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Átadták a megújult Líceumot
Teljesen megújult a Líceum, az Eszterházy Károly Főiskola főépülete. A 238 éve az oktatás, tudomány és kultúra  szolgálatában álló 
intézmény immár a XXI. század követelményeinek megfelelő színvonalú körülményeket biztosít  a hallgatóknak és az oktatóknak. 
A projekt összköltsége 5,3 milliárd forint volt.

Magyarország első egyetemi célra épít-
tetett intézménye  5,3 milliárd forintos 
projekt keretében újult meg.  A „Líceum 
a természettudományért” program kap-
csán a csodálatos épület homlokzata, 
tetőszerkezete és berendezései is meg-
újulhattak. Mélyföldszinti résszel bővült 
az A-épület, a Líceum, a Leányka úton 
felújították a D-épületet, és az új G-épü-
letben kapott helyet az élelmiszer-tu-
dományi oktatás és kutatás. Megújult 
a Líceumban a könyvtár, magas szintű 
szolgáltatásokat biztosító eszközökkel, 
felszerelésekkel bővült. A Varázstorony 
a természettudomány, a csillagászat 
szépségeit mutatja be a hallgatóknak, 
látogatóknak. Az oktatást segíti a 3 D-s 
mozgóképstúdió, médialabor és a leg-
modernebb informatikai rendszerekkel 
felszerelt tantermek.

Az ünnepélyes projektzárón dr. Hauser 
Zoltán rektor úgy fogalmazott: a magyar 
felsőoktatás szimbolikus épülete végre 
ismét teljes pompájában látható, s hasz-
nálható.Dr. Ternyák Csaba egri érsek 

köszöntőjében kiemelte: történelmi je-
lentőségű ez a beruházás, mely mutatja, 
hogy a város számára fontos a kultúra, 
az oktatás, a tudomány. 

Dr. Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki biztos 
hangsúlyozta:  idén további források, 
közel 100 milliárd forintos uniós támo-
gatás áll a felsőoktatás rendelkezésére, 
s több száz milliós támogatás érkezhet 
még ebben az évben az Eszterházy Kár-
oly Főiskolára az oktatás további fejlesz-
tésére.  A politikus az ünnepség kapcsán 
kezdeményezéssel fordult a főiskola, az 
egyház, a megye és a város vezetőihez, 
hogy egy közös konferencia keretében 
emlékezzenek meg Eszterházy Károly 
munkásságáról, életéről.

Habis László polgármester kiemelte: 
ez a legnagyobb uniós társfinanszírozá-
sú projekt ami a városban eddig meg-
valósult, s nagyon fontos az is, hogy az 
Eszterházy Károly Főiskola hazánk legje-
lentősebb vidéki főiskolája.

A záróünnepségen kitüntetéseket 
adtak át. Dr. Ternyák Csaba érsek Pro 

Cultura Christiana-díjjal tüntette ki dr. 
Hauser Zoltánt, az intézmény rektorát. 

A Líceum felújításának átadása alkal-
mából Pro Academia Agriensi díjja tün-
tették ki dr. Hoffmann Rózsát, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős 
államtitkárát. 

Eszterházy Károly Emlékérmet ado-
mányoztak dr. Nyitrai Zsolt miniszter-
elnöki biztosnak, Habis László polgár-
mesternek, Szabó Róbertnek, a Heves 
Megyei Közgyűlés elnökének, dr. Balás 
Istvánnak, a Heves Megyei Kormány-
hivatal főigazgatójának és dr. Köpeczi-
Bócz Tamásnak, a Türr István Képző és 
Kutató Intézet főigazgatójának.

Az Eszterházy Károly Főiskola Dísz-
polgára címet dr. Ternyák Csaba az Egri 
Főegyházmegye érseke, Szűcs Gyula 
HUNÉP Universal Zrt. elnök-vezérigazga-
tója és Tóth Imre az IMOLA Építő Kft. ügy-
vezető igazgatója kapta. Az Eszterházy 
Károly Főiskoláért érem arany fokozatát 
kapták a magas színvonalú munkát vég-
ző kivitelezők, szakemberek. 

(Fotó: Nemes Róbert)

Újra hódítottak a levegő urai 
– tovább gyorsult a nagy földi 
légkörzés
Több rekord is született a sűrített levegővel hajtott járgányok ötödik nemzetközi viadalán

Hamisítatlan tavaszköszöntő fesztivál-
hangulat tette emlékezetessé az ötödik, 
jubileumi Rexroth Pneumobil Verseny 
döntőjét az egri Érsekkertben. A négy 
országból érkező 41 csapat összesen öt 
kategóriában mérte össze tudását a sa-
ját tervezésű és kivitelezésű, sűrített le-
vegővel hajtott járművek hagyományos 
versenyén. A parázs futamokon minden 
eddiginél kiegyensúlyozottabb mezőny 
találkozott, ami nem csupán a viadal 
növekvő nemzetközi presztízséről árul-
kodik, hanem a versenyzők felkészültsé-
géről, műszaki tudásáról is. Az idei leg-
jobb léghajtányt építő csapat, a szegedi 
MK Laren tagjai – elsőkként az egyenlők 
között – mostantól egy éven keresztül 
a Rexroth Legjobb Pneumobilja cím 
birtokosaként emlékezhetnek vissza a 
virágba borult parkban aratott szombati 
győzelemre.

Az ötödik, jubileumi Pneumobil ver-
seny indulói idén is bizonyították, hogy 
a levegő nem csupán a szerves élet, de 
a jövőt idéző, innovatív járművek hajtó-
ereje is lehet. A magyarországi műszaki 
felsőoktatási intézmények hallgatói és 
a Csehországból, Lengyelországból és 
Romániából érkező csapatok szurkolók 
sokasága előtt mutatták meg, hogy ko-
molyan vették a feladatukat, és a pneu-
matikus hajtással rendelkező járművek 
nem csupán házi barkácsolások, ha-
nem gondos műszaki tervező munka 
eredménye.

Javier González Pareja, a magyaror-
szági Bosch csoport vezetője köszön-
tőbeszédében hangsúlyozta, hogy a 
Pneumobil verseny egyedülálló módon 
teszi próbára a fiatal szakemberek inno-
vációs készségét és találékonyságát. 

„ A verseny megmutatja, hogy a mér-
nöki munka nem valamiféle valóságtól 
elrugaszkodott tevékenység, hanem 
a találékonyság éltető ereje, amelyből 
mindenki részesülhet. Egymásra talál az 
éles, kutató szellem, és a legkorszerűbb 
ismeretekkel felvértezett szaktudás 
támogató ereje. A mai esemény ismé-
telten bizonyítja, hogy jó úton járunk, 
és a műszaki értelmiség következő ge-
nerációjának törekvései mind jobban 

egybeforrnak a Bosch vállalatok jövőt 
építő szándékaival” – tette hozzá Javier 
González Pareja.  

2012 győztesei
A résztvevő csapatok az idei évben 

is öt kategóriában mérhették össze tu-
dásukat és ügyességüket. A távolsági 
kategóriában, ahol a járműveknek egy 
sűrített levegővel feltöltött palackkal 
a lehető legnagyobb távolságot kel-
lett megtenniük, a marosvásárhelyi 
METALMOBIL csapata jutott a legto-
vább: léghajtányukkal összesen 9163 
métert tettek meg. Az ügyességi fu-
tamban a járműveknek és pilótájuknak 
egy igencsak technikás pályán kellett a 
legjobb teljesítményt nyújtaniuk. Idén 
a Debreceni Széllovagok pneumobilja 
jutott át a célvonalon elsőként. A gyor-
sulási futam győztese erős mezőnyben 
a MK Laren Szeged csapata, mely lég-
hajtányával alig 28 másodperc alatt 
teljesítette a pályaszakaszt. A legere-
detibb konstrukció kategóriában a 
legkiemelkedőbb műszaki megoldá-
sokat felsorakoztató, egyúttal leginno-
vatívabb jármű nyerhette el az elsősé-
get. A komoly elismerést jelentő díjat 
a győri Szent István Egyetem Air-Go 
Pneumobil csapata vihette magával. A 
jelképes koronát, azaz a Rexroth Leg-
jobb Pneumobilja 2012 címet, amelyet 
hagyományosan az egyes versenykate-

góriák győztesei közül választ ki a zsűri, 
ezúttal a szegedi MK Laren csapata vi-
selheti egy éven át.

Tamás Endre a verseny főszervezője 
hangsúlyozta, hogy a döntőbe jutott 
csapatok mindegyike egyenletesen 
magas műszaki színvonalú járművel 
érkezett. A nézők már-már a profik fel-
készültségét idéző, izgalmas futamokat 
szurkolhattak végig, miközben a viadal 
hagyományos fesztiválhangulata is 
megmaradt.

Az idén először senior kategóriában 
is összemérték tudásukat a rutinosabb 
versenyzők. Ebben a számban azok 
a már végzett hallgatók indulhattak, 
akik az előző évi versenyek valamelyi-
kén már részt vettek, és a korábbi jár-
művüket – amennyiben az megfelelt a 
2012-es versenykiírásnak – az egykori 
képzési helyük biztosította részükre. 
A kategória legjobbja az ŐSI EntRóPia 
csapat lett, melynek tagjai így tovább 
öregbítették egykori alma materük, a 
Miskolci Egyetem hírnevét. 

Ugyancsak ebben az évben írták ki 
először a legkreatívabb bukósisakot ter-
vező csapatnak járó díjat. A sisaktervekre 
a facebook-on szavazhatott a nagyérde-
mű, így a versenyre elkészült egyedi sisa-
kot a Science’s Kitchen csapat tagjai már 
büszkén viselték a döntő futamok alatt.  

További információ: 
www.pneumobil.hu 



Turizmus és vendégvárás
Közel három milliárd forintot fordítana az önkormányzat Eger 
turisztikai fejlesztésére. A beruházásokat pályázati forrásokból 
valósítaná meg a város – mondta el Sós István alpolgármester 
a közgyűlést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette: fontos cél, 
hogy ne csak a nyári szezonban legyen vonzó a város, hanem 
a többi időszakban is.

A város turisztikai megújulásának első lépése a Bárány uszo-
da fejlesztése. Az egymilliárd kétszázmillió forintos beruházás 
során nyolc pályásra bővítik a medencét, komfortosabbá ala-
kítják a belső teret és egy új épületet is kap az uszoda. Emellett 
egy emeleti folyosóval átjárhatóvá teszik majd a Bitskeyvel. 

Még idén megkezdődnek a munkálatok az egri strandon 
is. A 700 milliós projekt részeként egy új fedett medencével 
gazdagodik a strand, kialakítanak egy csúszdaparkot és egy 
csobbanómedencét. Ezen kívül teljes felújításon esik át az 
egyes - kavicsos medence és korszerű beléptető rendszert kap 
a Hadnagy út felőli bejárat. 

850 millió forintból valósulhat meg a Város a város alatt 
program. A tervek szerint öt területre osztják majd a pince-
rendszert, melyek együtt és külön-külön is üzemeltethetőek 
lesznek. Emellett fény-, és hangtechnikai megoldásokkal, lát-
ványelemekkel bővítenék a kalandtúra útvonalát.

A 2011-ben elnyert kerékpárbarát város címhez hűen a ke-
rékpárút-hálózatot is bővíteni szeretné az önkormányzat. A 
következő évre tervezett beruházás célja, hogy a hiányzó sza-
kaszokat pótolják, így egy összefüggő, a környező települése-
ket is összekötő, egységes kerékpárút-hálózatot alakítsanak 
ki. Elsődlegesen a 12 kilométeres észak-déli gerincvonal teljes 
kiépítése a feladat, hiszen ez több, a turisták számára vonzó 
helyszínt kapcsolna össze, és Eger belvárosát is elérhetővé 
tenné a kerékpárosok számára. 

Az önkormányzat azt reméli, hogy a fejlesztések nyomán 
Eger nemcsak a turisták, hanem az ipar számára is vonzóbbá 
válik.

2013 végéig még 5500 milliárd forintnyi 
uniós támogatást hívhatunk le
Több mint 300 új pályázatot nyújtot-
tak be az elmúlt tíz hónapban Heves 
megyében – számolt be a Széchenyi 
Programiroda regionális igazgatója az 
Új Széchenyi Tervről tartott konferen-
cián. 

2013 végéig hazánk még 5500 milli-
árd forint uniós támogatást hívhat le, 
ehhez viszont fel kell gyorsítani a kifize-
téseket. Deé András regionális igazga-
tó azt mondja: Magyarország érdeke az 
lenne, hogy ezeket az uniós támogatá-
sokat az utolsó centig lehívjuk.

Üzleti infrastruktúra, gyakorlati ta-

nácsok – többek között ezekről a té-
mákról is hangzottak el előadások az 
Új Széchenyi Tervről,  a programirodák 
működtetéséről tartott konferencián. 
A vállalkozások és intézmények, tele-
pülések  vezetői  érdeklődtek elsősor-
ban.

Horváth László kormánymegbízott 
szerint a pályázatok sokszor azért nem 
nyernek, mert formailag nem megfe-
lelőek. Hiába a nemes cél, ha formai-
lag hibás egy pályázat. Hangsúlyozta, 
hogy 2013 végéig még 5500 milliárd 
forintnyi uniós támogatás áll rendel-

kezésünkre. Deé András, a Széchenyi 
Programiroda regionális igazgatója azt 
mondja: a rendelkezésünkre álló több 
mint 8000 milliárd forintnak megfele-
lő uniós forrásból eddig alig több mint 
2500 milliárd forintot hívtunk le.

A Széchenyi Programiroda működé-
sének tíz hónapja alatt 300 új pályázat 
született, régiós szinten több mint tíz-
ezer ügyfelük volt, ennek egynegyede 
Heves megyei. Segítenek abban is a 
Széchenyi Programiroda munkatársai, 
hogy a potenciális pályázóknak megta-
lálják a megfelelő kiírást.

Ismét nőtt a forgalom
Márciusban is kedvezően alakult a szálláshelyek vendégforgalma országosan. A 
külföldi vendégeknek köszönhetően a vendégéjszakák számának élénkülése a 
forgalom közel 90%-át kitevő szállodákban folytatódott, melyben a négycsilla-
gos házak szerepe volt meghatározó, az ötcsillagosok forgalma viszont csökkent 
– derül ki a Központi Statisztikai Hivatal nemrég közzétett gyorsjelentéséből.

Összességében a kereskedelmi szálláshelyeken a szállásdíjakból származó be-
vétel 2,8%-kal nőtt. A külföldi vendégek 650 ezer vendégéjszakát töltöttek el a 
kereskedelmi szálláshelyeken, számuk 4,9, az éjszakáké pedig 6,1%-kal nőtt az 
elmúlt évhez viszonyítva. 

A legjelentősebb küldő országokból érkező vendégek éjszakáinak száma – az 
Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kivételével – nőtt. Az orosz piac bő-
vülése különösen az orosz vendégek által eltöltött vendégéjszakák számában 
jelentkezik, ahol a negyedik helyet foglalják el a külföldiek között. A forgalom 
jelentős részét fogadó szállodákon belül – a két- és ötcsillagos egységek kivé-
telével – minden kategóriában növekedés volt. A részleteket a KSH honlapján 
lehet megtalálni: www.ksh.hu

Bővülés
Június végére megújul és új funkciót kap a 
Harangöntő utcában lévő Servita udvarház. 
Szeretnék, ha a terület az egriek új találko-
zóhelye lenne.

A Minaret szomszédságában álló Ha-
rangöntő Ház történetét kevesen isme-
rik. Az épületet az itt működő Marcipánia 
miatt keresik fel általában a turisták, ezért 
döntött úgy a működtető EVAT Zrt., hogy 
múzeumi helyiséget  további szolgáltatá-
sokkal bővíti.

A  harangöntéssel kapcsolatos tárgyi em-
lékek mellett megismerkedhetünk az egri 
kézművesek  munkáival is. Emellett  a Ser-
vita úti szárnyban vendéglátóegységet ala-
kítanak ki, gyermekmegőrzőt is  terveznek. 

MÉDIA EGER
Tájékoztatjuk Önöket – számítunk a fi gyelmükre!

WWW.MEDiAEgER.HU

Az Egri Magazin következő száma június 1-jén jelenik meg. 
Hirdetésfelvétel: május 28-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 június 22-én jelenik 
meg. Hirdetésfelvétel: június 18-ig.

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

Kedvezményezett:
EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

3300 Eger, Zalár u. 1–3.
A kivitelezés ideje: 

2012. április 3. – 2012. augusztus 31.
Támogatási összeg:

223 003 000 Ft

Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó 
telep revitalizációja, építési 

beruházás (volt OMYA telep)
ÉMOP-1.1.1/D-2kör-2009-0001

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

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

Hirdetésfelvétel, információkérés: 
eger.hu@mediaeger.hu • (06 20) 383 3342
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Alig van repce, drágulhat a méz
Alig van repce az ország keleti felében. A falugazdászok jelenté-
se szerint az elvetett területek kilencven százaléka kárba veszett 
a szárazság miatt. A kár a méhészeteket is érinti, emiatt keve-
sebb mézet lehet majd találni idén a piacokon vagy a boltok 
polcain. Tavaly 12,5 tonna mézet exportált Magyarország. Ez 
kevesebb volt a szokásosnál, mert a 2010-es esztendő sem ked-
vezett a méhészeteknek. A legtöbb mézet vásárló ország Olasz-
ország, de Kína is importált magyar mézet.

Idén sem számítanak sok mézre a méhészetek. Az ország keleti 
felében ugyanis alig van repce és az akác virágzása is hamarabb 
kezdődött. Akik jól teleltették át a méhcsaládokat, azok bízhat-
nak a megfelelő mennyiségű mézben, ennek ellenére drágulás 

várható. A méz ára azonban egyelőre nem emelkedett tavaly óta. 
Az egri piacon az repceméz a legolcsóbb, az akác pedig a legdrá-
gább. A falugazdászok szerint például Heves megyében az elve-
tett 16 ezer hektár repcéből a szárazság és a fagy miatt 15 ezer 
hektár kárba veszett. Az év végén egyáltalán nem volt csapadék 
a térségben, így éppen a kelés időszakában nem jutott nedves-
séghez a növény. A legtöbb helyen napraforgót vetettek a repce 
helyére, ez adhat némi reményt a méhészeknek. Heves megyé-
ben 674 méhészet működik, több mint 30 ezer méhcsaláddal. 
Mindkét szám 2008 óta folyamatosan növekszik. A méz árának 
változására pedig a termelők szerint csak ez év végén vagy a jövő 
év elején lehet számítani az idei eredmények függvényében.

Termékleírás, új  
borvidéki ellenőrző jegy
Elkészült a termékleírás, új, sor-
számozott borvidéki ellenőrző 
jegyet vezettek be – ezek voltak 
a legfontosabb döntések a hegy-
község életében tavaly. Megszü-
letett az Egri Csillag, az új borhoz 
pedig nagy reményeket fűz a 
közösség. A hegyközség jövője 
azonban bizonytalan, mivel az 
agrár szakigazgatás átalakítása 
javában zajlik, még nem tudják, 
milyen szerepet szánnak a szer-
vezetnek. Minderről a testület 
legutóbbi közgyűlésén – ahová 
az 1350 tagjából még harmincan 
sem mentek el – esett szó.

Pedig súlyos kérdések is terí-
tékre kerültek. Elindult például a 
város arculatának kialakítása - er-
ről Rázsi Botond alpolgármester 
adott tájékoztatót. Pál Sándor, a 
hegyközség elnöke is jó hírekkel 

állt a tagság elé: a kormányhi-
vatal átfogó ellenőrzést tartott, 
nem talált kifogásolnivalót.

Két, az önkormányzattal rég-
óta vitatott ügy is napirendre 
került. Az egyik a külterületi utak 
tulajdonviszonyának rendezése. 
Pál Sándor szerint sok utat még 
mindig a termelőszövetkezeti 
tulajdonaként tartanak nyilván. 
Éppen ezért, ha lenne pályázat 
az utak javítására, akkor sem tud-
nának lépni. A másik pedig az 
egri borok háza, amely már nem 
a hegyközségé, de még is nem a 
városé. 

Problémát okoz továbbá az 
Eger által a közelmúltban meg-
kezdett erdőtelepítés is, ami né-
hol a szőlősgazdák nemtetszését 
vívta ki, mert túl közel az túl kö-
zel zajlik a szőlőkhöz.

Nehéz 
év, több 
feladat
 Nehéz évet zárt az Egri Borút Egye-
sület – hangzott el a szervezet éves 
közgyűlésén. A  korábbiaknál  intenzí-
vebb, hatékonyabb reklámpropagan-
da megvalósítását, az Egri Borvidék 
további népszerűsítését  tűzték ki fel-
adatul  a rendezvényen. Elhangzott: 
fontos, hogy minél vonzóbbá tegyék a 
térséget, s minél több támogatót talál-
janak céljaik megvalósítására.

Az Egri Borút Egyesület tagjainak ész-
revételeire, javaslataira az új városmar-
keting stratégia és cselekvési terv ki-
dolgozásánál is számít a város vezetése 
– jelentette ki a fórumon Rázsi Botond 
alpolgármester, a szervezet elnöke.

Fiatal erdők állománynevelésének 
támogatása
Új támogatási jogcím támogatási kérelmét nyújthatják be az 
erdőgazdálkodók május 31-ig! 

Már benyújtható a fiatal erdők állományneveléséhez a tá-
mogatási kérelem. A fiatal erdők állományneveléséhez akár 
21 millió forint támogatás vehető igénybe, amely hektáron-
ként 215-305 ezer forintnyi szubvenciót jelent – olvasható a 
Magyar Agrárkamara közleményében.

2012. május 2. és május 31. között lehet benyújtani a fiatal 
erdők állománynevelésének támogatása igényléséhez szük-
séges papír alapú dokumentációt az erdőrészlet elhelyezke-
dése szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz. 

A támogatás szabályait részletező 25/2012. (III.20.) VM ren-
delet értelmében vissza nem térítendő támogatás vehető 

igénybe az erdők gazdasági értékét növelő befejezett ápo-
lásra, tisztításra, valamint törzsnyesésre. A vidékfejlesztési 
uniós forrásból történő támogatást azon erdőgazdálkodók 
igényelhetik, akik legalább 20 hektár, magán- vagy önkor-
mányzati tulajdonban lévő erdőrészlet területén gazdálkod-
nak. 

A támogatás mértékének meghatározása erdőrészleten-
ként, területi kategóriák megállapításán keresztül történik. A 
támogatás azonban csak a bizonylatokkal igazolt elszámol-
ható kiadások 50 %-a lehet. Egy pályázó legfeljebb 21 millió 
forintot igényelhet. A támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges nyomtatványokról, valamint a csatolandó mellék-
letekről az MVH 63/2012. számú Közleménye tájékoztat.

Osztatlan közös: vége
Az osztatlan közös tulajdon megosztása 
2012 június 1-ig kezdeményezhető álla-
mi költségvállalás mellett.

Még nem késő az egyszerű eljárás 
keretében kezdeményezni (kérelmet 
benyújtani) a részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös ingatlantulaj-
don megosztását (a saját tulajdon kimé-
rését) a körzeti földhivataloknál.

Az érintettek megfelelő tájékoztatása 
érdekében Vidékfejlesztési Minisztéri-
um – a lakosság részéről leggyakrabban 
felmerülő kérdéseket és válaszokat tar-
talmazó – összeállítást készített, amely a 
www.ujfoldtorveny.kormany.hu honla-
pon olvasható. A fenti határidőt követő-
en, már csak a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. tv alapján szüntethető 
meg az osztatlan közös ingatlantulajdon. 
Ebben az esetben költségesebb és ösz-
szetettebb eljárásra lehet számítani.

A június 1-ig kezdeményezett a föld-

kiadási eljárás eredményeként létrejött 
osztatlan közös tulajdon megosztása a 
63/2005 (IV. 8.) Kormány rendelet helyébe 
lépő új jogszabály alapján fog történni. A 
2012. június 1-ig kérelmezett megosz-
tás költségét az állam viseli. Az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetése a körzeti 
földhivatal illetékességi területéhez tar-
tozó települések 2005-ben kiorsolt sor-
rendjének megfelelően lesz végrehajtva. 
Amennyiben a megosztás költségeit a 
kérelmet benyújtott tulajdonostárs(ak) 
magukra vállalják a megosztás soron kí-
vüli eljárásban is lefolytatható.

A kérelmet a mellékletben található 
formanyomtatványon lehet benyújtani, 
amelynél minden egyes helyrajzi szám-
hoz külön kérelmet kell kitölteni.

A Magyar Agrárkamara mellett műkö-
dő Gazdálkodói Információs Szolgálat 
tanácsadói segítenek a kérelem összeál-
lításában.

Elkelt az 
Egervin 
A Raiffeisen Bank az új tulajdonos
Hosszú idő után elkelt az egykori Egervin, jelenlegi 
nevén Integrált Borgazdaság Zrt. Ez a legutóbbi volt 
a tizedik kiírás a társaság teljes vagyonára. Az új tu-
lajdonos nem árulta el, pontosan mennyit ajánlott a 
cégért, azt közölték, hogy félmilliárd és egymilliárd 
forint közötti az összeg. Az egykori borfeldolgozót a 
Raiffeisen Bank vásárolta meg.

Kilencszer volt sikertelen az Intergrált Borgazda-
ság Zrt. teljes vagyonára kiírt pályázat. Tizedszerre 
idén januárban hirdette meg a céget a felszámolást 
végző Ratis Kft. Az akkori kiírás szerint 890 millió 
forintot kértek az ingatlanokért, az eszközökért, a 
4,5 kilométernyi pincerendszerért és a kétszázezer 
palackból álló muzeális borkészletért. Az Integrált 
Borgazdaságot korábban a Raiffeisen Bank finanszí-
rozta, a pénzintézet azt közölte: azért vették meg a 
céget, mert nem láttak más megoldást a sok sikerte-
len pályázat után.

„A felszámoló egyértelművé tette számunkra, 
hogy ha nem vásárolunk, akkor a felszámolási tör-
vény lehetőségeivel élve a mi tulajdonunkba adja 
ezeket az eszközöket, ingatlanokat. Ekkor már jobb-
nak láttuk azt, hogy a felszámolóval együttműködve 
inkább tegyünk be egy ajánlatot” – mondta Tajthy 
Attila a vásárló Raiffeisen Bank követeléskezelési fő-
osztályvezetője.

Hozzátette, hogy veszteséges működése miatt az 
egykori Egervin már eddig is több száz milliós kárt 
okozott a banknak. „Mi nem engedhetjük meg ma-
gunknak azt, hogy további veszteséget termeljünk 
ezen a cégen. A hosszú távú célunk mindenképpen 
az, hogy megfelelő szakmai befektetőt találjunk az 
ingatlan és ingó vagyonra. Azt is reméljük, hogy ez a 
befektető másféle formában tovább üzemelteti majd 
az egykori Egervint” – fogalmazott Tajthy Attila.

Az osztályvezető elmondta még, hogy korábban 
hatástanulmányt is készíttetett a felszámoló, amely-
ből kiderült, hogy nem lehet gazdaságosan üzemel-
tetni az Egervint. Ennek oka, hogy szinte teljesen 
eltűnt a cég egykori felvevő piaca. Hangsúlyozta, 
hogy a bank ebben az esetben nem szakmai befek-
tető, hanem kényszertulajdonos. Szeretnék azonban 
továbbra is egyben tartani a vagyont, nem céljuk a 
muzeális borok külön értékesítése. Ameddig a bank 
nem talál megfelelő befektetőt, az állagmegóvást 
elvégzi, de továbbra is keresik majd a cég jövőbeni 
megfelelő szakmai tulajdonosát.  

Antal Anett

KosART
Fotópályázat 2012.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság 2011-ben indította útjára 
Nemzeti Fogyasztói Termékko-
sár (továbbiakban: Termékkosár) 
elnevezésű kezdeményezését, 
amelynek célja az volt, hogy rá-
irányítsa a fogyasztók figyelmét a 
biztonságos, minőségi, fogyasztó-
védelmi szempontból megfelelő 
termékekre. A Termékkosár egy-
aránt tartalmaz Magyarországon 
gyártott termékeket és olyan glo-
bális termékeket, melyek a hazai 
fogyasztói kultúrában elismerhe-
tők.  A minőség, a valódi értékek 
innovatív, művészi megjelenítése 
érdekében a Termékkosár hivata-
los honlapján, illetve a program 
Facebook-oldalán az NFH fotópá-
lyázatot hirdet. Cél, hogy az alko-
tások művészi jellegű termékáb-

rázolásokon, humoros ötleteken, 
a valós és/vagy ideális állapotok 
bemutatásán keresztül láttassák a 
hazai „fogyasztói kosarat”, elsősor-
ban a valódi értékek keresésére 
ösztönzés szándékával. A pályázat-
ba beküldött fotók megjelennek a 
Termékkosár Facebook-oldalán, 
ahol a látogatók is véleményt 
nyilváníthatnak a pályaművekről, 
a helyezésekről azonban az NFH 
munkatársaiból álló zsűri dönt. 

Pályázati határidők:
A pályázat indítása: 

2012. május 7.
A pályázatok leadási határideje: 

2012. június 7.
A pályázatok értékelése: 

2012. június 11.
Eredményhirdetés, díjátadás: 

2012. június 15.
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A HKIK fontosnak tartja, hogy a vál-
lalkozások napi életét befolyásoló 
piaci tényezők, események mellett 
perspektivikus témakörökben is 
tájékoztassa, orientálja a megye vál-
lalkozóit, felhívja a figyelmet olyan 
trendekre, tendenciákra, melyek 
közvetlenül a világgazdaságra van-
nak hatással, ugyanakkor közvet-
ve természetesen befolyásolják a 
megyei gazdasági szereplők életét, 
üzleti sikerességét, tekintettel arra 
a köztudott tényre, hogy Heves 
Megye gazdasági teljesítményében 
mekkora szerepet tölt be az export 
piacok eredményes fejlesztése.

Ezért 2011-ben a HKIK kihasznál-
va az Európai Bizottság indította 
programlehetőséget, eredménye-
sen vett részt az Understanding 
China című képzési programban, 
melynek eredményeképpen jelen-
tős információs hátérhez, kapcsolati 
tőkéhez jutott Kínai piaci kapcsola-
tok tekintetében.

Ezen eredményeket felhasználva 

hozta létre Kína Információs Pont-
ját, a szervezeti egység első tevé-
kenysége a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatallal, és a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Magyar-Kínai Tagoza-
tával közösen szerkesztett „Hogyan 
Üzleteljünk Kínában!?” című infor-
mációs füzet.
A HKIK Kína Információs Pontjá-
nak tevékenysége:
•  Piaci információ közvetítése a vál-

lalkozások irányába
•  Gazdasági trendek, tendenciák 

bemutatása, orientációs tevé-
kenység

•  Nemzetközi események, vásárok, 
kiállítások programjának ismer-
tetése, kijutási lehetőségek feltá-
rása

•  Érdeklődések, partnerkeresések 
becsatornázása a külgazdasági 
szakdiplomatai hálózat, valamint 
partnerszervezeteink segítségé-
vel

•  Befektetés-ösztönzés elősegítése 
a hazai piaci relációk erősítése

Mikrovállalkozás-
fejlesztési támogatások 
indulnak 2012. júniustól
Megjelent az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból a 
mikro vál lal kozások létrehozására 
és fejlesztésére LEADER Helyi Ak-
ciócsoportok közreműködésével 
2012-ben nyújtandó támogatá-
sok részletes feltételeiről szóló 
47/2012. (V. 11.) VM rendelet.

A támogatási kérelmet az egyes 
mezőgazdasági és agrár-vidékfej-
lesztési támogatások igénybe-
vétele esetén postai úton 2012. 
június 1. és június 30. között lehet 

benyújtani a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továb-
biakban: MVH)   által   rendszere-
sített   és   az   MVH   honlapján   
közzétett,   a   (2)   bekezdés ben   
meghatározott   adattartalmú for-
ma nyomtatványon – a Törvény 
16. §-a, valamint 21. §-a alapján 
az MVH és a LEADER HACS között 
létrejött delegálási szerződés sze-
rint – a beruházás helye szerinti 
illetékes LEADER HACS munka-
szervezeti irodájához.

A Heves Megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamara Kína 
Információs Pontja

Pályázat
Hamarosan megjelenik az élelmiszer feldolgozók 
fejlesztését szolgáló pályázat 5 milliárd forintos 
kerettel, melynek célja, hogy a mezőgazdasági ter-
mékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának ja-
vításával vagy új termékek, eljárások, technológiák 
bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, 
illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye 
és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmi-
szerbiztonsági és  – higiéniai feltételek, csökkenjen 
a környezetterhelés.

A beadás várhatóan 1 hónapig lesz lehetséges 
2012. június 15-től július 15-ig, a jövő heti rendelet-
módosítás hatálybalépésétől függően. Az igénybe 
vehető támogatás legkisebb összege a tervek sze-
rint 8000 eurónak megfelelő forintösszeg, legma-
gasabb összege 367.647 eurónak megfelelő forint-
összeg (100 millió Ft), számítástechnikai beruházás 
esetén 36.765 eurónak megfelelő forintösszeg (10 
millió Ft). A támogatás mértéke 40-60 százalék.

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

Igazi szabadság, 
kikapcsolódás a Balatonnál, 
Vonyarcvashegyen a Fészek 
Apartmanházban vagy a 

Kati Villában.
www.feszek-nest.hu



Ingatlan, vagyoni értékű jog 
értékesítésből származó jövedelem

Az Agria TISZK Térségi Integrált Szakképző 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft (AGRIA 
TISZK) 6 partnerintézménnyel kezdte meg 
működését, azzal a céllal, hogy olyan szakkép-
zési bázissá váljon, amely tényleges választási 
lehetőséget kínál tanulói számára, úgy hogy 
eközben rugalmasan igazodik a gazdasági 
környezet igényeihez. 

A szervezet az elmúlt években számos 
szakmai fejlesztést valósított meg. Szerepet 
vállal a felnőttképzésben, melynek sikeres 
példája a Neumann János Középiskolával 

közösen megvalósított „Partnerséget épí-
tünk!” megnevezésű, vállalkozó és vállal-
kozni szándékozó 45 év felettieket támogató 
ingyenes program. A tréningeken elsajátított 
ismeretek lehetőség adtak a résztvevőknek 
meglévő és tervezett vállalkozások fejleszté-
sére, elindítására. A TISZK, együttműködve 
partnerintézményeivel az elmúlt években 
számos pedagógus továbbképzést szervezett, 
de cégek, magánszemélyek számára is indít 
tanfolyamokat, továbbképzéseket.  

Jelenlegi, TIOP-3.1.1-09/1-2009-0001 azo-

nosító számú projektje az Agria TISZK inf-
rastrukturális hátterének fejlesztését támo-
gatja. A programban az építési tevékenység 
során létrejön egy olyan központi képzőhely, 
melyben a kialakított képzési terek mind a 
középfokú, mind a felsőfokú szakképzés szá-
mára biztosítanak magas szintű gyakorlati le-
hetőséget.  A központi képzőhely építése vár-
hatóan 2012. szeptember végére fejeződik be. 

A projekt európai uniós pályázatból, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 
Állam támogatásával valósul meg.  (X)

Új gyakorlati műhelyek

A magánszemély ingatlanértékesítésből és vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelmét a bevételből kiindulva, a 
költségeket és a tulajdonban tartás időszakát figyelembe véve 
lehet kiszámítani. A bevételből le kell vonni az igazolt kiadáso-
kat, majd a kapott összeg (számított jövedelem) a tulajdonban 
tartás időtartamára tekintettel csökkenthető.

Bevételként kell figyelembe venni minden bevételt, me-
lyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez 
(pl. eladási ár), költségként pedig 

•  a megszerzésre fordított összeg és az ezzel összefüggő 
más kiadások, 

•  az értéknövelő beruházások és 
•  az átruházással kapcsolatos kiadások vehetők figyelem-

be.
Fontos, hogy költséget csak a bevétel erejéig lehet elszá-

molni és a kiadásokat számlával, okirattal igazolni kell!
Az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás meg-

nevezéssel nyilvántartott építmény, valamint az ezekhez tar-
tozó vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) átruházása 
esetén a jövedelem meghatározása a szerzés időpontjától 
függően a számított összeg és a következő táblázat szerinti 
százalék figyelembe vételével történik:

Ha a szerzés éve a számított összeg
2006, vagy 2006 előtti 0%-a a jövedelem.
2007 a számított összeg 30%-a a jövedelem,
2008 a számított összeg 60%-a a jövedelem,
2009 a számított összeg 90%-a a jövedelem,
2010 a számított összeg 100%-a a jövedelem,
2011 a számított összeg 100%-a a jövedelem.

 Az előzőekben nem említett, minden más 2011-ben ér-
tékesített ingatlan (telek, üdülő, üdülőtelek, termőföld, üz-
lethelyiség, nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlan) ese-

tében a bevétel és a költségek különbözeteként számított 
jövedelem évenként, a számított jövedelem 10-10 %-ával 
csökkenthető.

Ha a szerzés éve a csökkentés mértéke: 
2011 – 2006. év 0%,
 2005. év 10%,
 2004. év 20%,
 2003. év 30%,
 2002. év 40%,
 2001. év 50%,
 2000. év 60%,
 1999. év 70%,
 1998. év 80%,
 1997. év 90%,
 1996. év 100%.

 Az ingatlan és a vagyoni értékű jog értékesítéséből szár-
mazó jövedelmet és annak 16 százalékos mértékű adóját az 
éves személyi jövedelemadó bevallásban kell megállapítani 
és az adott évről szóló bevallás benyújtására előírt határidő-
re kell megfizetni. 

2011-ben történt értékesítés esetén a 1153. számú nyom-
tatvány 161-162. sorait kell kitölteni és legkésőbb május 21-
éig kell a bevallást benyújtani és az adót megfizetni. (Egyéni 
vállalkozók és áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek ese-
tében a bevallási és befizetési határidő február 27. volt.)

Az ingatlanértékesítésből csak akkor nem keletkezik adó-
köteles jövedelem, ha az ingatlan szerzése 1996-ban vagy 
korábban, lakás esetén 2006-ban vagy az azt megelőző 
években történt vagy, ha az átruházásból származó bevételt 
meghaladják az elszámolható kiadások.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Heves Megyei Adóigazgatósága

Felhívás!
A Családbarát Donor Nap keretében hirdeti meg az Egri 
Városi Sportiskola és a TV Eger az I. Egri Szabadtűzi Ételek 
Versenyét.

A verseny helye: 
Eger, a Körcsarnok melletti szabad terület
A verseny ideje: 
2012. június 22. 14 órától
A jelentkezés határideje: 
2012. június 10. 12 óra. 

Jelentkezni a marketing@tveger.
hu címen lehet, a csapat neve, a készí-
tendő étel és a csapattagok számának 
feltüntetésével. Minimum 3 fős csapa-
tok jelentkezését várjuk, minden csa-
patban legyen legalább egy véradó!

A szervezők a helyet és a lehetőséget 
biztosítják, minden másról a csapatok-
nak kell gondoskodniuk. A csapatoknak 
legalább +10 adagnyi ételt kell főzniük, 
ezt jótékony célra, az ÉFOÉSZ javára for-
dítjuk közösen!

A zsűri értékelésének szempontjai: 
egyedi megoldások, tálalás, hangulat.

Fődíj: Egy hosszú hétvége a tisza bá-
bol nai Balázs Vendégházban, 10 fő ré-
szére.

Több hely a bölcsődében
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Európai Uniós társfinanszírozásával valósí-
totta meg a Lajosvárosi bölcsőde 20 férőhe-
lyes bővítését. A projekt az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Ope-
ratív Program ÉMOP-4.2.1/B-09 támogatási 
rendszere keretében 54.450.000 Ft összegű 
támogatásban részesült, amelyhez az Önkor-
mányzat 10% önerőt biztosít. A 60 500 000 Ft 
összértékű beruházás keretén belül a bölcső-
dét a mai kor követelményeinek megfelelően 
alakították ki. A beruházás műszaki átadása 
2012. április 27-én történt. A munkák része a 
modern belső terek építése, teljes nyílászáró-
csere, terasz és árnyékoló építése, gépészeti 
és elektromos felújítás, tetőszigetelés felújí-

tás. Megújultak a foglalkoztató helyiségek és 
a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló egységek – 
átadó, öltöző, gyermekmosdó, teakonyha.

Az udvaron kialakításra került a bölcső-
déseket kiszolgáló játszótér. Megtörtént  az 
ellátáshoz szükséges eszközök, bútorok, játé-
kok beszerzése.

Ezek mellett megvalósult az épület a hazai 
és európai előírásoknak megfelelő komplex 
akadálymentesítése, így a bölcsődét mozgás-
korlátozottak és hallás- és valamint látássé-
rültek is akadály nélkül használhatják. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nagy gondot fordít arra, hogy egyrészt a pe-
dagógiai programokat és a szolgáltatásokat 
a lakosok igényeihez igazítsa, másrészt pedig 

az intézményhálózatát is a gyermekek szá-
mának megfelelően alakítsa. Az érintett vá-
rosrészben nagyon sok a fiatal, kisgyermekes 
család, akiknek évek óta problémát jelent a 
gyermekek felvétele, elhelyezése a bölcsődei 
ellátásba. 

Egerben jelenleg 242 férőhelyen, 4 intéz-
ményben biztosított a gyermekek napközbe-
ni ellátása, a projekt eredményeként további 
20 férőhely szolgálja Lajosvárosban a kis-
gyermekek elhelyezését.

A projekt eredményeként 5 új munkahely 
jött létre, melyből 4 fő kisgyermeknevelő fog-
ja ellátni a szakmai munkát és az egyéb tech-
nikai feladatok ellátására plusz 1 fő kisegítő 
személyt fognak alkalmazni. (X)
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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

Turisztikai vállalkozások 
mutatkoznak be egymásnak
Régiónk közös érdeke, hogy minél több 
vendégnek tudjunk programot, szállást 
és természetesen jó kiszolgálást bizto-
sítani. Ezt leginkább közös összefogás-
sal teremthetjük meg, a kamara ennek 
szellemében szervez rendszeresen 
olyan programokat, ahol a turizmus-
ban érdekelt, szolgáltató vállalkozások 
megismerhetik egymás ajánlatát. Ked-
vező tapasztalat a korábbi közös ún. 
Study Tour programok kapcsán, hogy a 
vállalkozások egymásban nem riválist, 
hanem együttműködő partnert látnak, 
hiszen a közösen kiajánlott turisztikai 

ajánlat jelentheti minden vállalkozás 
közös érdekét.

2012. május 21-én hétfőn lesz a kö-
vetkező program, melynek fő gondola-
ta: Megújulás a természettel. 

A program keretében megismerked-
nek a szarvaskői, Bükki Nemzeti Park 
programjaival, tevékenységével. A 
szálláslehetőségek mellett bemutatás-
ra kerülnek kalandpályák és lehetőség 
lesz sziklamászásra. 

A napi program keretében az Egri 
Sárkányrepülő Klub és az Egerbike 
(kerékpárkölcsönzés, kerékpáros túra-

szervezés) ajánlatait lehet megismerni, 
kipróbálni.

Gyülekező: minden vállalkozás részé-
re május 21-én, 8 óra 15 perckor. A busz 
a HKIK épülete elől indul (Eger, Faiskola 
út 15.). 

A gasztronómiai bemutatókkal 
együtt a program 16 órakor zárul Eger-
ben. 

Jelentkezés: www.hkik.hu webolda-
lon a rendezvények menü pontja alatt 
lehetséges, vagy telefonon 36/429-614, 
115-ös telefonszámon.

Tudatos bankjegy ellenőrzés az MNB 
támogatásával
A Magyar Nemzeti Bank elindította a tudatos bankjegyellen-
őrzés elterjesztése érdekében meghirdetett programjának 
következő ütemét. Az MNB immár másodszor anyagilag is 
támogatja, hogy a kiskereskedők és a szolgáltatók megbíz-
ható bankjegyellenőrzést lehetővé tevő modern UV-A/C ké-
szülékeket vásároljanak.

A Magyar Nemzeti Bank törvényben rögzített feladata, 
hogy a gazdaságot megfelelő mennyiségű, minőségű és 
címletösszetételű készpénzzel lássa el. A jegybank kiemelt 
figyelmet fordít a bankjegyhamisítás elleni küzdelemre, vala-
mint a tudatos készpénzhasználatra. Jelenleg a hamis bank-
jegyek elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszköze az 
UV-A és UV-C fénycsővel egyaránt rendelkező bankjegyvizs-
gáló segédeszközök használata, ezért az MNB megismétli 

2011-ben indított programját az UV-A/C készülékek beszer-
zésnek támogatására.

2012. május 8-án az MNB elindította a tudatos bankjegy-
ellenőrzés elterjesztése érdekében meghirdetett jegybanki 
program második ütemét is. A jegybank a pályázat során az 
UV-A/C készülékek nettó kiskereskedelmi árának 60%-ával 
(de készülékenként legfeljebb 20 ezer forinttal) támogatja a 
programban résztvevő pályázókat.

A felhasználóknak 2012. október 26-ig van lehetőségük, 
hogy pályázataikat eljuttassák az MNB-hez.

A részletes pályázati felhívás elérhető a www.hkik.hu hon-
lapon is. A pályázat népszerűsítésére készítettek egy kisfilmet 
is, melyet a http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/UV-AC/
media címen lehet megtekinteni.

Fórum a kifizetések gyorsítása érdekében
Több mint kétezer milliárd forintos 
európai uniós támogatás érkezik az 
országba 2011 és 2013 között az Új 
Széchenyi Terv részeként. Annak érde-
kében, hogy a vállalkozások könnyeb-
ben és gyorsabban jussanak elnyert 
pénzükhöz, a Magyar Gazdaságfej-
lesztési Központ megyei tájékoztató 
rendezvénysorozatot indított, ame-
lyen naprakész információkkal tájékoz-
tatja ügyfeleit. 

Az elszámolás formai, technikai és 
szakmai elvárásairól, az esetleges szer-
ződésmódosítás menetéről a Heves 

megyei vállalkozók Egerben kaphattak 
bővebb felvilágosítást.

– Európa és Magyarország mély 
gazdasági és erkölcsi válságban van. 
A magyar kormány a kilábalás útjául a 
gazdaság élénkítését és a munkahely-
teremtést választotta. Ehhez szolgálnak 
eszközként az Új Széchenyi Terv unió 
által támogatott pályázatai – mondta 
megnyitó beszédében Sós István alpol-
gármester. Mint rámutatott, a megye 
97 vállalkozása és a város 68 gazdasági 
szervezete több mint két milliárd forint 
pályázati forrást nyert el, így Egerben is 

jelentős fejlesztések indulnak a közeljö-
vőben. A várost érintő beruházások so-
rában az alpolgármester többek között 
a belváros rehabilitációját, a Termálfür-
dő fejlesztését, illetve a szépasszony-
völgyi szabadtéri színpad átépítését 
említette. 

Hozzátette: az uniós források teljes 
körű lehívásának elengedhetetlen fel-
tétele, hogy a támogatásban részesülő 
projektek a szabályoknak megfelelően 
valósuljanak meg, ezért fontos a MAG 
Zrt. által útjára indított megyei tájékoz-
tató rendezvénysorozat.
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Együttműködés a Fogyasztóbarát 
Vállalkozásokért

Pintér István elmondta, hogy Magyaror-
szág IV. középtávú fogyasztóvédelmi poli-
tikája követelményként fogalmazta meg, 
hogy a hatósági jogalkalmazás tekinteté-
ben a jogkövető magatartást preventív és 
alternatív eszközökkel is elő kell mozdí-
tani. A feladat megvalósítása érdekében 
alakította ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság a „Fogyasztóbarát” Tanúsítási 
Rendszert, amelynek elnyerésére 2012. 
március 29-én pályázatot írt ki.

A fogyasztók elvárása, hogy azokra a 
vállalkozásokra is felhívjuk a figyelmet, 
amelyek tevékenységüket a hatályos elő-
írásoknak megfelelően végzik, és amelyek 
– egyéb, fogyasztóvédelmi szempontból 
fontosnak ítélt kritériumok alapján – mél-
tóak a fogyasztók bizalmára.

Farkas Zoltán elmondta, hogy az 
együttműködésben a Heves Megyei Vál-
lalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
vállalja, hogy kiemelt támogatást és fi-
gyelmet, soron kívüli tanácsadást biztosít 
a Fogyasztóbarát Tanúsító Védjegyet szer-

A „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rendszer célja, hogy 
–  a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkö-

vető magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettsé-
gét növelő és fenntartó cégeket,

–  a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmé-
nyek kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fo-
gyasztói kultúrát, valamint

–  ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fo-
kozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozá-
sára, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére.

Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) 
Alapítvány a vállalkozások szolgálatában

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány február eleje óta megváltozott 
helyszínen, Egerben, a Trinitárius utcában lévő irodájában várja az érdeklődőket, megújult 
csapattal, új lendülettel, új termékstruktúrával. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfej-
lesztési Alapítványról, tevékenységéről és szolgáltatásairól szóló sorozatunkban ezúttal 
egy újabb népszerű konstrukciót, az Alapítvány által is támogatott ingyenes oktatás-so-
rozatot, az első együttműködési megállapodást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, 
és egy, az Alapítvány segítségével fejlődő vállalkozást mutatunk be.

zett vállalkozások számára. A HMVTA vál-
lalja, hogy kedvezőbb hitelfeltételekkel 
nyújt pénzügyi segítséget a Fogyasztó-
barát Tanúsító Védjegy használatára jogo-
sult vállalkozásoknak, amely egy mik ro-
vállalkozás esetében éves szinten több 
százezer forint megtakarítást jelenthet.

– Azzal a feltételezéssel élünk, hogy az 
a vállalkozás, aki fogyasztóira, vásárlóira 
odafigyel és a környezete ezt elismeri, az 
a vállalkozását is jobban menedzseli és 
fejlesztési forrásait is pontosan teljesíti. 
Kiemelten fontos az üzleti kultúra és a 
fogyasztói társadalom közötti folyamatos 
párbeszéd és az ehhez kapcsolódó aktív 
kezdeményezések támogatása. Ezért is 
döntött az Alapítvány a Fogyasztóbarát 
Tanúsító Védjegy-et megszerző vállalko-
zások kiemelt támogatásáról – tette hoz-
zá Farkas Zoltán.

Május 15-én együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság és a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány a „Fogyasztóba-
rát” Vállalkozások támogatására. Az együttműködési megállapodást aláírásával látta 
el Pintér István főigazgató úr és Farkas Zoltán, a Kuratórium elnöke.

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

Sikeres együttműködés a Helyi Alap 
keretében: Hagymási Pincészet
Évek óta az Egri Borvidék egyik megha-
tározó szereplőjének számít a Heves Me-
gyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Ala-
pítvány egyik egri partnere, a Hagymási 
Pincészet. Tulajdonosa, Hagymási József a 
szőlész-borász szakmában kezdte pálya-
futását, 1999-től pedig teljes egészében a 
családi vállalkozásának szenteli figyelmét. 
A kezdetben mindössze négy hektáros 
birtokot fokozatosan, lépésről lépésre fej-
lesztették és fejlesztik, melynek eredmé-
nyeként ma már 29 hektáron gazdálkod-
nak. A város környéki dűlőkben eleinte 
világfajtákkal – egyebek mellett Cabernet 
sauvignonnal, Cabernet franc-nal, Merlot-
val – foglalkoztak, az utóbbi években 
azonban már inkább a Kárpát-medencei 
fajtákra, például Kékfrankosra, Kadarkára, 
Olaszrizlingre helyezik a hangsúlyt. Szavai 
szerint ezek ugyanis sokkal egyedibb, a 
borvidék jellegzetességeit jobban ma-
gukban hordozó borokat adnak.

– A fokozatos fejlesztéseknek köszön-
hetően a birtok nagysága idővel elérte azt 

a léptéket, amely már elkerülhetetlenné 
tette a technológiai váltást, illetve a pince-
bővítést, hiszen a hagyományos kézi mód-
szerekkel már nem győztük a mind több 
munkát. Terveink, elképzeléseink is voltak, 
a gondot elsősorban az jelentette, hogy a 
finanszírozáshoz szükséges anyagi háttér 
nem állt rendelkezésünkre. Pályázati lehe-
tőségek után néztünk, de az önerőhöz is 
hitelre volt szükségünk – mesélte a Heves 
Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvánnyal először még 2004-ben kap-
csolatba kerülő Hagymási József.

Az akkori, igen pozitív tapasztalatok 
miatt a következő beruházásnál, majd 
2009-ben is az Alapítványhoz fordult a 
szőlőfeldolgozáson és borkészítésen túl 
borkereskedelemmel is foglalkozó pincé-
szet. – Ez a legutóbbi, most záruló fejlesz-
tésünk egyrészt technológiai beruházást 
jelentett: erjesztő tartályokat, valamint 
szőlőfogadó garatot vásároltunk és szerel-
tünk be, illetve – a feldolgozó-kapacitást 
a megnőtt birtokmérettel összhangba 

hozandó – a pincét is bővítettük. Mindezt 
egy pályázati forrás tette lehetővé, mely-
nek önerejéhez volt szükség a Heves Me-
gyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Ala-
pítvány segítségére – tette hozzá az egri 
borász.

– Eddigi tapasztalataim alapján bátran 
kijelenthetem: a Heves Megyei Vállalko-
zás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal 
volt a legkönnyebb dolgozni, együttmű-
ködni, sokkal könnyebben, gördüléke-
nyebben ment minden, mint ha bárme-
lyik bankhoz fordultam volna. Rendkívül 
készségesek voltak a munkatársaik. A pá-
lyázat összeállításában, illetve a számuk-
ra szükséges iratok kitöltésében is segít-
ségünkre voltak, ha kellett, megbeszélték 
a közjegyzővel a találkozót, de naprakész 
információkkal is nagyban megkönnyí-
tették a dolgunkat, gyorsabbá tették az 
ügyintézés menetét. Ily módon pedig 
végső soron a beruházáshoz szükséges 
források elérését is – foglalta össze ta-
pasztalatait Hagymási József.

Sedon Gabriella ügyvezető igazgató

Farkas Zoltán, a Kuratórium elnöke

Pintér István főigazgató, NFH

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



Mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak 
képzése az Észak-magyarországi régióban 
(TÁMOP-2.1.4.-09/1-2010-0017)

Felhívjuk figyelmüket, hogy képzéseink ingyenesek!
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. 
Tel.: (+36 32) 520 300 
E-mail: info@nmrva.hu 
Web: www.nmrva.hu

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

1.  Sales (értékesítési ismeretek): 67 képzési óra
A professzionális szintű eladás ismérvei, valamint olyan értékesítők piacra 
bocsátása, akik fel tudják mérni a vevő, az ügyfél igényeit, tudják, milyen 
időtávban lehet adott ügyféllel foglalkozni, tervezni.
Cél az alábbi készségek elsajátítása:
•  a problémás vevők kezelésének ismerete,
•  konfliktuskezelés képessége,
•  az eladási folyamat megtervezése lépései,
•  telefonos kommunikáció sajátosságainak ismerete, 
•  a telefonon használható kommunikációs eszközök és hatásuk meg-

ismerése,
•  ügyfélközpontú hozzáállás képessége,
•  vevőkkel való kapcsolatépítési készség,
•  igényfelmérési készség,
•  problémamegoldó képesség,
•  hatékony kommunikációs technikák,
•  érvelés technikáinak ismerete.

2.  Gazdasági és vállalkozási ismeretek: 72 képzési óra 
A résztvevő képessé válik felépíteni saját munkafolyamatait, biztosítani a 
minőséget; megismerkedik a HR fogalmával, analizálni tudja egy adott 
termék, technológia vagy szervezet funkcióit és ezek alapján kialakíthatja 
az optimális költségvonzatot.
Elsajátítható ismeretek:
•  a munkafolyamatok és a folyamatszereplők ismerete,
•  teljesítményértékelési rendszer kialakítása, felülvizsgálata hatékony-

sági szempontból,
•  a problémamegoldás módszereinek megismerése, egyéni és cso-

portos technikák elsajátítása,
•  a problémaérzékenység fejlesztése a legfontosabb stakeholder-

csoportok vonatkozásában.

3.  Gyakorlati EU ismeretek munkavállalóknak: 60 képzési óra
Gyakorlatban hasznosítható ismereteket szerezhetnek az Európai Unió in-
tézményeiről, a közösségi jog által szabályozott gazdasági és társadalmi 
viszonyokról és a gazdasági unió által nyújtott lehetőségekről.
A tananyag részei például:
•  az integráció története,
•  a munkavállalás szabályai az Európai Unióban,
•  munkaerőpiaci korlátozások,
•  az Európai Unió szociális jogának legfontosabb jellemzői,
•  az EU kohéziós politikája – Strukturális Alapok, az Előcsatlakozási Ala-

pok, a fejlesztéspolitika közösségi és intézményrendszere, az ÚMFT 
és az operatív programok, az aktuális pályázatok és a pályázati kereső 
alkalmazása,

•  az áruk szabad áramlásának elve, gyakorlata, érvényesülése és 
korlátai,

•  az intézmények döntéshozatali működése,
•  jogintézmények, jogharmonizációs ismeretek.

4. Cégvezetés, projektmenedzsment: 66 képzési óra
A résztvevők képessé vállnak a projekt típusú gondolkodásra, elsajátítják 
a projektszemléletet, képessé vállnak a projekt modellezésére; a szervezeti 
döntési folyamatokat át tudják tekinteni; jártassá vállnak a vezetői tevé-
kenységek strukturális áttekintésében.
Elsajátítható ismeretek:
•  szervezeti stratégiák,
•  részstratégiák értelmezése,
•  módszertani és technikai megoldások a szervezet változása, alkal-

mazkodása és sikeressége szempontjaiból,
•  üzletpolitikai, stratégiai és szervezetépítési, személyügyi ismeretek,
•  krízismegoldási képesség,
•  döntési modellek alkalmazása,
•  a projektszemlélet lényegi alapjai,
•  projektterv készítése,
•  projektek irányítása és értékelése.

5. Angol – Kereskedelem: 200 képzési óra
A szaknyelvi kompetenciákat fejleszti, azaz saját szakmájuk, szakterület-
ük szókincsével, kifejezéseivel, nyelvhasználatával ismerteti meg a részt-
vevőket, így ők a mindennapi életben és munkájukban is sikeresen tudnak 
kommunikálni.
 Elsajátítható ismeretek:
•  nyelvtani szerkezetek és lexikai elemek mondatokba illesztése, nyel-

vileg pontos használata,
•  angol nyelvű hallott és írott szövegeket megértése,
•  mind írásban, mind pedig szóban megnyilvánuló kifejezőkészség,
•  beszédében alkalmazni a célnyelv udvariassági formuláit és alapsza-

bályait, a célnyelvi kultúra alapvető sajátosságait,
•  bizonyos szövegfajták (magán- és hivatalos levél, önéletrajz, prezen-

táció, beszéd, beszámoló stb.) formai és stiláris sajátosságainak meg-
felelő írásművek létrehozása,

•  szakmai szókincs elsajátítása magas szinten, szakcikkek és szóbeli 
közlések értelmezése, szakmai témákról is.

További információk: 
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány • 
3300 Eger, Trinitárius u. 2. • Tel.: (+36 36) 410 724 • E-mail: info@
hmvk.hu • Web: www.hmvk.hu
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány • 
3100 Salgótarján, Mártírok út 1. • Tel.: (+36 32) 520 300 • E-mail: 
info@nmrva.hu • Web: www.nmrva.hu


