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2012-ben indul a 
Darányi Ignác Terv
Január közepén jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, hogy a nemzeti vidék 
stratégia végrehajtási programjaként elindult a Darányi Ignác Terv. A tárcavezető elmondta: 
uniós mezőgazdasági forrásokból és a nemzeti költségvetésből programokat valósítanak meg, 
korszerűsítik a jogi szabályozást, az intézményi működést újjászervezik és a szemléletformálásra 
is fordítanak pénzt.

Darányi Ignác (1849–1927) a XIX. és XX. század fordulójának 
nagyformátumú, meghatározó agrárpolitikusa, volt földműve-
lésügyi miniszter (1895–1903; 1906–1910) – Pesten született 
református családban. Legidősebb gyermekként – a gazdál-
kodó, jogász apa nyomdokait követve – kitartó szorgalom-
mal és céltudatossággal végezte iskoláit. 1874-ben a pesti 
egyetemen fejezte be jogi tanulmányait, majd ezt követően 
ügyvédi irodát nyitott. Ügyfelei között a hazai politikai és 
gazdasági életben nagy befolyással rendelkező arisztokrata 
családokat (Teleki, Bethlen, Tisza) is megtaláljuk.

1881-ben Budapest II. kerületében a kormányzó Sza-
badelvű Párt tagjaként országgyűlési képviselővé választot-
ták. Politikai pályájának jelentős állomását jelentette 1893, 
amikor a Szabadelvű Párt alelnökévé nevezték ki. Az 1895-ös 
esztendő döntő fordulatot hozott életébe, az év elején a képviselő-
ház alelnöki székét nyerte el, majd az év végétől megbízást kapott a Földművelésügyi 
Minisztérium irányítására. Nemcsak politikusként, hanem birtokosként is ismerte a 
mezőgazdaságot. Örökségéből és 1892-ben felhagyott ügyvédi praxisának addig be-
folyt bevételéből is földet vásárolt. Birtokainak terjedelme elérte az 5000 katasztrális 
holdat, amelyeken korszerű gazdálkodást folytatott. Darányi Ignác a Bánffy-, a Széll-, 
a Khuen-Héderváry- és a Wekerle-kormányokban irányította a Földművelésügyi Mi-
nisztériumot. Közel 12 éves minisztersége alatt a magyar mezőgazdaság igen jelentős 
fejlődésen ment keresztül, melynek eredményeképpen a századforduló európai élmező-
nyébe került. Darányi a hazai gazdasági és politikai életben meghatározó mezőgazdasá-
gi érdekképviseleti csoportokra – elsősorban az agráriusokra – támaszkodva addig nem 
látott mértékben megnövelte a Földművelésügyi Minisztérium súlyát és költségvetését, 
amelyet a termelés modernizálására használt fel. Minisztériuma törvényekkel és rende-
letekkel – a kor államigazgatási gyakorlatától eltérően – központi irányítással hajtotta 
végre a fontos szőlőrekonstrukciós munkálatokat, és állította belterjes pályára az állatte-
nyésztést, növelve egyúttal annak nemzetgazdaságon belüli súlyát.

A termelés modernizálásáért tett erőfeszítései során helyesen ismerte fel a tudomány 
és az oktatás jelentőségét. Több tudományos kutatóintézet, ún. mezőgazdasági kísérlet-
ügyi állomás létrehozásával, a többszintű agrároktatás korszerűsítésével teremtette meg 
az átalakulás szellemi bázisát. Nagyrészt ennek tulajdonítható, hogy az Akadémia is 
tagjává választotta.  (kormany.hu alapján)

Tavaly 10 évre szóló vidékfejlesztési straté-
giát fogalmazott meg a kormányzat, mely-
nek az a célja, hogy versenyképessé tegye 
a hazai vidéket, megélhetést adjon az ott 
élőknek. Fazekas Sándor elmondta: Dará-
nyi Ignác agrárpolitikusra méltán lehetünk 
büszkék. Az Egyesült Államokban járva az 
egyik legfontosabb, mezőgazdasággal fog-
lalkozó intézményben mondták, hogy száz 
évvel ezelőtt járt egy delegáció Európában 
tanulmányúton, hogy az amerikai mező-
gazdaságot megreformálják, talpraállítsák. 

Jártak Magyarországon is, s az agrárkor-
mányzatról nagyon elismerően nyilatkoz-
tak. Ebben az időszakban tevékenykedett 
Darányi Ignác. Egy olyan személyiség ne-
vét vállaljuk, aki korszerű megoldásokkal, 
komplex rendszerekben gondolkodva, vál-
sághelyzetben alkotott nagyot. 

A 163 éve született Darányi Ignác pél-
dája erőt és hitet adhat a magyar vidék 
talpraállításához. Bátran és szorgalmasan 
kell együtt dolgozni ezen – fogalmazott Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.

Új rendszer
A katasztrófák elleni védekezésre 
2012. január 1-jétől egységes, új 
alapokra helyezett rendszer ala-
kult Magyarországon. A hivatá-
sos önkormányzati tűzoltóságok 
megszűntek, a testületek állami 
irányítás alá kerültek, s ezzel pár-
huzamosan a katasztrófavédelmi 
feladatrendszer az iparbiztonsági 
szakterülettel is kibővült. Ez utób-
bi három fő területre, a veszélyes 
anyagok közúti, vasúti, vízi és légi 
szállítására; a veszélyes ipari üze-
mekre; valamint a kritikus infrast-
ruktúra védelmére terjed ki – áll 
Seres Tibor alezredes közlemé-
nyében. A hatósági tevékenység 
és a kirendeltség székhelye janu-
ár 1-jétől az egri tűzoltósági lak-
tanya épülete.

Az egri és a gyöngyösi kataszt-
rófavédelmi kirendeltség az év 
elejétől a tűzvédelmi hatósági és 
szakhatósági, a polgári védelmi 
és az iparbiztonsági szakterülete-
ken I. fokú hatósági jogkört gya-
korol.

Az Eger Hivatásos Tűzoltóság, 
valamint Füzesabony és Péter-
vására Tűzoltó Őrsök 2012. április 
1-jével az egri katasztrófavédelmi 
kirendeltség alárendeltségében 
működnek majd.

A kirendeltség megnevezése 
és postacíme:

Heves Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság
Eger Katasztrófavédelmi 
Kirendelt ség
3300 Eger, Vincellériskola út 5.
Pf.: 51
Tel.: 36/510-620
Fax: 36/510-624

Az ügyfélbarát ügyintézést 
szem előtt tartva 2012. január 
1-jétől Füzesabony városban a 
tűzoltóság laktanya épületében 
az előzetes tervek szerint kihe-
lyezett ügyfélfogadást tartanak, 
minden héten, pénteken 8.00-tól 
13.00 óráig.

Pétervására városban az elő-
zetes tervek szerint 2013. január 
1-jétől kezdik meg a kihelyezett 
ügyfélfogadást.

Az ügyfélfogadási rendről a 
megyei katasztrófavédelem hon-
lapján adnak tájékoztatást: www.
heves.katasztrofavedelem.hu.

Megalakult a megyei 
intézményfenntartó 
központ

Junior 
EXPO
2012. március idusán 3. alkalommal 
rendezik meg Egerben a JUNIOR EXPO-t, 
a 35 évesnél fiatalabb vállalkozók be-
mutatkozó-kapcsolatépítő kiállítását és 
konferenciáját. A program főrendezője 
az Agria Universitas Egyesület,  fő tá-
mogatói: Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, Eger Város Önkormányzata, 
Agria Park.

Az expo keretében a fiatal vállalkozók, 
vállalkozások kiállítás, konferencia és 
egyéb találkozók keretében díjmentesen 
mutathatják be tevékenységüket, ismer-
tethetik meg vállalkozásukat egymással 
és leendő üzleti partnereikkel. A rendez-
vény keretében sokoldalú tájékoztatókon 
pontosabb képet kaphatnak a jelenlegi 
vállalkozói környezetről.

A kiállítást színes kapcsolódó rendez-
vények kísérik a vállalkozások és kísérőik 
számára: 

–  vállalkozásfejlesztési konferenciák, 
középpontban a vállalkozásokat se-
gítő támogatási lehetőségek, konst-
rukciók, ill. a vállalkozások vezeté-
sében bekövetkező generációváltás, 
stafétaváltás kezelésének problema-
tikája;

–  vállalkozásfejlesztési tanácsadások: 
pályázatok, hitelek, adózás, könyve-
lés, PR, marketing, HR gazdálkodás, 
képzés területén az illetékes szerve-
zetek és szakértők bevonásával;

–  szórakoztató és kulturális progra-
mok, gyermekprogramok, borkósto-
ló és pálinkafesztivál. 

Az expo kiállítóinak és kísérőinek 
széleskörű kedvezményes szállás- és 
programlehetőségeket kínálnak az egri 
és környéki szálláshelyek a teljes hosszú 
hétvégén.

Január 1-től  az állam átvállalta a megyei önkormányzatok teljes adósságállományát, 
s ehhez kapcsolódóan átvette azok vagyonát, intézményrendszerét is. Az átalakulást 
Heves megyében is több szempont indokolta. 

A kormánymegbízott felügyeletével a megyei intézményfenntartó központ 9 szo-
ciális intézményt és 13 oktatási és közművelődési intézményt, valamint 15 milliárd 
forint összegű vagyont vett át. A szakemberek azt ígérik a szolgáltatások magas 
színvonala és folyamatossága a jövőben is garantált. 

Az átadás-átvétel zökkenőmentesen zajlott a kormányhivatal és a megyei ön-
kormányzat pél damutató együttműködésének köszönhetően. A fenntartóváltás 
nem érintette a dolgozók jogviszonyát – mondta el Horváth László kormánymeg-
bízott és Benedek István, a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője a 
változásokat ismertető sajtótájékoztatón.

A központ 5, 7 milliárd forintból gazdálkodik, teljes státuszban 52 fő dolgozik 
a megyei hivatalnál.

1977. január 1-jén alakult meg hazánk 
harmadik nemzeti parkja a Bükki Nem-
zeti Park. Az igazgatóság működési te-
rülete Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyékre terjed ki. Területén 
jelenleg 9 tájvédelmi körzet és 13 ter-
mészetvédelmi terület található. A Bük-
ki Nemzeti Park Magyarország legna-
gyobb és legváltozatosabb természeti 
adottságú hegyvidéki, erdős nemzeti 
parkja. 

Szabó Attila lesz idén a Bükki Nemzeti 

Park védnöke. Szavai szerint a népzene, 
a népi hagyományok ápolása a termé-
szetvédők munkájához hasonlít, mind-
kettő célja megőrizni, átadni, megis-
mertetni az emberekkel értékeinket. 

A nemzeti park ebben az évben is 
gazdag programkínálatot tervez. Az 
érdeklődőket egyebek mellett gasztro-
túrákkal, játékos ismeretterjesztő fog-
lalkozásokkal, állatbemutatókkal, vala-
mint a bükki füvesember gyógynövény 
ismereti előadásaival várják.

35 éves a Bükki 
Nemzeti Park
Idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Bükki Nemzeti Park. A jubileum megün-
nepléséről, illetve az igazgatóság idei ökoturisztikai programjairól sajtótájékoztatón 
számoltak be a nemzeti park munkatársai.
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Nyílt nap az egri főiskolán
A végzős középiskolások február 15-ig dönthetnek arról, hogy 
melyik  intézményben  és milyen képzési forma keretében sze-
retnének tovább tanulni. Az Eszterházy Károly Főiskola  29 alap-
képzést, 34 mesterképzést, 20 felsőfokú szakképzést kínál, az 
intézmény  2010 óta működtet  Történelemtudományi Doktori 
Iskolát.  Az új felsőoktatási törvénynek  megfelelően szeptem-
bertől   630 az alapképzésre teljes állami támogatással felve-
hető hallgatók száma , részösztöndíjas formában 300-an tanul-
hatnak tovább. Felsőfokú szakképzésben  197 fő tanulmányait 
támogatja  az állam, mesterképzés  esetében   490 államilag 

támogatott hely áll a felvételizők rendelkezésére- mondta el az 
intézmény nyílt napján Lőrinczné dr. Thiel Katalin az intézmény 
nyílt napján.  A  főiskola rektorhelyettese  szerint az Eszterházy 
Károly Főiskola  jó választás, hiszen jól felszerelt infrastruktúrá-
val, minősített oktató gárdával várja leendő hallgatóit. 

A rendezvényen  a széleskörű  hallgatói szolgáltatásokat 
is bemutatták az érdeklődőknek. A nyílt napon elhangzott: 
a mesterképzésre jelentkezők számára február 8-án délután 
fél négytől szervez nyílt napot az intézmény a Főiskola B épü-
letében.  



Új laboratórium
A vízbázisok ellenőrzését, a szolgáltatott ivóvíz, az élővizekbe, il-
letve a közcsatornába bocsátott szennyvíz minőségét rendeletek 
szabályozzák. Egyre szigorodó törvényi előírások rendelkeznek a 
mérendő paraméterek köréről, a mérések gyakoriságáról, illetve a 
betartandó határértékekről. Az előírások teljesítése komoly felada-
tot ró a közmű üzemeltetőkre, ezért döntött a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. vezetősége a központi laboratórium fejlesztéséről. A korszerűsí-
tésnek köszönhetően megkétszereződött a laboratórium alapterü-
lete, megoldódtak a raktározási gondok, új műszereket vásároltak. 
Összesen 140 millió forintba került a fejlesztés, ezt a társaság saját 
erőből valósította meg. 

A fejlesztés munkahelyteremtéssel is járt, két felsőfokú végzettségű 
vegyésszel gyarapodott a létesítmény. A laboratórium ünnepélyes át-
adásán Habis László polgármester, Parragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke, valamint Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű 
Szövetség elnöke méltatta a megyei vízműnél dolgozók munkáját.

Telephelyfejlesztés
41 milliós pályázati támogatással fejlesztett 
a Medimetal Kft.  Az új üzemcsarnok építése 
mellett a régi gyártóbázis bővítésére is lehe-
tőséget adott a projekt. Az elmúlt években 
összesen 150 milliós fejlesztést valósított 
meg a társaság, uniós pályázatok révén. 

Az új gyártócsarnok átadásán Antal István 
ügyvezető igazgató beszélt a Medimetal 
Kft. eddigi eredményeiről. Elmondta:  ma-
gánvállalkozásként indult a cég : 1992-ben, 
majd Stefán István csatlakozásával előbb 
betéti társaságként, 96-tól pedig Kft.-ként 
folytatták. 

A forgalom nagyobb része, 70 százalé-
ka a keleti exportból származik. Minden 
alapanyagot, illetve gyártó eszközt Nyu-
gat-Európából szereznek be. Az önerővel 
együtt összesen 83 millió forintos beru-
házás során a telephelyfejlesztéssel, az új 
csarnok átadásával együtt két új gépet is 
üzembe állítottak. Egy CNC lézer feliratozót, 
valamint egy titán implantátum vibrációs 
csiszolóberendezést. Az idei fejlesztési téte-
lek között gépbeszerzés és gyártástechnikai 
fejlesztés is szerepelt.

Nagyadózók 
köszöntése
Minden idők legjobb adóbevételi évét zárta az egri 
önkormányzat 2011-ben. A város 3,9 mil liárd fo-
rint adóbevételre tett szert, ennek zömét, 84%-ot, 
a gazdálkodó szervezetek fizették be. A saját bevé-
telek 75%-a származik a helyi adókból. Az önkor-
mányzati bevételeken belül továbbra is megha-
tározó az iparűzési adó túlsúlya – mondta Habis 
László polgármester a száz legnagyobb adózó 
köszöntésén. 

A város gazdasága erősödött, az eredeti előirány-
zathoz képest 350 millió forinttal nőttek az ön-
kormányzat bevételei Egerben. A helyi iparűzési 
adó (HIPA) az adóbevételek 68 százalékát adja, 
amelynek összege egy év alatt 12%-kal nőtt. Az 
ingatlanadók részaránya 19 százalékos, a harma-
dik legtöbb bevételt a gépjárműadók jelentik, 
11%-kal. Az idegenforgalmi adók a helyi adók 
3%-át teszik ki. 

Örvendetes, hogy Eger ismét a leglátogatot-
tabb 10 magyar település között található. A vá-
rosban eltöltött vendégéjszakák száma 28 ezer 
nappal haladta meg a 2010-es év számadatait. 
Ennek eredményeként 15,4 millió forinttal nőt-
tek az adóbevételek – hangsúlyozta Habis László 
polgármester a száz legtöbb helyi adót fizető cég 
vezetőinek fogadásán. 

A városvezető elmondta: Eger gazdasági stabili-
tásához, a város fejlődéséhez nélkülözhetetlenek 
a legtöbb adót befizető vállalkozások. 

A rendezvényen átadták az Eger Város Gaz-
daságáért kitüntetéseket. A kitüntetést Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HKIK 
2008-ban alapította. Erre azon vállalkozások 
érdemesek akik a város gazdasági életét fellen-
dítő, kiemelkedő teljesítményt nyútjottak vagy 
több éves, egyenletes gazdasági teljesítményük 
alapján hozzájárultak a város gazdaságának fej-
lődéséhez. 

Kitüntetésben részesült a J.P. ‘98 Fűtéstechnikai 
Kft., a  HESI Kft. és Marján Sándor, egyéni vállal-
kozó.

Változott a megyék 
szerepköre
Januártól jelentősen átalakult a megyei önkormányzat feladatköre – az 
intézményeinek fenntartása állami feladatvállalásba került át, a testület 
ettől az évtől a terület- és településfejlesztéséért felel majd. Szabó Róbert, a 
megyei közgyűlés elnöke szerint a változásnak köszönhetően hatékonyabb 
lépéseket tehet az önkormányzat a megyéért és annak lakóiért. 

– Miért vált indokolttá a megyei ön-
kormányzat feladatainak átszervezése?

– Az előző két kormányzati ciklus el-
vonásai miatt számos önkormányzat el-
adósodott, a bővülő feladatokat szűkülő 
forrásokból kellett ellátniuk, ezért vált 
indokolttá a széttagolt intézményrend-
szer gyökeres átszervezése. A váltással az 
elmúlt időszakban felhalmozódott adós-
ságuktól szabadulhattak meg a megyék, 
amely Heves megyében 7,5 milliárd fo-
rintos összeget jelentett. Azt mondhatom 
az év elején zökkenőmentesen tértünk át 
az intézményfenntartói szerepkör helyett 
a területfejlesztés megoldására. Átadtuk 
Markhot Ferenc Megyei Kórházat a Gyógy-
szerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézetnek (GYEMSZI), a város átvette a színházakat, 
az oktatási és szociális intézmények pedig a Megyei Intézményfenntartó 
Központ fenntartásába kerültek. A változás nagyobb biztonságot jelent az 
intézmények dolgozóinak és az általuk ellátottaknak, gyermekeknek, idő-
seknek is. A szakmaiság nem sérült, mert az ugyanazt a szakembergárdát 
örökölte meg a létrejött állami intézményhálózat. 

– Milyen feladatokat kaptak a megyei önkormányzatok?
– A megyei önkormányzatokhoz olyan fejlesztés-politikai feladatok ke-

rültek, amelyek eddig a Regionális Fejlesztési Tanács, a Megyei Fejlesztési 
Tanács, és egyéb ágazati minisztériumok hatáskörébe tartoztak. Ez a terü-
letfejlesztést, a településfejlesztést, és a kapcsolódó kiegészítő feladatokat 
foglalja magában. A megye fejlesztését, megyei, és nem regionális szinten 
kell kezelni, mert itt lehet a leghatékonyabban koordinálni a fejlesztéseket, 
segíteni a gazdaság és az infrastruktúra fejlődését. A beruházásokról, az 
európai uniós pályázatokról a településekkel, az ott élőkkel közösen, véle-
ményüket figyelembe véve kell döntenünk. Heves megye vonatkozásában 
szem előtt kell tartanunk a közutak rossz minőségét, az alacsony foglalkoz-
tatási arányt – ezeken a mutatókon mindenképpen változtatnunk kell. Meg 
kell találnunk azokat a kitörési pontokat, amelyek hozzájárulnak a megye 
versenyképességének növekedéséhez. Ez lehet az olcsó vagy magasan 
képzett munkaerő, a mezőgazdaság vagy az idegenforgalom.  

– Melyek a legfontosabb teendők?  
– A közeljövőben stratégiai tervezést kell folytatnunk. Fel kell mérnünk 

a megye adottságait, lehetőségeit és erre alapozva egy közép- és hosszú 
távú területi fejlesztési stratégiát kell készítenünk. Ehhez elsőként adato-
kat kell gyűjtenünk a települések jellemzőiről, gazdasági trendekről. 

– Mekkora költségvetésből gazdálkodik a megye 2012-ben? 
– 220-230 millió forint áll rendelkezésre, ez a területfejlesztési felada-

tok ellátásához szükséges anyagi forrás, hiszen már nem kell az intézmé-
nyi hálózat fenntartásához többmilliárdos büdzsé. Egy komplex, a teljes 
megyét átfogó, politikától független területfejlesztésre van szükség a 
jövőben, ami hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez, illetve a munkahely-
teremtéshez. Somogyi Kinga
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Jelentős mértékben fejlődött a 
Média Eger Kft., a TV Eger esz-
közállománya.

Eger önkormányzatának tá-
mogatását önerőként használva 
az Új Szé chenyi Terv sikeres 
pályázatának köszönhetően kö-
zel 9 millió forintból korszerű 
eszközökhöz jutott a társaság.  
3 teljes forgatószettet, kamerá-
kat, mikrofonokat és állványo-

kat, utómunkához szükséges 
berendezéseket vásárolt a Kft. 
Ezzel a legmagasabb szintű el-
várásoknak megfelelő anyago-
kat, filmeket készíthet a televí-
zió. A legújabb professzionális 
technika megléte üzleti szem-
pontból is fontos: a megrende-
lők, partnerek minden igényét 
kielégítő szolgáltatást nyújthat 
így a társaság.

Technikai fejlesztés

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Pályázat 
kézműveseknek
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – 
immár 10. alkalommal – idén is meghirdeti 
egyfordulós pályázatát a Magyar Kézműves 
Remek elismerő cím elnyerésére. 

Várják minden korábbi és új pályázó jelent-
kezését a megújult, egyszerűsödött és szélesebb 
kézműipari alkotói körnek szóló felhívásra! A 
szervezők remélik, hogy a X. Magyar Kézmű-
ves Remek kiállításon minden eddiginél több 
pályaművel és remekkel találkozhatnak.

A jubileumi pályázat benyújtási határideje: 
2012. április 13. 

A jubileumi pályázati felhívás részletes 
leírása és a kitöltendő pályázati adatlap az 
MKIK honlapján érhető el: www.mkik.hu. 
Az adatlapot postani úton az alábbi címre kell 
eljuttatni: Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.



Ötödször is eladó
Ötödik alkalommal hirdettek pályázatot az egykori Egervin, vagyis az 
Integrált Borgazdaság Zrt. teljes vagyonára. Ezúttal is  egyben szeretnék 
értékesíteni az ingatlanokat, a feldolgozáshoz szükséges eszközöket és 
a múzeális borkészletet. A korábban meghirdetett árhoz képest, most 
110 millióval olcsóbban kínálják a vevőknek.  

A felszámolást végző Ratis Kft. 890 millió forintos áron szeretné eladni 
a társaságot.  Az érdeklődők január 30-án 9 és 11 óra között adhatják le 
pályázataikat.

Technológiai korszerűsítés 
Erdőtelken
Jelentős, mintegy 700 millió forintos beruházást adtak át Erdőtelken. A fémalkatrészeket gyártó cég a Dél-Hevesi Kistérség egyik 
legnagyobb munkáltatója, a beszállítókkal együtt több mint 500 embernek ad munkát és megélhetést. A termékek zöme exportra 
kerül.   

Az erdőtelki gyártócsarnokkal és idén már egri telephellyel is 
rendelkező cég folyamatosan fejleszt. A jól végzett munkát mi 
sem bizonyítja jobban, hogy még ebben a nehéz időszakban 
is fejlesztések valósulhatnak meg. Ilyen jól prosperáló cégekre 
van szükség, amihez a megyei önkormányzat, mint a megyei 
területfejlesztés motorja, minden segítséget megad – mondta 
köszöntőjében Szabó Róbert, a Heves Megyei Önkormány-
zat elnöke. Balogh László, ügyvezető igazgató a beruházással 

kapcsolatban megemlítette,  a tervek már 2008-ban rendelke-
zésre álltak, de a 2009-es visszaesés után 2010-re ismét olyan 
kereslet mutatkozott a teremékeikre, hogy egy évvel ezelőtt 
elkezdték ezt a 700 milliós beruházást.

Ennek egy részét, 150 millió forintot, vissza nem térítendő 
támogatásként az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-
Magyarországi Operatív Programjának pályázatán, illetve 
további 80 milliót a KMOP pályázaton nyertek. 

XIII. Szőlészeti-Borászati Konferencia
Az egri XIII. Szőlészeti és Borászati Konferencia az elmúlt évek során az ország leglátogatottabb szőlő-bor szakmai, tudományos 
rendezvényévé nőtte ki magát. A tanácskozás idei fő témája a borkultúra és a borturizmus hazai helyzete volt.

Az elmúlt évhez hasonlóan a Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézet az 
Eszterházy Károly és a Károly Róbert 
Főiskolával, valamint a bükki, a mátrai, 
az egri és a tokaji borvidékek Hegy-
községi Tanácsaival közösen szervezte 
a négy napos eseményt. A megnyitón 
dr. Magda Sándor, a gyöngyösi Károly 
Róbert Főiskola rektora kiemelte az 
ágazatban tevékenykedők összefogá-
sának jelentőségét. Erre jó példa az 
Eszterházy Károly Főiskola, valamint a 
Bormíves Céh által 2011-ben megala-
kított Egri Borászati Klaszter, melynek 
célja a tagok közösségi marketing tevé-
kenységének kialakítása és fejlesztése, 
valamint új hazai és külföldi értékesíté-
si csatornák felkutatása. Országosan is 
új kezdeményezésről van szó.

A borkultúra három nagy területe, a 
termelés, a kereskedelem és a fogyasz-
tás egymással kölcsönhatásban van és 
folyamatosan változik. Ezekre a kihívá-
sokra kell időben válaszolniuk a borá-
szoknak.

Az előadásokon elhangzott, a világ 
bortermelése, ezáltal kereskedelme és 
a borfogyasztás is csökkenő tendenci-
át mutat. A magyar borfogyasztók el-
sősorban otthon fogyasztanak bort. A 

Pályázati felhívás 
TDM menedzser munkakör 
betöltésére
A Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft pályázatot hirdet TDM menedzser munkakör betöltésére.

Pozitív adóslista
Az NFH új szolgáltatása, a jogkövető vállalkozások-
ról vezetett pozitív lista jelentősen bővült 13 megyét 
illetően. Jelenleg a listán 1132 vállalkozás szerepel. 
A pozitív lista jelenleg az árfelszámítással, jótállással-
szavatossággal, idegenforgalmi ellenőrzéssel kap-
csolatos témavizsgálat során vizsgált és jogkövető-
nek bizonyult vállalkozásokat tartalmazza.

A lista és a listával kapcsolatos további informá-
ciók elérhetőek a hatóság honlapján.

Pályázati feltételek
•   Felsőfokú  végzettség  (főiskola  vagy 

egyetem) turisztikai szakiránnyal és 
minimum 3 év igazolható gyakorlat a 
turizmus területén, vagy felsőfokú ide-
genforgalmi szaktanfolyami végzettség 
és 5 év igazolható gyakorlat a turizmus 
területén, vagy minimum 5 év projekt-
menedzseri/területfejlesztési gyakorlat.

•   Egy  uniós  idegen  nyelv  középfokú  is-
merete (középfokú C típusú nyelvvizs-
ga) és másik uniós idegen nyelv társal-
gási szintű ismerete. Előnyt jelent, ha 
a desztináció szempontjából releváns 
nyelvekről van szó.

•   Számítástechnikai  ismeretek:  felhasz-
nálói szintű Windows és Office alkal-
mazások, webes ismeretek.

További feltétel
A TDM menedzsernek vállalnia kell, 

hogy a munkaszerződés aláírását követő 5 
éven belül TDM szakirányú továbbképzé-
sen vesz részt.

Előny
•   Szakmai tapasztalat turisztikai pályáza-

tok írásában és megvalósításában.
•  „B” kategóriás jogosítvány.
•   Projektmenedzseri,  fejlesztési  gyakor-

lat.

•   TDM munkaszervezetben  szerzett  ta-
pasztalat.

Pályázat tartalma
•   Részletes szakmai önéletrajz és motivá-

ciós levél (max. 1 oldal).
•   Részletes  szakmai  koncepció  a  TDM 

szervezet működtetésével és a desz ti ná-
ció turisztikai fejlesztésével, marketing-
jével kapcsolatos elképzeléseiről.

•   Munkakörével  kapcsolatos  fizetési 
igény megjelölése.

•   A végzettséget  igazoló okiratok máso-
lata.

A pályázat beérkezési határideje: 
2012. február 20. 

A pályázatokat a Művészetek Háza Eger 
Nonprofit K. K. Kft részére (3300 Eger, 
Széchenyi u. 55.) a fenti címre postai úton 
kérjük megküldeni. A borítékon kérjük fel-
tüntetni a „TDM menedzser” megjelölést.

A munkakör betölthető:
Várhatóan 2012. március 10.

További információ kérhető
Pataki Zsuzsanna ügyvezető igazgató
330 Eger, Kossuth L. u. 17.
Tel.: (06 36) 785 029

Megalakult az Észak-magyarországi 
Turisztikai és Innovációs Klaszter
Az Észak-magyarországi Turisztikai és Innovációs Klaszter 
2011. április 27-én alakult, célja, hogy a térségben működő 
idegenforgalmi vállalkozások olyan területeken is kiaknázzák 
az együttműködésben rejlő lehetőségeket, amelyek kívül esnek 
a turisztikai desztinációs menedzsmentek tevékenységi körén. 
A tagok az összefogástól elsősorban a fenntartható turizmus 

feltéte leinek megteremtését várják. A klasztert 21 vállalkozás 
alapította, a menedzsmenti feladatokat a Nordtúra Nonprofit 
Kft. látja el. 

Az alapítók a vállalkozói hálózat működéséhez 46 millió 
forint támogatást nyertek el az Észak-magyaroszági Operatív 
Program keretében. A pályázat 2013 novemberében zárul.
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borfajta választásánál elsősorban a sző-
lő típusa a döntő hazánkban, ezt követi 
az ár, a pincészet, az évjárat és a régió. 
A borturizmussal kapcsolatban többen 
megjegyezték, hogy míg hazánk jelen-
tős hagyományokkal büszkélkedhet a 

bortermelés terén, gyakorlatilag alig 
ismert a világ italpiacán. Turisztikai cél-
pontként sikeresebb, mint borexpor-
tőrként, ezért a magyar bor marketing-
jének a leghatékonyabb formája éppen 
a borturizmus kihasználása lehet.

fotó: Nemes Róbert

Tanúsítvány 
újra
Ismét megújították a Markhot 
Ferenc Kórház Minőségirányítá-
si rendszerét. 

Ennek kapcsán sajtótájékoztatót 
tartottak az intézményben, me-
lyen dr. Fűtő László ügyvezető 
igazgató úgy fogalmazott:  újabb 
mérföldkőhöz érkezett a Markhot 
Ferenc Kórház. A tanúsítványt 
1999-ben kapta meg az egri kór-
ház,  az országban az első tíz kö-
zött, majd a 2008-as kiszervezés-
kor elvesztette azt.  Az auditálást 
végző cég szakemberei decem-
ber közepén vizsgálták meg a 
kórház 13 fekvőbeteg osztályát, 
4 szakrendelést, a diagnosztikai 
osztályokat, valamint a gazdasági-
műszaki területet.  Az ünnepélyes 
rendezvényen az  ÉMI-TÜV SÜD 
KFT  cég nevében Galina Ivanova, 
vezető auditor  adta át a tanúsít-
ványt, hangsúlyozva, hogy a ma-
gas szintű elismeréssel nagyobb 
felelősség is jár, egy tanúsított 
kórháznak a többi előtt kell járnia. 
A minőségirányítási rendszer sza-
vatolja  a mérőműszerek hiteles 
állapotát és a beszállítók, külső 
partnerek szolgáltatásainak meg-
felelő színvonalát. A legközelebbi 
felülvizsgálat egy év múlva, 2012. 
decemberében várható, amikorra 
a javaslatok figyelembe vételével 
a kórház még tovább tudja javí-
tani a betegellátás színvonalát, 
minőségét.



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
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Bótalingua Nyelvi Központ • Bóta Irodaház Kft. • 3300 Eger, Szálloda u. 5.

www.botalingua.com • (36) 411 579 • info@botalingua.com
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Communication Pure and Simple

Sajtóközlemény
Az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület az 
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében sikerrel pályá-
zott a térségi TDM szervezet kialakítására, fejlesztésére. Az ÉMOP-
2.3.1-2009-0018. számú támogatási szerződés 2010. november 
24-én került megkötésre. A támogatás teljes összege 96 136 847 Ft, 
melyet a 16 968 153 Ft saját erővel kiegészítve összesen 113 105 000 
Ft-ot fordíthat az egyesület a térség idegenforgalmának erősítésére. 

A pályázat megvalósítása során kialakításra került a térség arcu-
lata és különálló honlapja, melyet a www.csillagvidek.hu elérhe-
tőségen tekinthetnek meg a kedves érdeklődők. A szervezet előző 
évi munkássága révén a TDM egyesület tagjai nyelvi, informatikai 
és szakmai képzéseken vehettek részt, illetve beszerzésre kerültek 
a térség idegenforgalmát elősegítő eszközök. Ismertségük növe-
lése érdekében egy többlépcsős marketing stratégiai terv készült, 
melynek folyamán offline és online eszközökkel népszerűsítik tag-
településeik attrakcióit. 

Az egyesület idei feladatai közé tartozik többek között külön-
böző tanulmányok elkészítése, kedvezmény-kártyarendszer, véd-
jegyrendszer, szolgáltatás-, valamint hálózatfejlesztés, minőség-
biztosítás témákban. Szintén a 2012-es megvalósítás részét képzik 
a térség marketing kiadványainak elkészítése, illetve különböző 
roadshow és kiállítási részvételek szervezése és lebonyolítása.

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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Meghívó

Gazdasági évnyitó
A  Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szilvásváradon tartott gaz-
dasági évnyitóján dr. Szöllősi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
helyettes államtitkára elmondta: a kis- és középvállalkozások versenyké-
pességének javítása, hatékonyabb támogatása érdekében a kormány ki-
terjesztette a kedvezményes 10 százalékos társasági adókulcs alkalmazási 
körét és a Széchenyi Kártya Programot, egyszerűsítette és gyorsította a 
pályázati rendszert, csökkentette a vállalkozások adminisztrációs terheit.  
Parragh László, kamarai elnök  szerint helyes célkitűzés a magyar ipar erő-
sítésének szándéka, ám a kormányzati stratégiák megfogalmazása nem 
elegendő, az ahhoz kapcsolódó programokat végre is kellene hajtani. 

A gazdasági évnyitó központi témája idén természeti kincseink, erőfor-
rásaink kiaknázása, felhasználása volt. A rendezvényen dr. Nagy Lajos, az 
OMYA Hungária Kft ügyvezető igazgatója a magyar ásványkincsek hasz-
nosításáról, míg dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazga-
tója a hazai vízkészletben rejlő nemzetgazdasági lehetőségekről beszélt.

Az esemény zárásaként kamarai díjakat és okleveleket adtak át.  Heves 
Megye Gazdaságáért Díjban részesült Habis László, Eger Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere és Lőrincz László, a HEVESGÉP Kft. ügyvezető igazga-
tója. Heves Megye Innovatőre Díjat vett át Mészáros Péter, a Mester Kft. 
ügyvezetője. Heves Megyei Szakképzési Díjban részesült Magyari Judit, a 
Robert Bosch Elektronika Kft. személyzetfejlesztési vezetője, Benei Árpád, 
a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nyugalmazott 
gyakorlati oktatásvezetője, Horváth István, a H és H Pergola Kft. ügyvezető 
igazgatója, Barna András, az Eötvös József Középiskola nyugalmazott gya-
korlati oktatásvezető helyettese és Béry László, a Damjanich János Szak-
középiskola, Szakiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője. Kamarai 
Munkáért Díjban részesült Szakács József, Kozsa János, Józsa Ferenc, BE-L-
GA Kft. ügyvezető igazgatója  és Váradi János. (fotó: Nemes Róbert)

A Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara tisztelettel meghívja Önt vál-
lalkozói fórum rendezvényére, mely-
nek időpontja: 2012. február 7. (kedd) 
14.00 óra, helyszíne: Oktat-60 Kft. (3000 
Hatvan, Tanács  út  9. – megközelítés a 
Nádasdy Tamás út felől).

Program
•   Tájékoztató  a  Kötelező  kamarai  re-

gisztrációról – előadó: Vízer Zoltán, 
HKIK Fejlesztési igazgató

•   Vállalkozásfejlesztési  pályázatok  is-
mertetése – előadó: Piegelbeck Rita, 
Széchenyi Programiroda Nonprofit 
Kft,. Heves megyei gazdaság- és vál-
lalkozásfejlesztési tanácsadó

•   Vállalkozásokat  érintő Humánerőfor-
rás fejlesztési pályázatok ismertetése 
– előadó: Papp Veronika, Széchenyi 
Programiroda Nonprofit Kft.,  Heves 
megyei humánerőforrás  tanácsadó

•   A Széchenyi  hitel program elemei és 
a kombi mikro hitel bemutatása, Hi-

tel lehetőségek állami kamattámoga-
tással – előadó: Szabados Lívia, HKIK 
Hatvani Képviselet   

A rendezvényen a részvétel térítésmen-
tes, de előzetes jelentkezéshez kötött.

Jelentkezés és további információ: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, Túriné Szanyi Kinga
Tel.: 37/540-969
E-mail: szanyi.kinga@hkik.hu

• kártyanaptárak
• szórólapok
• névjegykártyák
• prospektusok
•  könyvek, jegyzetek
• újságok

Akár tervezéssel, tördelés-
sel és házhoz szállítással!

Tel.: (+36 20) 383 3506
E-mail: ildi01@vnet.hu

Nyomdai 
muNkák

Borszalon
Csillaggal, fehérben
A XI. Egri Borszalonon harminc borász közel 
száz bora várta a közönséget. A vendégek szá-
mára egyetlen „előírás” volt, a szervezők azt 
kérték, hogy mindenki viseljen legalább egy 
fehér ruhadarabot. Ez önmagában is hatásos 
hangulatterermtőnek bizonyult. A kiváló ne-
dűk elmélyült kóstolása előtt a hivatalos meg-
nyitón Habis László polgármester köszöntötte 
a jelenlévőket, s fejezte ki elismerését a szer-
vezőknek. A programon adták át a Gál Tibor 
Emlékérmet, melyet ezúttal Tóth Ferenc ka-
pott meg.

A Borszalonon indította el ifjabb Gál Ti-
bor a visszaszámlálást, mely március 15-ig, 
a 2011-es Egri Csillag bemutatójáig méri az 
időt. Herczeg Flóra, jazz és swing muzsika, 
valamint két lelkes lemezlovas gondosko-
dott arról, hogy tökéletes legyen a hangulat. 
A program kétségkívül nagyon sikeres volt, a 
résztvevők nagy száma, a kiváló borok bizo-
nyították, hogy a borszalon ezúttal is elérte 
célját: remek találkozási lehetőséget adott a 
borászoknak és a borszerető közönségnek. Intézményi akkreditációval rendel-

kező felnőttképzési intézményt kere-
sünk átvételre. Tel.: (06 70) 620 0045, 
e-mail: akkreditalt@freemail.hu.

Hirdetésfelvétel: (20) 383 3342
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Idén az SZKTV írásbeli elődöntőinek so-
rát a bútorasztalosok kezdték meg január 
9-én. Heves megyében ebben a szakmá-
ban két iskola: a gyöngyösi József Attila 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégi-
um, valamint az egri Bornemissza Gergely 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 5-5 
tanulója vett részt a megmérettetésen. 

Bozó Tamás (képünkön) bornemisszás 
tanuló az elődöntő után elmondta, hogy 
16 éves korában, a szomszédjában dolgo-
zó asztalos munkáit látva kapott kedvet a 
szakmához, így érettségi után jelentkezett 
bútorasztalos szakképzésre. 

Tamás jó lehetőségnek tartja a versenyt 
arra, hogy a záróvizsgája előtt felmérje 
a tudását, de azt is elárulta, hogy igazán 
nagy sikerként könyvelné el a döntőn való 
részvételt. Elmondta, hogy októbertől 
intenzíven készültek erre a versenyre, az 
iskolában ehhez minden segítséget meg-
kaptak a szaktanároktól. 

Tamás azt is elmondta, hogy a jövőben 
mindenképpen szeretne bútorasztalosként 
dolgozni, mert a munka, az alkotás öröme, 
az elkészített termék szépsége folyamatos 
motivációt jelent számára, és ez elenged-
hetetlen ahhoz, hogy szakmáját hosszútá-
von élvezettel és sikerrel végezze.

A szakmák országos versenyeit a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara gondozásába 
átadott 38 szakképesítésben hirdették 
meg, a nappali tagozaton végzős szakisko-
lai és szakközépiskolai tanulók számára. 

 
Az SZKTV és OSZTV versenyeken a 

következő szakmák tanulói vesznek részt:
•   villanyszerelő  /  mechatronikai  mű-

szerész / erősáramú elektrotechnikus 
/ elektronikai technikus / automatikai 
műszerész,

•   géplakatos  /  szerkezetlakatos  /  szer
számkészítő / hegesztő / köz pon  ti fű-
tés- és csőhálózat-szerelő / gáz fo gyasz-
tó be ren dezés- és csőhálózat-szerelő 
/ víz ve ze ték- és vízké szü lék-szerelő / 
hűtő- és klí ma be ren de zés-szerelő, kar-
bantartó / gépi for gá csoló / épületgé-
pész technikus / gép gyártástechnológiai 
technikus 

•   kőműves / burkoló / ácsállványozó / 
tetőfedő / festő, mázoló és tapétázó / 
magasépítő technikus

•   bútorasztalos  /  kárpitos  /  bútoripari 
technikus

•  női szabó / férfiszabó / bőrdíszműves
•  cukrász / szakács / pincér / vendéglős
•   fodrász / kozmetikus / élelmiszer és 

vegyiáru-eladó / műszakicikk eladó / 
ruházati eladó / kereskedő.

A versenyekre közel 7000 fő jelentke-
zett, ők 2012 januárjában írták meg dol-
gozataikat. Az elődöntőket országosan a 
területi kamarák szervezik és bonyolítják. 

Heves megyében összesen 178 fő je-
lentkezett az elődöntőkre az alábbi 24 
szakmában: bútorasztalos, női szabó, kő-
műves, burkoló, magasépítő technikus, 
festő, mázoló és tapétázó, villanyszere-
lő, elektronikai technikus, fodrász, he-
gesztő, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, 
géplakatos, mechatronikai műszerész, 
gépgyártástechnológiai technikus, cuk-
rász, pincér, szakács, kereskedő, vendéglős, 
kozmetikus, élelmiszer- és vegyi áru eladó, 
műszakicikk-eladó, ruházati eladó.

A legjobban szereplők közül kerülnek 
ki a gyakorlati és szóbeli megmérettetés-
ben résztvevők, akik a versenyek döntő-
jében, a Szakma Sztár Fesztiválon mérik 
össze tudásukat.

 Az érdeklődő iskolák diákjai (általá-
nos iskolások és szakiskolások), a korábbi 
évekhez hasonlóan, 2012. április 11-én és 
12-én egy-egy napos szakmai kirándulás 
keretében vehetnek részt a rendezvényen. 
A fesztiválra 2012-ben több mint 12 ezer 
látogatót várnak. A vidéki iskolákból kb. 
200 autóbusszal több mint 9 ezer, míg 
Budapestről a tervek szerint 2,5-3 ezer 
diák juthat el. A tanulók utaztatását a te-
rületi kamarák szervezik, a budapestiek 
részére pedig meghívólevelet és plakáto-
kat küldünk. A rendezvényre történő be-
lépés ingyenes!

 A versenyekről további információk a 
www.szakmasztar.hu weboldalon talál-
hatók. További információ: Balogh Zita, 
36/429-612/220, balogh.zita@hkik.hu.

Szakmai versenyek
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012-ben ismételten megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, valamint az Országos 
Szakmai Tanulmányi Versenyt. Ezek országos döntőjére az „V. Szakma Sztár Fesztivál”-on 2012. április 11–13. között Budapesten, a 
Hungexpo Vásárközpontban lesz. A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák, beleértve a ráépülő, magasabban 
kvalifikált szakmákat is, társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, azok népszerűsítése révén.  
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Az Országgyűlés 2011. november 21-
én elfogadta az egyes adótörvények és 
az azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatot, 
amely tartalmazza a gazdasági kama-
rákról szóló 1999. évi CXXI. törvény mó-
dosítását.

A kamarai törvény módosítása három 
lényeges változást tartalmaz:

– 2012. január 1-től életbelépő új 
rendelkezések alapján a gazdálkodó 
szervezetek kötelesek 
•   kamarai  nyilvántartásba  vételüket 

kezdeményezni, 
•   a kamarai közfeladatok ellátásához 

évente 5000 Ft kamarai hozzájáru-
lást fizetni (a hozzájárulás összege 
önkéntes kamarai tagok esetén le-
vonható a tagdíjból),

•   a Kamara pedig köteles  részükre a 
törvényben meghatározott szolgál-
tatásokat (tanácsadás gazdasági, 
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási 
kérdésekben; üzleti partnerkeresés 
és pályázatfigyelés) térítésmente-
sen nyújtani.

– a törvénymódosítás nem érinti az 
agráriumot, vagyis a fő tevékenység-
ként mezőgazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozásokra, a mezőgazda-
sági termelőkre és az agrárkamarákra 
nem terjed ki a hatálya

– lényeges továbbá, hogy a kamarai 
tagság továbbra is önkéntes marad, így 
a regisztrált vállalkozások nyilvántar-
tásba vételükkel nem válnak kamarai 
taggá.

A törvény hatálybalépését követően 
létrejövő egyéni és társas vállalkozá-
sok a bejegyzésüket követő 5 napon 
belül, a már működő vállalkozások pe-
dig a hatálybalépést követő 60 napon 
belül, legkésőbb 2012. március 1-ig 
kötelesek a székhely szerinti terüle-
ti kereskedelmi és iparkamaránál a 
nyilvántartásba vételüket kezdemé-
nyezni. 

A bejelentés módja
Az elektronikus regisztráció lépései: 

a kamarai honlapról indítható, az adat-
lapot a honlapról lel lehet tölteni, majd  
kitöltés és cégszerű aláírás után postai 
úton, a székhely szerint illetékes terü-
leti kereskedelmi és iparkamarához cí-
mezve, illetve személyesen, a székhely 
szerint illetékes kamarák ügyfélszolgá-
lati irodáiban nyújthatják be. 

Miért hasznos a regisztráció?
A regisztráció a törvényhozó szán-

déka szerint hozzájárul a gazdaság 
fejlesztéséhez, hiszen olyan adatbá-

zisok jönnek létre, amelyek alaposabb 
információkkal segítik a munkaerő-pi-
aci döntések meghozatalát, segítik az 
iskolaszerkezet munkaerő-piachoz tör-
ténő igazítását, hatékonyabban lehet 
kiszűrni a szándékosan későn fizetőket, 
elkülöníteni a valós vállalkozásokat a 
passzívaktól. Az adatbázis segíteni sze-
retné az üzleti forgalom biztonságát, 
hiszen a cégek valós tevékenységének 
ismerete elősegítheti a piaci vállalati 
együttműködéseket, „keres-kínál” kap-
csolatokat. Ilyen értelemben konkrét 
vállalati érdekeket is szolgál, hiszen aki 
az adatbázisban megjelenik, azaz látha-
tó, annak talán eggyel nagyobb esélye 
van az üzleti forgalmának bővítéséhez. 
A  nyilvántartás elősegíti a fogyasztók 
és vállalkozások közötti korrekt szerző-
déses kapcsolatát, lehetőséget teremt 
a kontárok kiszűrését is. 

A vállalkozások kamarai nyilvántartá-
sa legkésőbb 2012. június 1-től nyilvá-
nos, az interneten, az MKIK és a területi 
kereskedelmi és iparkamarák honlapjá-
ról szabadon elérhető.

Amennyiben további kérdése van, 
hívjon bennünket: Eger (+36 36) 429-
612, Gyöngyös (+36 37) 600-075, Hat-
van: (+36 37) 540-969, vagy írjon e-mailt 
nekünk: regisztracio@hkik.hu!

Tájékoztató 
a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a kamarai 
hozzájárulás megfizetéséről

Meghívó
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft., a K & H Bank Zrt., az MKB 
Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt., valamint a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezennel 
tisztelettel meghívja Önt a 

Megújuló cafeteria

című konferenciájára, amely 2012. február 1-jén (szerdán) 10.00 órakor a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában 
(3300 Eger Faiskola u. 15.) kerül megrendezésre.

A konferencián megismerheti a béren kívüli juttatások új rendszerét, megtudhatja, hogyan spórolhat akár havi több 
mint 30 ezer forintot az új cafeteria juttatások alkalmazásával minden egyes munkavállalója esetében, miként tudja to-
vább csökkenteni megfelelő béren kívüli juttatások választásával, saját költségeit, valamint milyen egyszerűen válhat az 
új utalványokat elfogadó vállalkozássá. Összességében: milyen előnyei vannak a SZÉP Kártya és az Erzsébet-utalvány al-
kalmazásának és elfogadásának. A konferencián részt vesznek: Körtvélyessy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium mi-
niszteri biztosa, valamint a SZÉP Kártyát kibocsátó intézmények képviselői.

A konferencián a részvétel  térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

További információ és jelentkezés: 
Sempergerné Mokri Enikő , Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tel.: 36/429-612 (101-es mellék) • Fax: 36/323-615 • E-mail: mokrieniko@hkik.hu   



HI TELES FORDÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE EGY-KÉT 
NA POS HATÁRIDŐVEL IS!

www.offi  .hu
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

3300 eger, széchenyi u. 50. 

Tel./Fax: (36) 412 237 • E-mail: eger@offi  .hu
Nyitva tartás: H – Cs: 8.30 – 16.00 P: 8.30 – 13.00

az offi zrt. 20% kedvezménnyel vál lalja 
bizonyítványok, műszaki, minő ségbiztosítási szövegek 

nem hiteles fordí tását. 

Cégünk horgany 
termékek gyártásával 
foglalkozik Maglódon, 
Budapest közelében.

Amennyiben igénybe venné 
szabad kapacitásunkat, 

további információt találhat 
a weboldalunkon, melynek 

címe: 
www.veresontode.com

Forduljon hozzánk  
bizalommal!

Veres Gyula cégvezető
info@veresontode.com
2234 Maglód, Fő u. 52.
Tel: 06-309-99-79-34

IrodáK KIAdóK
•   Eger  belvárosában  a  Kossuth  L. 

u. 13. sz. alatt önálló lépcsőházi 
bejárattal 204 m2 alapfelülettel 
rendelkező irodaszint.

•   Eger, Koháry út 2. sz. alatt több-
funkciós, több lépcsőházas, saját 
parkolókkal rendelkező, össze-
sen 500 m2 területű irodaépület.

KIAlAKíTáSuK, 
AlAPTErülETüK EGyénI 

IGényrE SzABHATó

Érdeklődni a (+36 30) 9352 850-
es telefonszámon, vagy a 

takacs.tibor@imolanet.hu címen 
lehet.

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

ELadÓ! Eger közeli faluközpontban festői környezetben 2 
szobás gázkonvektoros kis családi ház sürgősen eladó! Ár: meg-
egyezés szerint. Tel.: (+36 30) 496 56 12, (+36 36) 437 214.

*
GyERmEkFELÜGyELET 2 ÉVES koRTÓL! Csillagvirág Csalá-
di Napközi, Eger, Mikes K. utca 101. A részletekről érdeklődjön: 
(06 70) 320 4842. Kis csoportok, családi környezet!



A béren kívüli juttatásokat 
érintő 2012-es változások
2012. január 1-jétől módosult a béren kívüli juttatásokra vonat-
kozó szabályozás. A munkáltató által nyújtott ingyenes, vagy 
kedvezményes internethasználat már nem minősül béren kívü-
li juttatásnak, de új elemek is belekerültek a kedvezményesen 
adózó körbe, például:

– Munkahelyi (üzemi) étkeztetés havi 12 500 forintig,
–  Erzsébet-utalvány (fogyasztásra kész ételre) havi 5000 forin-

tig,
– Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) 
– szálláshely alszámla, legfeljebb 225 000 forintig,
–  vendéglátás alszámla, legfeljebb 150 000 forintig (munka-

helyi étkezés is),
– szabadidő alszámla, legfeljebb 75 ezer forintig.
2012. január 1-jétől egyes juttatások értékhatárai a minimál-

bér összegének változása miatt megemelkedtek.
Az új rendelkezések szerint, évi 500 ezer forint keretösszegig 

lehet a béren kívüli juttatások után kedvezményesen adózni. 
Ez azt jelenti, hogy a juttatások értékének 1,19-szerese után 16 
százalék személyi jövedelemadó és 10 százalék egészségügyi 
hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli a kifizetőt. Ha a jutta-
tás éves összege – több kifizető esetén együttesen – az 500 ezer 
forintot meghaladja, az értékhatár feletti rész „egyes meghatáro-
zott juttatásnak” minősül, mely után már 27 százalék mértékű az 
egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.

A béren kívüli juttatásokat érintő változásokról bővebben tá-
jékozódhat telefonon a NAV Általános Tájékoztató Contact Cen-
terén (06-40/42-42-42) keresztül, valamint a www.nav.gov.hu 
honlapon.

nemzeti Adó- és Vámhivatal
észak-Magyarországi regionális Adó Főigazgatósága

A saját jogú nyugdíjas 
társadalombiztosítási 
megítélésének változása
2012. január 1-jétől már nem tekinthetők saját jogú nyug-
díjasnak azok, akik 2011. december 31. napjáig korenged-
ményes nyugdíjban, előnyugdíjban, bányásznyugdíjban, 
szolgálati nyugdíjban részesültek, de nyugdíjuk 2012. ja-
nuár 1-jével átminősült korhatár előtti ellátássá, szolgálati 
járandósággá, mivel az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem 
érték el. A változás érinti azokat a rokkantsági nyugdíj-
ban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőket is, akik 
egészségi állapotuk miatt rehabilitációs, illetve rokkantsági 
ellátásra szerezhetnek jogosultságot. Azokra a magánsze-
mélyekre, akik jelenleg is öregségi nyugdíjban részesülnek, 
a módosítás nem vonatkozik.

Ha az egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozó 2012. 
január 1. napjától már nem minősül saját jogú nyugdíjas-
nak és más helyen foglalkoztatási jogviszonyban nem áll, 
a járulékfizetési-, valamint a – 2012. január 1-től beveze-
tésre került – szociális hozzájárulási adó kötelezettségét 
a főfoglalkozású vállalkozókra irányadó szabályok szerint 
kell teljesítenie. A változás érintheti azon őstermelőket is, 
akik 2012. évtől már szintén nem tekinthetők saját jogú 
nyugdíjasnak.

A járulékfizetéssel, valamint a szociális hozzájárulási adó 
kötelezettséggel kapcsolatban bővebben tájékozódhat te-
lefonon a NAV Általános Tájékoztató Contact Centerén 
(06-40/42-42-42) keresztül, valamint a www.nav.gov.hu 
honlapon. 

nemzeti Adó- és Vámhivatal
észak-Magyarországi regionális Adó Főigazgatósága

Téli NAV ellenőrzéssorozat: 19 millió 
forintot meghaladó bírság
Az adóhatóság 2011. november 15-től december 31-ig terjedő időszakban, a kereskedelmi forgalom várható növekedésére tekin-
tettel összehangolt ellenőrzéssorozatot folytatott, melynek során az adóigazgatóságok adóellenőrei és végrehajtói pénzügyőrök-
kel, rendőrökkel, valamint a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveinek munkatársaival közösen léptek fel az adókikerülő 
magatartásformák ellen. 

A fókuszban a bevásárló központok, 
piacok, vásárok, közterületek, rendez-
vények álltak, ahol hétvégi, délutáni, 
éjszakai időpontokban is megjelentek 
a revizorok. Kiemelt figyelmet fordí-
tottak a jövedéki termék-forgalmazás, 
valamint a fenyőfa árusítás szabály-
szerűségének vizsgálatára. Jellemzően 
a nyugta-, számlaadási kötelezettség 
betartásának, a forgalmazott árucikkek 
eredetének és a foglalkoztatás szabály-
szerűségének ellenőrzésére került sor, 
de a játékgépek, pénznyerő automaták 
működtetését is érintették a revíziók.

Az Észak-magyarországi Regionális 

Adó Főigazgatóság munkatársai a ré-
gió három megyéjében, 85 különböző 
helyszínen közel 700 vizsgálatot foly-
tattak le, számos alkalommal a társ-
hatóságokkal közös akció jellegű, egy 
területre, vagy egy eseményhez kap-
csolódó koncentrált hatósági fellépés 
keretében.

A vizsgálatsorozat tapasztalatai alap-
ján a foglalkoztatottak bejelentése te-
kintetében javult az adózói fegyelem, 
ugyanakkor a lefolytatott nyugtaellen-
őrzések harmadában került megálla-
pításra valamilyen mulasztás. Változat-
lanul érvényes, hogy az ünnepekhez 

közeli napokon, főként a délutáni idő-
pontokban és hétvégén az átlagosnál 
nagyobb gyakorisággal érhető tetten 
szándékos jogsértés. 

A feltárt hibák, hiányosságok 19 mil-
lió Ft-ba kerülnek a mulasztást elkövető 
vállalkozóknak, emellett 11 üzlet 12 na-
pos lezárását is elrendelte az adóható-
ság. A szándékos adókikerülők a szank-
ciókon túl utólagos ellenőrzésekre is 
számíthatnak. 

nemzeti Adó- és Vámhivatal
észak-magyarországi 

regionális Adó Főigazgatósága
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HITA-VOSZ együttműködés
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) 
és a Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetsége (VOSZ) megállapodott, 
hogy a jövőben szorosan együttműköd-
nek a hazai vállalkozások versenyképes-
ségének növelése, magyar cégek új pia-
cokra való betörése és a magyarországi 
működő tőke befektetési lehetőségei-
nek bővítése érdekében. A 2012. január 
24-én aláírt megállapodás értelmében 
a HITA és a VOSZ közösen figyelik és ér-
tékelik a külgazdasági tendenciákat, a 

nemzetközi szereplők tevékenységét és 
összehangolják a külföldi szakmai ren-
dezvényeken való megjelenésüket.

Az együttműködés keretében a HITA 
folyamatos tájékoztatást nyújt külpiaci 
üzleti lehetőségekről és kereskedelem-
fejlesztési pályázatokról. A hazai cége-
ket személyes tanácsadás formájában 
segíti beszállítói pozíciók elérése és 
javítása terén, valamint folyamatosan 
eljuttatja a magyarországi beszállító-
kat kereső külföldi vállalatok műszaki 

specifikációit az érdekelt vállalkozások 
számára. A magyar vállalatok külföldi 
befektetéseit elősegítendő pedig infor-
mációt szolgáltat egyes országok be-
fektetési lehetőségeiről, projektjeiről. 
A VOSZ vállalja, hogy tagvállalkozásait 
megismerteti a HITA tevékenységével, 
s minden olyan információt továbbít 
a Nemzeti Külgazdasági Hivatalnak, 
amely segíti a Hivatal hatékony, vállal-
kozói érdekeltségű munkavégzését.

(www.hita.hu)

Az ember alapvető joga a bizton-
sághoz való jog, a természet erejével 
szemben védelemre van szükségünk 
– egyebek mellett ezt hangsúlyoz-
ta szerdán Pétervásárán Horváth 
László országgyűlési képviselő, a 
Heves Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott a város 
belterületi vízrendezését szolgáló 
projekt zárórendezvényén.

A csaknem félmilliárd forint 
összköltségű, s az Új Széchenyi 
Terv keretéből 90 százalékos tá-
mogatásban részesült fejlesztés 
során a városban megépült 16766 
folyóméter belvízelvezető csatorna 

és rendeztek 7781 folyóméter bel-
területi vízfolyást. A beruházásra 
azért volt szükség, mert a település 
domborzati viszonyaiból adódóan 
gyakoriak a téli-tavaszi, valamint a 
nyári helyi bel- és árvízkárok.

Az ünnepélyes projektzárón 
Eged István, a város polgármes-
tere mondott köszöntőt. Horváth 
László szólt arról, hogy a térség 
több településén zajlottak a közel-
múltban hasonló célú fejlesztések. 
Megemlítette, hogy Pétervásárán 
16 projektet támogatott eddig a 
kormány, összesen 1,36 milliárd 
forint értékben.

Pétervására: félmilliárd a 
belterületi vízrendezésre

I. FMCG Greennovációs Nagydíj
Az Élelmiszer szaklap elhivatott a fenntartható fejlődés népszerűsítésében, a környezeti ér-
tékek fenntartásában, ezért méltányolja az FMCG, kereskedelmi és nagyvállalati szektorban 
megvalósuló „greennovatív” gondolkodást, és értékeli azokat a „zöld” beruházásokat, környe-
zettudatos fejlesztéseket, energiatakarékos megoldásokat, amelyek a fenntartható termelést, 
a fenntartható kereskedelmet, a fenntartható fogyasztást szolgálják.

Az I. FMCG Greennovációs Nagydíj pá-
lyázaton azok a Magyarországon tevé-
kenykedő vállalkozások vehetnek részt, 
amelyek 2010. január 1-jétől – 2011. de-
cember 31-ig kiemelkedő, a fenntart-
ható fejlődést, illetve környezetvédel-
met szolgáló innovációs teljesítményt 
értek el, azaz teljesültek a fenntartható 
termelési, gyártási, kereskedelmi és 
szolgáltatói folyamatokkal kapcsolatos 
célok.

Az ünnepélyes, sajtónyilvánosság 
keretében megrendezendő díjátadóra 
2012 elején kerül sor. A nyertes pályá-
zatokat az Élelmiszer szaklapban és az 
Élelmiszer online-on is bemutatjuk.

I. Greennovatív gyártó
I.1. Food szektor
I.2. Non-food szektor
I.3. Csomagolóipar

II. Greennovatív termék
II.1. Food
II.2. Non-food
II.3. Csomagolás
II.4. Gyártási technológia

III. Greennovatív kereskedő
III.1. Hipermarket

III.2. Szupermarket
III.3. Diszkontlánc
III.4. Üzletlánc
III.5. Független kisbolt
III.6. Nagykereskedő

IV. Greennovatív szolgáltató
IV.1. Energiaszektor
IV.2. Pénzintézeti szektor
IV.3. Marketing, PR
IV.4 Tanácsadó-kivitelező szektor
IV.5 Technológiai megoldások
IV.6 Újrahasznosítás

Pályázati kategóriák

Új hivatal
Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) néven folytatja 
munkáját januártól a Foglalkoztatási Hivatal (FH), 
amelybe tavaly december 31-én beleolvadt az Or-
szágos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügye-
lőség (OMMF), valamint a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) Az NMH ennek 
megfelelően – a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár irányítása alatt – foglalkoztatáspolitikai, 
munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési 
feladatokat ellátó központi hivatal, főigazgatója Ko-
máromi Róbert, a korábbi FH főigazgatója.

Az erről szóló kormányrendelet szerint az OMMF 
elnöke és az NSZFI főigazgatója látja el a beolvadó 
szervek feladataival kapcsolatos főigazgató-helyettesi 
jogköröket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgató-
helyetteseinek kinevezéséig, de legkésőbb 2012. feb-
ruár 28-ig. Az új hivatal működésére a 2012-es költ-
ségvetésben 3,77 milliárd forint áll rendelkezésre.
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