Ilyen és hasonló fontos kérdésekre ad választ a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara „Családok és cégek a zöld jövőért” című, KEOP 6.1.0/B/11. számú, fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampánya. A prog-
ramsorozat célja: energiamegtakarítás ösztönzése vállalati szektorban, családoknál 
és otthonokban, valamint környezettudatosabb viselkedési formák elfogadása, alkal-
mazása a lakosság körében.
A  kampány  5  témaköre:  energiatakarékosság,  energiahatékonyság  /  megújuló 

energiák használata / szelektív hulladékgyűjtés / fenntartható közlekedés / fenntart-
ható vállalkozás, zöld munkahelyek.

„ZÖLD  SÁTRAS”  kitelepüléseink  alkalmával,  tanácsadóink  segítségével 
látványos és kézzel fogható demonstrációs eszközöket mutatunk be (pl.: áram-
termelő kerékpár, hőszigetelt ablaküvegek hatása, komplex energiafelhasználás, 
képződött  hulladékmennyiség  ),  ökológiai  lábnyom mérést  végzünk,  a munka-
vállalók gyermekei számára pedig rajzversenyeket rendezünk. A program során 
internetes, energiamegtakarítási versenyt is hirdetünk! (www.zöldre.hu) 
Honlapunkon rendszeresen frissített cikkek, dokumentumok, napi tippek vár-

ják az érdeklődőket, valamint szakértői hozzászólások színesítik tematikus olda-
lainkat.

 Támogatják a kamarák a módosítást

Kistérségi 
cégkatalógus
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pétervására 
kistérség cégkatalógusa című kiadvány megjelentetését 
tervezi a nyárra. Több, a kamarával kapcsolatban álló vállal-
kozás részéről fogalmazódott meg ugyanis igény a térség 
jelenlegi gazdaságát, lehetőségeit bemutató kiadvány létre-
hozására piaci kapcsolatépítő, befektetésösztönző célzattal. 
A HKIK önkéntes tagjainak a kiadványban történő megje-
lenés és a megjelenéssel járó tiszteletpéldány térítésmen-
tes. A megjelenéshez a www.hkik.hu honlapon elhelyezett 
adatlapot kérjük kitölteni és elektronikusan visszajuttatni 
2012. június 30-ig az alábbi címre, ahol további információ 
kérhető: Becskei Márk, Tel.:  (06 36) 429-614/121-es mellék, 
Mobil: (06 20) 517-9290, e-mail: uzlet@hkik.hu.

Ingatlanok 
adatbázisa
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az eladásra/
bérbeadásra kínált ipari-kereskedelmi ingatlanok megyei 
adatbázisának létrehozását tervezi júniusban. A kamarával 
kapcsolatban álló vállalkozások részéről jelentkezett igény az 
adatbázis létrehozására, annak folyamatos frissítésére és köz-
zétételére gazdaságélénkítő, befektetés-ösztönző célzattal.

Az adatbázisba minden Heves Megyei ingatlan díjmente-
sen bekerülhet, s a kialakításra kerülő adatbázis díjmentesen 
hozzáférhető honlapunkon. Az adatbázisba való bekerülés-
hez szükséges az adatlap kitöltése (www.hkik.hu honlapról 
letölthető adatlap kitöltésére és annak megküldése az aláb-
bi  címre:  Becskei Márk,  e-mail:  uzlet@hkik.hu. Tel.:  (06  36) 
429-614/121-es mellék, Mobil: (06 20) 517-9290.

1. Annak érdekében, hogy a kormány 
duális szakképzéssel kapcsolatos célki-
tűzései mentén egy olyan szakmunkás-
képzési rendszer alakuljon ki, amely a 
vállalatoknál folyó munkával egybekö-
tött szakmatanulást helyezi a közép-
pontba, indokolt volt felülvizsgálni a 
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakkép-
zésről 8. § 2. bekezdését, amely előírja, 
hogy a „szakiskolában évfolyamonként 
kötelező tanórai foglalkozások megtar-
tásához rendelkezésre álló időkeret leg-
alább 33 százaléka a Nemzeti Alaptan-
tervben meghatározottak átadásához 
álljon rendelkezésre”. Az MKIK javaslata 
az volt, hogy a törvény módosításában 
a „legalább” szó helyett a „legfeljebb” 
kifejezés szerepeljen, így a közismereti 
ismerettartalmak 33 százalékos arányát 
nem minimumként, hanem maximum-
ként határozzák meg. 

Az előrehozott szakképzés az a kép-
zési forma, amelyben a fő hangsúly 
a szakmai ismeretek elméletének és 
gyakorlatának készségszintű elsajá-
títtatásán van. A gazdaság vélemé-
nye az, hogy a közismereti tárgyak 
továbbra is fontosak, de a szakiskolai 
képzésben már azok szakmai alkal-
mazását  kell  oktatni  (szakszámtan, 

vállalkozási-állampolgári ismeretek, 
szakmai idegen nyelv, kommunikáci-
ós technikák stb.).

2. Örvendetes a módosításban a ta-
nulószerződéses gyakorlati képzés le-
hetőségének visszaállítása a szakkép-
zés kezdő évfolyamától. 

A duális képzés szempontjából ne-
hezen volt értelmezhető a vállalatok 
számára, hogy az év elején életbe lé-
pett törvényi szabályozás nem tette 
lehetővé, hogy a 9. szakképző évfolya-
mon a tanulók tanulószerződés kere-
tei között vállalati gyakorlati képzésen 
vehessenek részt. Ezzel kapcsolatosan 
több nagyvállalat is, köztük a Merce-
des, illetve az Audi és a Heves megyei 
nagyvállalatok: Mátrai Erőmű, BOSCH, 
ZF Hungária Kft, HESI Kft. is kezdemé-
nyezték: a törvényi szabályozás tegye 
lehetővé, hogy már a 9. évfolyamon, 15 
éves életkorban is a csúcstechnológiá-
val felszerelt vállalati tanműhelyekben 
folyhasson a tanulók gyakorlati képzé-
se. Ezért a kamarák kezdeményezték, 
hogy módosítsák a törvényt úgy, hogy 
az iskolai tanműhelyi képzés prioritása 
mellett váljon lehetővé a kamara által 
akkreditált, gyakorlati képzés céljára 
létrehozott vállalati tanműhelyekben 

is a 9. évfolyamon történő teljes idejű 
gyakorlati képzés.

A változtatás több ok miatt is indo-
kolt. A legfontosabb, hogy amennyiben 
az adott térségben és szakmában van 
működő vállalati tanműhely, idáig is az 
volt a gyakorlat, hogy ez a tanműhely 
végezte együttműködési megállapo-
dás vagy tanulószerződés keretében a 
tanulók gyakorlati képzését, mert csak 
itt álltak rendelkezésre a képzés feltét-
elei. Amennyiben ezt a tevékenységet 
ez a vállalati tanműhely az 1. évben 
nem, vagy csak korlátozottan folytat-
hatta volna, nem tudott volna teljes 
körű képzést folytatni és teljes kihasz-
náltsággal működni. Ez gondot okoz-
hatott volna az adott vállalatnak mind 
az oktatók foglalkoztatásában, mind az 
anyagköltség és működési költségek 
fedezetében, a másik oldalon, az iskola 
részéről pedig egy olyan fölösleges és 
párhuzamos személyi-tárgyi fejlesztést, 
beruházást igényelt volna a feltételek 
újbóli kialakítása, mely a jelen forráshi-
ányos helyzetben különösen nehezen 
lett volna finanszírozható.

A fenti célok érdekében módosult a 
szintvizsga megszervezésére vonatko-
zó előírás is, amelynek következtében 
a tanulószerződés megkötésének a 
jövőben már nem feltétele a szintvizs-
ga letétele, a szintvizsgák időpontját 
továbbra is a szakmai és vizsgaköve-
telményekben fogják meghatározni, 
várhatóan a képzési idő felénél az elsa-
játított gyakorlati készségek szintjének 
mérését hivatott jelezni a felkészítők 
számára.

A kereskedelmi és iparkamarák a kormánnyal és a Nemzetgazdasági Minisztérium-
mal együttműködve az elmúlt két évben lépést tettek a duális szakképzési rendszer 
magyarországi megteremtésében. 

A szakképzési törvény néhány pontjának jelenlegi  módosítása a kamara javaslata-
ira alapozott, olyan intézkedési-beavatkozási intézkedéseket fogalmaz meg, amelyek 
útját állhatják azoknak a visszarendeződéseknek, amelyek a duális képzés kiteljese-
dését veszélyeztették, így a kereskedelmi és iparkamarák üdvözlik a szakképzési tör-
vény módosítását.



Másolás a belvárosban
Dokumentum és rajzmásolás, 
szkennelés
A4 - A3 méret színes és mono
A2 - A0 méretben monochrom

•

•
•

Eger, Kossuth utca 6.       +36/513 459
www. imo lane t .hu /maso l a s

Ködmön Csárda
– A GASZTRONÓMIA FELLEGVÁRA –

Szülõföldünk ételei és 
borai a Szépasszony-

völgyben

 esküvők
 fogadások
 üzleti vacsorák
 rendezvények

kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu
(+36 36) 413-172

www.szepasszonyvolgy.eu
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Gyenes diá son 4-6-8-fős apartmanok 
egyben vagy külön-külön, udvarral, 

gépkocsibeállóval bérelhetők.  
Üdülési csekket elfogadok!  

(06 20) 584 2343

ancivendeghaz.hu

A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN

– Hogyan ért ez a hír?
– Ez egy kicsit váratlanul ért, mióta léte-

zik a cégem, 2004. óta, sok göröngyös utat 
kellett bejárnunk. Sokféle munkát kellett 
elvégeznünk, hogy fokról-fokra haladva 
növekedni tudjunk. Tavaly adták át a felső-
tárányi Bambara Hotelt, ez egy 56 szobás 
szálloda. Az egész belső rész felületképzé-
sét, festését mi csináltuk, ez keltette fel a 
világcég figyelmét. 

– Mire sarkall ez?
A mai világban minden vállalkozónak 

kívánom, hogy kapjon valamilyen elisme-
rést, hogy meg tudja tartani önbecsülését, 
odafigyeljen munkájára. És manapság, 
amikor igen nehéz a gazdasági helyzet, 
jól esik az ilyen visszajelzés. De nemcsak a 
trófea lényeges, nekem az is nagyon fon-
tos, hogy az utca túloldaláról átinteget a 
régebbi kuncsaft és szól, hogy unokája 
született, szeretnék felújítani a lakást és 
ránk számítanak. 

– Ez tovább is sugárzik,  hiszen az 
utánpótlásban is tevékenyen részt ve-
szel.

– Részt veszek évek óta a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara munkájában, 
ahol szakmunkásvizsgáztatásban, szint-
vizsgákban vállalok feladatokat. Nagy 
szomorúságomra nem nagyon van igény 
mostanában a mestervizsgáztatásra, jó 
lenne, ha időről-időre összegyűlne a me-
gyében egy csapat, akik a legmagasabb 
szinten szeretnék bizonyítani szaktudásu-
kat!

– Mitől lesz valaki jó festő, jó mester-
ember?

– A mai napig tanulok. Azt vallom, hogy 
az okos ember más kárán tanul. Nagyon 
sok gonddal, nehézséggel  találkoztam 
már pályám során, ahol a megrendelő azt 

várta, hogy mint szakember, oldjam meg 
a problémákat.  Lépést kell tartanunk a 
technológiával, meg kell ismernünk az új 
anyagokat, véleményt kell alkotnunk róla. 
Csak így tudjuk a megrendelőnek garan-
tálni, hogy a legjobb tanácsot, a legjobb 
szolgáltatást kapja. Arról nem is beszélve, 
hogy amikor oktatok, a diákokkal is a leg-
újabb dolgokat kell megismertetnem.

– Hogyan szerettél bele ebbe a szak-
mába?

– Ha visszapörgetem az idő kerekét, 
nagyon kellemes dolgok jutnak eszem-
be. A szülői háznál, ahol felnőttem, 
Andornaktályán, édesanyáméknál egy 
alkalommal festés volt. Láttam a festő-
ket, ahogy kevertek, dolgoztak, s hogy 
a különböző helyiségeket hogyan vará-
zsolták széppé. Nagyon megtetszett ez a 
munka. Szüleim a  Mezőgépnél dolgoz-
tak, vasas szakmában, engem is erre szán-
tak. Nem akartam őket megbántani, de 
megegyeztünk, hogy első helyre a festő 
szakmát írom a jelentkezési lapra, s csak 
második helyre kerül a lakatos. Örülök, 
hogy felvettek festőnek, 1991-ben vé-
geztem a Bornemisszában, ahol 3 év alatt 
elsajátítottam az alapokat. Megtanultam, 
hogy a bizonyítvány csak egy útravaló, 
aminek segítségével a többi tapasztalat 
megszerzésére nyílik lehetőség. Veres 
Józsefnek hívták a mesteremet, a mai na-
pig hálás vagyok azért, hogy szárnyai alá 
vett, s mindent megmutatott, s ha arra 
volt szükség, helyretett. Több vállalkozó-
nál dolgoztam, majd lehetőségem nyílt 
arra, hogy kijussak Németországba. Több 
helyet bejártam, hárman csináltunk egy 
céget. Végül úgy döntöttem, hogy a kinti 
tapasztalatok birtokában itthon próbálok 
szerencsét. Nagyon nehéz volt a kezdés. 

„…a bizonyítvány csak egy útravaló…”
Beszélgetés Koczka Sándor egyéni vállalkozóval, szakmáról, díjakról, jövőről

Névjegy

Koczka Sándor egyéni vállalkozó
2010.  Eger Város Gazdaságáért Díj
2011. Év Vállalkozója 
2012.  Korrekt Partner védjegy 

tulajdonosa
Fontosabb referenciák: Zsóry 
fürdő, Bambara Hotel, Eszterházy 
Károly Főiskola, Royal cukrászda, 
Gárdonyi Géza Ciszterci, Platán 
Egész ségcentrum,  ZF Hungária 
Kft.,  Villa völgy, Palatinus fürdő
szo ba szalon,  Heves megyei Kor
mányhivatal, Mátrai Erőmű Zrt.
http://www.festesburkolas.hu/

Minden nagyobb cégnek megvolt a be-
dolgozott szakembere, alvállalkozója. Ne-
hezen tudtam labdába rúgni. Szerencsére 
elég talpraesett vagyok, s kitartó munká-
val elértem, hogy a nagyobb generálcé-
gek is felfigyeltek rám. 

– A közelmúltban egy nagy munka 
részese lehettél.

– Ha visszagondolok az elmúlt évekre, 
nagyon örülök a sikereknek, s nagyon jó 
érzés, szakmai elismerés az, hogy a Líceum 
felújításában is részt vehettem. Egy nagy 
volumenű munka volt, sok érdekesség-
gel és nehézséggel. A régi technológiával 
készült falfelületek, az itt-ott felbukkanó 
falfestmények különlegessé tették a mun-
kát. 

– Manapság a vállalkozók többsé-
gének igen nehéz a helyzete, mit lehet 
tenni ilyenkor?

– Én hiszek abban, hogy a magas szak-
mai felkészültség, a minőségi munka egyre 
fontosabb lesz. Becsülettel kell végeznünk 
a dolgunkat, s vállalnunk kell a nehézsége-
ket is. Nekem nagyon sokat jelent ebben is 
a családom, feleségem és két gyermekem, 
akiknek nagyon hálás vagyok, hogy min-
dig mellettem vannak. 

Bérczessy András

Június közepén Londonban a Saint Gobain Gypsum vállalat szakmai gálájára meghí-
vást kapott az egri Koczka Sándor szobafestő, mázoló és tapétázó mester, aki egyéni 
vállalkozóként tevékenykedik. A neves gyártó cég trófeaosztó ünnepségén azok jelen-
hettek meg, akik az vállalat termékeit a legmagasabb színvonalon használják. 29 or-
szág képviselői voltak jelen, hazánkból három szakember kapott meghívást. Koczka 
Sándor azt mondja, nagyon komoly elismerés ez.



14 PénzViLÁg PénzViLÁg 15

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) 

Mikrofinanszírozási portál Egerben – 
ELŐSZÖR A RÉGIÓBAN
Újabb ügyfélbarát fejlesztésekkel készül az Alapítvány

Az Alapítvány 
– Támaszkodik az Alapítványt létre-

hozó önkormányzatok, a Magyar Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány és csatla-
kozó önkormányzatok, szervezetek és 
személyek együttműködésére;

– Kapcsolatot tart és együttműködik 
a hasonló célú hazai és nemzetközi ala-
pítványokkal és szervezetekkel;

– Segíti a térség imázsának kitelje-
sítését, a befektetők érdeklődésének 
felkeltését a befektetési lehetőségek 
feltárásával;

– A helyi igényeknek megfelelő kép-
zési és oktatási programokat szervez;

– Vállalkozásokat segítő szolgáltatá-
sokat nyújt;

– Kialakítja a vállalkozók számára 
szükséges tanácsadói, piackutatói mar-
keting tevékenységét és információs 
hálózatát;
–  Támogatja az  innovációt  (újítások, 

találmányok,  know-how-k)  az  iparjog-
védelmi kultúra színvonalának emelé-
sét;

– Elősegíti vállalkozásbarát légkör 
megteremtését a médiák segítségével

A Heves Megyei Vállalkozás- és Te-
rületfejlesztési Alapítvány – a régió-
ban elsőként – bevezeti az Európai 
Mikrofinanszírozási Portál szolgáltatást. 
A rendszer segítségével 

– lehetővé válik a kiválasztott mik-
ro hitel konstrukció on-line igénylése a 
„mik rohitel webshop”-ból;

– saját irodájában, vagy akár otthon-
ról, a számítógépénél ülve benyújthatja 
a vállalkozás hiteligénylését a kiválasz-
tott hitelkonstrukciókra;

– 0–24 óráig befogadják az anyago-
kat;

– a bírálati folyamat felgyorsul és fo-
lyamatossá válik;

– az ügyfél a rendszerben nyomon 
követheti a beadott anyag útját, sms 
és email értesítést kap a fontosabb ál-
lomásokról;

– azonnali on-line gazdálkodás- 
elemzés készül az egyszerűsített éves 
beszámoló adatai alapján, hogy jobban 
megértse és átlássa a vállalkozás saját 
pénzügyi helyzetét és javítani tudjon 
azon;

– belső kommunikációs rendszer 
működik a más – akár nemzetközi – 
mikrofinanszírozó szervezetekkel való 
kapcsolatfelvételhez, tapasztalatcseré-
hez, illetve esetleges nemzetközi donor 
szervezetekhez.

Amennyiben valaki nem rendelke-
zik számítógéppel, úgy az Alapítvány 
alkalmazottja felkeresi vállalkozásának 
székhelyén, és segít a pályázat és a hi-
telkérelem elkészítésében. A rendszer 
tesztelése június 1-én megkezdődött.

Országos Mikrohitel Program az Alapítvánnyal
Országos Mikrohitel Program • 4,9%

Kedvezményes kamatozású mik ro hitel kezdő és működő mikro vál lal ko zásoknak:

•   legfeljebb 7 millió Ft beruházásra és forgóeszközre
•   futamidő: 8 illetve 3 év
•   türelmi idő: maximum 6 hónap

•   minimum 20% önerő szükséges
•   ingatlanfedezet szükséges
•   FIX évi 4,9% ügyleti kamat

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

Teljes körű ügyintézés 
az Alapítványnál
A HMVTA pályázatmegelőlegező konstrukciók kidolgozásával és a pályázatírás 
területén is segíti ügyfeleit. Az átfogó, komplett igényfelmérést követően le-
hetőség van a teljeskörű ügyintézésre is a pályázatbefogadástól a támogatás 
megérkezéséig.

Hívja szakértőnket! 
Kontaktszemély neve, elérhetősége: 

Molnár Richárd
(+36 30) 335 3716 • (+36 36) 414 854.

Az Alapítvány 
elérhetőségei

Heves Megyei Vállalkozás és 
Területfejlesztési Alapítvány 

3300 Eger, Trinitárius u. 2.
Tel.: (+36 36) 410724

Email: info@hmvk.hu
Honlap: www.hmvk.hu

Az Európai Mikrofinanszírozási 
Hálózat tagja lett a HMVTA
A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapít-
vány  az  Európai  Mikrofinanszírozási  Hálózat    (European 
Microfinance Network – EMN) tagjaként elfogadta a hálózat 
alábbi etikai kódexét:

•   A túlzott mértékű eladósodottság elkerülése. Az EMN tagjai 
minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy egy hitelt csak abban az esetben hosszabbítsanak 
meg, ha a hitelfelvevő a törlesztési képességét bizonyítani 
tudja, és a hitel hatására a hitelfelvevők nem adósodnak 
el túlzott mértékben. Hasonlóképpen a szolgáltatók kellő 
módon gondoskodnak arról, hogy az alacsony jövedelmű 
ügyfelek számára felajánlott nem hitel jellegű pénzügyi 
termékek (mint pl. biztosítások) megfelelőek legyenek.

•   Átláthatóság és  felelős  árképzés. Az  EMN  tagjainak  tevé-
kenysége átlátható. A pénzügyi termékek árképzése, feltét-
elei (ideértve a kamatköltségeket, biztosítási díjakat, egyéb 
díjakat, stb.) átláthatóak, az ügyfelek számára érthető for-
mában vannak közzétéve, az ügyfelek számára elérhetőek, 
és lehetővé teszi az EMN tagok számára a fenntarthatóság 
elérését. 

•   Elfogadható behajtási gyakorlatok. Az EMN tagok nem al-
kalmaznak sértő és kényszerítő erejű behajtási gyakorlatot. 
A behajtási gyakorlatok egyensúlyt tartanak a nem teljesí-
tő hitelek behajtására irányuló felelősség és azon kedvez-
ményezettek jogai között, akik számára a kötelezettségek 
teljesítése problémát jelent.

•   Etikus viselkedés. Az EMN tagok dolgozói magas etikai nor-
mák szerint járnak el a mikrofinanszírozási ügyfelekkel való 
együttműködés során, és a szolgáltatók gondoskodnak 
arról, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel rendel-
kezzenek a korrupció vagy az ügyfelekkel való helytelen 
bánásmód felderítésére és korrigálására.

•   Panaszok  jóvátételére  szolgáló mechanizmusok.  Az  EMN 
tagok időszerű és rugalmasan reagáló mechanizmusok-
kal rendelkeznek az ügyfelek panaszainak lekezelésére és 
problémáinak megoldására.

•   A rábízott vagyontárgyak védelme. Az EMN tagok megvé-
dik az ügyfelek által rájuk bízott vagyontárgyakat (megta-
karításokat, garanciákat, pénzalapokat).

•   Az ügyféladatok bizalmas kezelése. Tiszteletben tartják az 
ügyfelek bizalmas adatait, melyeket az ügyfél kifejezett 
hozzájárulása nélkül nem lehet egyéb célokra felhasználni 
(miközben a pénzügyi szolgáltatók fontos szerepet játsza-

nak abban, hogy az ügyfelek minél jobban kiaknázhassák a 
hitelezési múltjuk összeállításából származó előnyöket).

•   Nemek  közötti  egyenlőség  és  diszkrimináció-mentesség. 
Az EMN tagok támogatják és  tiszteletben tartják a nemek 
közötti egyenlőség és diszkrimináció- mentesség alapelv-
ét a dolgozóikkal és ügyfeleikkel  való kapcsolataikban.

•   Fenntartható fejlődés, környezetvédelem és  fejlesztés. Az 
EMN tagok figyelembe veszik a fenntartható fejlődés alap-
elveit, és támogatják a környezetvédelemmel és fejlesztés-
sel kapcsolatos célkitűzéseket.

A EMN mindent megtesz annak érdekében, hogy tagjai 
betartsák a fenti alapelveket.

Amennyiben az EMN tagok nem tudnak eleget tenni egy 
vagy több alapelvnek, arról egyértelmű magyarázatot kell 
adniuk. Az EMN nem támogat olyan szervezeteket és egyé-
neket, illetve nem működik együtt olyan szervezetekkel és 
egyénekkel, továbbá nem nyújt szolgáltatást olyan szerveze-
tek és egyének részére, amelyek

•   vállalkozásukon keresztül, vagy egyénileg olyan tevékeny-
séget végeznek, amely nincsen összhangban a munka-
körülményekről vagy emberi jogokról szóló nemzetközi 
egyezményekkel és megállapodásokkal (különös tekintet-
tel a megfelelő fizetéssel, gyermekmunkával, a nők kizsák-
mányolásával vagy szexuális kizsákmányolásával kapcsola-
tos visszaélésekre);

•   vállalkozásukon keresztül, vagy egyénileg olyan tevékeny-
séget végeznek, amely ártalmas és káros a környezetre;

Az EMN semmilyen módon nem vesz részt olyan ügyletek-
ben, amelyeket etikátlannak vagy ellenőrizhetetlennek lehet 
értelmezni, továbbá általánosan elfogadott beszerzési eljá-
rásokhoz és etikai normákhoz tartja magát, valamint teljes 
átláthatóságra törekszik. 

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány küldetése, hogy magas színvonalú, köny-
nyen hozzáférhető pénzügyi, tanácsadási és képzési, szolgáltatásokat nyújtson az észak-magyaror-
szági régióban az induló és már működő mikro-, illetve kisvállalkozások számára.

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy a vállalkozások számára biztosítsa az alapvető szolgáltatásokat, 
ideértve más mellett a vállalkozások indítását, a vállalkozók képzését, s az információ-szolgáltatást, 
illetve a pénzügyi szolgáltatások, így például a mikrohitel folyamatos elérhetővé tételét. Az Alapít-
vány feladatának tekinti az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források 
feltárását és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítását is – jelentette ki Farkas Zoltán, az Alapítvány 
kuratóriumának elnöke és Sedon Gabriella ügyvezető igazgató.




