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Hatékony, európai színvonalú 
kamara létrehozása a cél
A Heves Megyei kereskedelmi és Iparkamara tisztújító küldöttgyűlése a 2016-ig tartó időszakra ismét dr. Bánhidy Pétert válasz-
totta meg a szervezet elnökéül. Az általános alelnök Kósa László, az ipari tagozat elnöke Fülöp László lett. A kézműves tagozat 
élére újból Herman Istvánt választották, míg a kereskedelmi tagozat vezetésére Ócsai Lajos kapott bizalmat.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke előadásában a gazda-
ságfejlesztésben szükséges kamarai fel-
adatokról  beszélt. Mint elmondta, 2008 
után a magyar gazdaság összességében 
4%-kal esett vissza az uniós országokhoz 
képest. A többiek nagy veszteség nélkül 
vagy nullásan jöttek ki a válságból. Ma-
gyarországot a pénzügyi és gazdasági 
válságon kívül egyéb negatív hatások is 
érték. Ilyen egyrészt  az állami kiadások 
összezuhanása. 2008-ban az államháztar-
tás olyan rossz helyzetben találta magát, 
hogy kénytelen volt anticiklikus gazdál-
kodást folytatni. Másrészt negatívumként 
említette a hitelek alakulását is. 

Mindezek ellenére Parragh úgy véli, a 
magyar gazdaság jól viselte a kialakult 
helyzetet, de elmondása szerint , ameny-
nyiben a hitelpiaci  illetve az államház-
tartási bizonytalanságot nem tudjuk fel-
számolni, biztosabbá tenni, addig kevés 
esély nyílik a javulásra. Az MKIK elnöke 
kiemelte, már 2007-ben érzékelhető volt 
a profit nagy arányú kiáramlása az or-
szágból. Problémát jelent az, miszerint 
sok cég megkerüli a bankrendszert, mely 
következtében a banki hitelek számának 
kétszeresét teszi ki  a tulajdonosi hitelek 
aránya. A szövetkezeti hitelállomány-
nyal kapcsolatban kiemelte, Európában 
jelentős a takarékszövetkezetek száma, 
így ezek részesedése magasabb, mint a 
bankoké (Magyarországon 9%, Francia-
országban 40%, Hollandiában 39%). 

Kamarai részről javaslatként fogalma-
zódik meg a kormány felé pl. a hitelezés 
problémájának mihamarabbi megoldá-
sa. Véleményük szerint a bankrendszert 
saját magunknak kell felépíteni, nem 

pedig a régi elképzeléseket, gyakorla-
tokat visszaállítani. Nagy hangsúlyt kel-
lene fektetni a lakossági hitelezésre és 
annak banki alapjainak megteremtésé-
re, hogy az emberek megtakarításaikat 
a pénzintézeteknél kezeljék. A hitelezés 
tekintetében nagy problémát jelent a 
feltételek további szigorodása, csökken 
a hitelezési képesség, magasabb a kocká-
zati kamatfelár valamint romlik a vállalati 
hitelportfólió. 

Az Európai Uniós pénzforrásokkal kap-
csolatban megjegyezte, alapvető problé-
mák közé tartozik a rossz célmeghatáro-
zás, a magas eloszlási költség „surlódási 
veszély”, illetve a kifizetések lassúsága, 
akadozása . A jövőben fontos lenne, hogy 
a rendelkezésre álló összegek legalább 
felét, de inkább a 2/3-át a gazdaság fej-
lesztésére kelljen fordítani. 

A kamara céljairól elmondta, arra törek-
szenek, hogy a jelenleg folyó átalakulások 
sikerrel záruljanak, a megcsontosodott, 
rossz hatásfokkal működő alrendszerek 
optimálissá váljanak (pl. oktatás, közigaz-
gatás).

Parragh véleménye szerint az elkövet-
kezendő években nem lehet radikális 
változásra számítani, mert a kiváltó okok 
nem tudnak komoly változást produkálni. 
Hozzátette, szomszédos országainkban 
valóban jobb a helyzet, ám ennek struk-
turális okai vannak. Példaként említette 
Szlovákiát, ahol már a 2000-es években 
bevezették az egykulcsos adót, a segé-
lyezés vagy a nyugdíjrendszer reformját. 
Már 10 évvel ezelőtt mindezeket nálunk 
is meg kellett volna lépni. 

Hozzátette, az elmúlt pár évben elfo-
gadottabbá vált, felértékelődött a kama-

ra szerepe. Jelentős eredmény, hogy sok 
vállalkozás, vállalkozó és legfőképpen fia-
tal csatlakozott a szervezethez. Sikerként 
említette még többek között a vállalkozói 
adatbázis teljeskörű elérésének biztosítá-
sát, átvették a szakképzés felügyeletét és 
elindították a duális szakképzési rendszer 
kialakítását valamint gazdasági szerep-
vállaláshoz jutottak a felsőoktatásban is. 

Könnyebb együtt szembenézni a 
kihívásokkal, mint egyedül

A következő 4 évre vonatkozóan hangsú-
lyozta, tovább kell haladni a megkezdett 
úton, a jövőben is jelentős feladat kell 
hogy legyen a vállalkozók, vállalkozások 
szolgálata, a belső egység megőrzése, a 
rendelkezésre álló források hatékony fel-
használása vagy a mindenkori kormány-
nyal való konstruktív együttműködésre 
való törekvés.

dr. Bánhidy Péter, a kamara újraválasz-
tott elnöke a jövővel kapcsolatos  ter-
vekről elmondta, fontos feladatuk között 
szerepel a szakképzés, felnőttképzés to-
vábbfejlesztése, a kialakulóban lévő me-
gyei struktúrához való területi felzárkó-
zás segítése, megyei képzési és fejlesztési 
bizottság működtetése, a megye gazda-
ságának, a helyi termelés, helyi termékek 
szerepének erősítése (pl. beszállítói rend-
szerek fejlesztésének ösztönzése, támo-
gatása), a megyei K+F kutatásfejlesztési 
tevékenység fejlesztése, vagy a fiatalok 
vállalkozóvá válásának motiválása, támo-
gatása többek között a Fiatal Vállalkozók 
Klubja vagy a Staféta Program keretein 
belül. (HKIK sajtó)

Közel hárommilliárd forintos fejlesztéssel 
jelentősen bővült a ZF Hungária gyár-
tókapacitása, e mellett 58 új dolgozót 
is foglalkoztatnak. A sebességváltók és 
részegységek gyártásával és fejlesztésé-
vel foglalkozó egri cég ma már ott van a 
világ tíz legjelentősebb autóipari beszállí-
tói között.

A kizárólag exportra termelő egri cég 
munkahelyteremtésre és gyártókapacitás 
növelésére közel 420 millió forint támoga-
tást nyert el 2010 decemberében. Két év 
alatt a támogatással és a saját erővel együtt 
2,9 milliárd forintot költöttek fejlesztésre. 
Ennek nagy része, 2 milliárd forint termelő 
beruházás, vagyis új gépeket vásároltak 
belőle, de az 58 új dolgozó munkabér és 

Egy egri vállalkozás, a  Hotel Eger Park is 
szerepel az ország első három fogyasz-
tóbarát vállalkozása között. A Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság márciusban 
meghirdetett pályázatára mintegy ötven 
vállalkozás jelentkezett. A nyertesek két 
éven át viselhetik a címet.

A tanúsítványt a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság székházában vehették át a 
vállalkozások. A programon jelen volt  Dr. 
Lenner Áron, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium Gazdaságszabályozásért Felelős 
Államtitkárságának belgazdaságért fele-
lős helyettes államtitkára és Szabó Zsolt, 
az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bi-
zottságának alelnöke is.

Pintér István, a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság  főigazgatója megnyitójá-
ban köszönetét fejezte ki a résztvevőknek 
a színvonalas pályázatokért, és mindazért 
a munkáért, amelyet a Fogyasztóbarát 

Fogyasztóbarát egri vállalkozás
vállalkozások a fogyasztói érdekekért tesz-
nek. Dr. Lenner Áron helyettes államtitkár 
az elmúlt két évben a fogyasztóvédelem-
ben bekövetkezett szemléletváltás jelen-
tőségéről beszélt. Szabó Zsolt alelnök a 
fogyasztókért létező vállalkozásokban 
láttatta a jövőt, azoknak a tisztességes vál-
lalkozásoknak a munkájában bízva, akik a 
jogszerű és alázatos munkájukkal járulnak 
hozzá a fogyasztói közérzet és megelége-
dettség fokozódásához.  A közel ötven ér-
deklődő és pályázó közül elsőként három 
tanúsítványt adtak át. 

Az Eger-Park Hotel Kft. a „fogyasztóbarát 
ügyfélszolgálat” kategóriában panaszke-
zelési rendszerével, alternatív vitarende-
zési módszereivel és ügyfél-elégedettségi 
eredményeivel érdemelte ki az elisme-
rést. Harmati László, a szálloda igazgatója 
elmondta: nagyon szigorú feltételeket tá-
masztottak a pályázókkal szemben, nem 

Fejlesztés a 
ZF-nél

egyéb költségeit is támogatja ez a fejlesz-
tés. Az egyik német kisteherautó modell 
sebességváltóját – amit egyébként itt 
fejlesztettek ki – Dél-Amerika után most 
már itt, Egerben is gyárthatják.   Ez a jár-

mű, az egri fejlesztésű sebességváltóval 
2010-ben került piacra Dél-Amerikában. 
Most, az egri gyártósor üzembe állásával 
a német autógyártó cég Európában is sze-
retné bevezetni ezt a típust.

csak elméletben, gyakorlatban is kellett 
bizonyítani, hogy valóban fogyasztóbarát 
szemlélettel működik a vállalkozás. 10 év-
vel ezelőtt új irányt vett a szálloda fejlődé-
se, fejlesztése, folyamatos felújításokkal, 
a szolgáltatások körének bővítésével. Így 
válhatott a létesítmény a térség legna-
gyobb kapacitású konferenciaterme és a 
para-sportok egyik legfontosabb terepe. 
Harmati László elmondta még: minden 
minősítés, elismerés fontos, ezek mind-
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy további 
sikereket érjenek el. 

A büféket és főzőkonyhákat üzemeltető 
dunaújvárosi PINXIT 2003 Kft. az előnyben 
részesített magyar termékekkel és terme-
lőktől beszerzett alapanyagokkal segíti a 
magyar munkahelyek megtartását, tö-
rekvéseiket és eredményeiket a „hazai el-
kötelezettségű vállalkozás” kategóriában 
benyújtott pályázatukban fogalmazták 
meg.

A bajai Béles Vendéglátó és Kereskedel-
mi Kft. által működtetett Vadvirág Kávézó 
és Fagyizó szintén a hazai elkötelezett-
ség mentén fogalmazta meg pályázatát: 
kínálatuk 100 %-ban saját gyártás, alap-
anyagaikat pedig hazai vállalkozásoktól 
szerzik be.

A mai átadást már október hónapban 
újabbak követik, a pályázatok benyújtá-
sára folyamatosan van lehetőség, így a 
tanúsítványok száma a jövőben minden 
bizonnyal nőni fog.

Nyolcszázmillió forintos beruházást adtak 
át a Sanatmetal Kft.-nél.  Az orvosi műsze-
reket, implantátumokat gyártó cég jelen-
leg 233 embert foglalkoztat.

A fejlődés lépcsőfokait szemléltetve Far-
kas József ügyvezető igazgató elmondta, 
1992-ben a csontsebészet éves árbevéte-
le annyi volt, mint most egy hét alatt. Az 
eltelt húsz évben több mint 4 milliárd fo-

rintot költöttek beruházásra, ennek zöme 
az elmúlt néhány évre esett. Habis László 
polgármester úgy fogalmazott, csúcstel-
jesítményről beszélhetünk a céggel kap-
csoltban, hiszen a tíz legnagyobb adózó 
egyike, több mint 200 dolgozót foglal-
koztatnak. A cég az elmúlt időszakban két 
pályázaton több mint 300 millió forintot 
nyert. Kibővítették és felújították a Fais-

kola úton levő régi 1200 m2-es csarnokot. 
Ide az ortopédiai eszközök gyártása került 
át. További, közel 600 milliós beruházás-
nak köszönhetően újabb, korszerű gépek 
is érkeznek még a meglévők mellé. A pá-
lyázati forrás mellé jelentős önerőt bizto-
sítottak, így az elmúlt két évben majdnem 
1 milliárd forintot fordított a cég különbö-
ző fejlesztésekre. 

Új gépek,  megújult csarnok
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Kész a körgát
A 2010. májusi rendkívüli esőzések alkalmával megcsú-
szott a verpeléti északi körtöltés. A helyreállításra, a lakó- 
és közösségi épületek biztonságának megteremtésére a 
nagyközség önkormányzata tavaly ősszel több, mint 75 
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert uni-
ós, illetve hazai forrásból.

A közel 1300 folyóméter hosszúságú körgát átadó ün-
nepségén Horváth László, a Heves Megyei Kormányhi-
vatalt vezető kormánymegbízott hangsúlyozta: amikor 
jön a baj, akkor derül ki igazán, hogy mennyire egymásra 
vannak utalva az emberek, a  szomszédok, a közösségek. 
Ilyenkor érezzük, hogy a biztonság tudata mennyire se-
bezhető. Sokan nem felejtik a 2010-es és a korábbi ár-
vizek alkalmával megtapasztalt kétségbeesést, a tanács-
talanságot. A kormány a mai szűkös időkben is anyagi 
forrást nyújtott erre a beruházásra, amely a Tarna menti 
települések közös biztonságát szolgálja. 

Verpelét polgármestere, Farkas Sándor egyebek mel-
lett arról beszélt, hogy 2010 májusában csaknem 4 mé-
teres volt a vízszint a Tarnán. Akkor kis híján átszakadt a 
korábban meglévő körgát, s mintegy 170-180 ház került 
veszélybe. Az új, megerősített gát immár akár 1 millió 
köbméter vizet is képes megfogni. Nagy segítséget je-
lent az is, hogy a Tarna ágainak mentén feljebb fekvő 
Parádon, illetve Mátraballán a 2010-es áradást követően 
záportározók épültek.

Rekultiváció
Tizenegy hulladéklerakót rekultiválnak 
Gyöngyös térségében
A felszíni és felszín alatti vizek további szennyeződésének 
megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése 
érdekében térségi szinten rekultiválni kell a környezetet 
és lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, mű-
szakilag nem megfelelő, bezárt, illetőleg felhagyott tele-
pülési szilárdhulladék-lerakókat. A Gyöngyösi Települési 
Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás több mint 
1,33 milliárd forint uniós támogatást nyert el a célra.

Az  ünnepélyes projektindító eseményen Horváth 
László, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott elmondta, hogy helikopterről elkészült 
Heves megye illegális hulladéklerakóinak térképe. A lát-
vány elrettentő, sok esetben egy-egy település lakói nem 
is tudnak arról, hogy a határban mekkora szeméthalom 
van. Heves megye olyan idegenforgalmi vonzerőkkel 
bír, mint a Mátra, a Bükk, a Tisza-tó egy része: itt csak erre 
figyelemmel valósíthatók meg a fejlesztések. A turisták, 
de még az ipari beruházások számára is fontos, hogy 
rendben legyen a környezet. – A területet adjuk vissza a 
természetnek, a környezetet viszont az embernek. A kö-
vetkező generáció számára már így is nagyon szomorú 
bizonyítványt állítottunk ki magunkról – fogalmazott.

Faragó László, Gyöngyös polgármestere, a társulás 
elnöke a projektindítón egyebek mellett arról beszélt, 
hogy tizenegy önkormányzati tulajdonban lévő telepet 
rekultiválnak. A támogatás 100 százalékos intenzitású.

A mértéktartás és méltányosság eredménye:

Jól alakultak Eger adóbevételei
Az Adó Iroda az a hivatali szervezet, mellyel a legtöbb egri ügyfél a leggyakrabban találkozik, hiszen a városban megközelítőleg 
49 ezer adózót tartanak nyilván. A Polgármesteri Hivatal több százezres ügyforgalmának egyharmada is itt, az önkormányzati 
adóhatóságnál képződik.

Jelentős bevételi nagyságot képviselő adónemekben érintett adózók  
és adótárgyak számai

Adózók száma „Adótárgyak” száma 
Építményadó 24 025 39 868
Gépjárműadó 16 562 23 307
Iparűzési adó 7 450 –

Forrás: Eger MJV PH Adó Iroda

Az önkormányzat adóbevételei 2012-
ben az időarányos teljesülésnek meg-
felelően alakultak, 3 milliárd 638,5 mil-
lió Ft adóbevételt használhat fel Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, ez 
jelenleg 95,38%-os teljesülésnek felel 
meg. A bevételek mind a 2011-es, mind 
a 2010-es évnél jobb százalékban tel-
jesültek, noha az idei adóbevételi terv 
252 millió forinttal magasabb volt mint 
a 2011-es előirányzat. A befolyt, besze-
dett összegek 82,9%-át a vállalkozások 
fizették. Végrehajtás eredményeként 
217,8 millió forint adótartozás rende-
ződött az idei évben.

Az év első 9 hónapjában könyvelt 
adóbevételek már meghaladják a 2009. 
illetve 2010. évek teljes (12 havi) bevé-
teleinek nagyságát. Az önkormányza-
tot megillető bevételek legjelentősebb 
része a helyi iparűzési adóból befolyó 
összeg (65,4%), de kiemelkedő a helyi 
építmények és beépítetlen telkek után 
megfizetett adórész aránya is (22,1%). 
A gépjárműadó – a maga 9%-os része-
sedésével – a harmadik legfontosabb 

Eger MJV. adóbevételeinek teljesülése 2012. január 1. – szeptember 30.

Eger 
adószámlái 

Költségvetési 
előirányzat (eredeti) 

Tényleges pénzforgalmi 
bevétel Teljesülés 

Összesen 3 814 500 000 Ft 3 640 196 171 Ft 95,43%

adóbevételi forrása a városnak, így en-
nek jövő évi csökkenése már érezhető 
hatással lesz. Az iparűzési adóból – 1-9 
hó adataira figyelemmel – 183 millió 
forinttal nagyobb bevétel realizálódott, 
mint egy évvel ezelőtt. Az ingatlan-
adókból befolyó összeg is 109,5 millió 
forinttal szintén több, mint a tavalyi év 
hasonló időszakában beérkezett adók 
összegei.

Az iparűzési adóból – 1-9 hó adata-

ira figyelemmel – 183 millió forinttal 
nagyobb bevétel realizálódott, mint 
egy évvel ezelőtt. Az ingatlanadókból 
befolyó összeg is 109,5 millió forinttal 
szintén több, mint a tavalyi év hasonló 
időszakában beérkezett adók összegei. 
A megyeszékhely ún. adóerő-képessé-
ge (2011. évi bevallások adatai alapján) 
99,7 millió forinttal emelkedett. Örven-
detes, hogy a folyamat – immár két éve 
– stabil növekedést mutat.

A  2011. január 1-jén felállt új szervezeti egység, a Nemzeti Vám- és Adó-
hivatal egységeinek közös munkája eddig jól vizsgázott – mondta beve-
zetőjében Tüske Péter, a Magyar Vámügyi Szövetség elnöke a szervezet 
őszi, egri konferenciáján.

Az eddigi tapasztalatokat dr. Varga Árpád, a NAV elnökhelyettese össze-
gezte. Mint elmondta, ki kell használni, hogy APEH oldalon mintegy 4000 
revizor volt, több mint 1000 okleveles könyvvizsgáló, a szakma krémje. A 
másik oldalon pedig ott van a pénzügyőrök korábban kivívott tekintélye. 
Ezeket kellene ötvözni. Ebben az évben egyre több közös akció volt. Tavaly 
9500 milliárd forint volt a bevétel, az idei 10500 milliárd körül alakul.

Szabó Károly, szakfőigazgató előadásában kiemelte, a vámban a 2004-
es uniós csatlakozásunk óta szabadverseny van, mindenki ott vámkezeltet, 
ahol akar, ennek megfelelően a magyar vámhatóság kénytelen versenyez-
ni mindenkivel, a másik 26 tagállammal. Aki olcsóbban, gyorsabban és ha-
tékonyabban tudja elvégezni a munkát, annak lehet nagyobb bevétele.

A határok 
elválasztanak,  
a vám összeköt

Megyei Prima 
Díjak
Idén is kiosztják Heves megyében a  Prima díjakat – erről már ta-
vasszal tájékoztatta Bodnár Pál megyei elnök a nyilvánosságot.  
A  sport, kultúra, a művészet, illetve a tudomány terén kiemel-
kedőt alkotó Heves megyeiek kaphatják meg a díjat alapító 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségétől, ebben az 
évben hetedik alkalommal.
Az elmúlt években számos kiválóság vehette át a rangos elis-
merést a VOSZ gáláján. 2011. díjazottjai:
–  Magyar népművészet: Szakács Józsefné Mészáros Magda 

népművész
–  Magyar zeneművészet: Kovács István, a Musica Aulika 

Régizenei Együttes vezetője
– Magyar képzőművészet: Rostás Beáta szobrászművész
– Különdíj: Grassalkovich Énekegyüttes
A jelölteket kuratórium választja ki, s a közönség szavazataira is 
számítanak. 

Könyvtári infrastruktúra- 
fejlesztés a Szent Lőrinc  
Szakközépiskola könyvtárában
Nagyteljesítményű nyomtatót, szerverszámítógépet, asztali 
számítógépeket, külső háttértárolót és könyvtrári szoftvert, 
valamint a fogyatékkal élők számára képernyőolvasó szoftvert 
szerzett be pályázati úton a Szent Lőrinc Vendéglátó és Ide-
genforgalmi Szakképzési Alapítvány.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári Szol-
gáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése a „Tudásde-
pó Express” című pályázati felhívás keretében nyertes projekt 
címe: Könyvtári infrastruktúrafejlesztés a Szent Lőrinc Szak-
középiskola könyvtárában”. Azonosító száma TIOP-1.2.2-11/1-
2012-013. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott tá-
mogatás összege: 5 489 930 Ft.
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Megvalósult innovációs és 
technológiatranszfer projekt az 
Eszterházy Károly Főiskolán
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0005
A projekt címe: Az Észak-magyarországi Innovációs Stra-

tégia megvalósításából adódó innovációs és technológia 
transzfer szolgáltatások intenzifikálása, illetve a kuta-
táshasznosítás feltételrendszerének és monitoringjának 
erősítése az Eszterházy Károly Főiskolán

A támogatás összege: 200 137 751 Ft
A projekt időtartama: 2010. 09. 01. – 2012. 10. 31.
Gesztor: Eszterházy Károly Főiskola
Szakmai célok: Az Eszterházy Károly Főiskolán folyó K+F 

tevékenységek kibővítése, az ipari kapcsolatrendszer ex-
panziója, iparban alkalmazható technológiai újítások ki-
dolgozása és transzferje. A vállalkozói szféra innovációs 
igényeinek felmérése, a fejlesztések piaci hasznosítható-
ságának biztosítása, az innováció-hasznosítás hatásfoká-
nak növelése.

A projekt főbb eredményei:
• �Innovációs�és�Technológiatranszfer� Iroda� létrehozása�

és működtetése.
• �Az� Egerfood� Élelmiszerbiztonsági� és� Technológiafej-

lesztési Klaszter 34 tagúvá történő bővítése.
• �Benchmarking�Klub�üzemeltetése:�2�külföldi�és�3�hazai�

szakkiállításon való közös részvétel megszervezése, új 
marketinganyagok készítése, 4 szakmai tréning, illetve 
továbbképzés lebonyolítása.

• �Hatékony� technológiatranszfer� tevékenység:� 26� ipar-
ban is adaptált technológiai újítás.

• �Komplex�élelmiszerbiztonsági�adatbázis�létrehozása.
• 12�új�innovációs�projekt�generálása.
• �5�hazai�és�4�nemzetközi�konferencián�előadóként�való�

részvétel.
(X)

Öt magyar aranyérem a szakmák 
európai versenyén
Magyarország 3. alkalommal indított versenyzőket a fi-
atal szakmunkások európai versenyén első alkalommal 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. 

A belgiumi Spa-Francorchamps 2012 versenyen a 20 
fős magyar csapat 11 versenyszámban 15 szakmában 
mérte össze tudását, felkészültségét Európa 22 nemze-
tének csapatával. 

A 23 országból több, mint 400 versenyző versengé-
sében csapatunk az átlagpontszámok alapján az előke-
lő 6. helyen végzett. Öt arany, egy ezüst, öt bronz és két 
kiválósági érem minden várakozásunkat felülmúlta. 

Heves megyei versenyzőnk, Gergely Péter (jobb fel-
ső képünkön) hegesztő szakmában a 8. helyen végzett 
az erős nemzetközi mezőnyben, felkészítője ifj. Benus 
Ferenc. Péter volt az egyik legfiatalabb a mezőnyben, 
idén a Szakma Sztár Fesztiválon III. helyezést ért el, így 
szakmunkás bizonyítványt és kvalifikációt is szerzett a 
EuroSkills versenyre.

Aranyérmeseink: Losonczy László, Ulrich István (Mechatronika 
csapat), Berkes Gábor (bútorasztalos), Ónodi Zoltán (épületasz-
talos), Csőke János, Kreszán Kristóf Dárius, Zeke Sándor (Vállal-
ti ICT Team csapat), Berkes Gábor, Ónodi Zoltán, Sárvári Ádám 
(Faipari technológiák csapat).

Ezüstérmeseink: Kókai Renáta, Takács Diána (Virágkötő csapat).
Bronzérmeseink: Hintenberger Máté (fodrász), Nagy Dávid, Vi-

lágosi Zoltán (Ács csapat), Varga Alexandra Beáta (Karbantartó 
tisztítóspecialista), Jessica Kaskova magyar nemzetiségű szlo-
vákiai versenyző (pincér), Berki Zsolt, Jessica Kaskova (Szakács, 
pincér csapat).

Kiválósági érmet nyertek: Szabó Zsolt (festő versenyző), Berki 
Zsolt (szakács versenyző).

A sikeres szereplés hátterében a versenyzők felkészülését támo-
gató szponzorok, szakember gárda mellet pszichológusok, tré-
nerek és a kamara szervező munkája áll. 
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E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu
Web: www.profession.hu

A Profession.hu 
2012-ben is a 

legeredményesebb 
*

tekintetében

A feladott hirdetésekre 

megfelelt jelentkezések átlaga 

költségköltségköltség

A havi adó- és járulékbevallásról

Egyszerűsített foglalkoztatás, 
idénymunka

Különleges, névre szóló 
céges ajándék
„A nyár folyamán egy orvos kong-
resszus résztvevőjeként különleges 
ajándékot kaptam: egy kis albumot 
Egerről. Amikor kinyitottam igencsak 
meglepődtem, mert a nevemre szóló 
ajánlással találkoztam. Ez aztán a fi-
gyelmesség!

A kellemes és hasznos egri napok 
után hazaérkezve újra belevetettem 
magam a munkámba. Néhány hét is 
eltelt mire a kongresszuson kapott 
táskát kipakoltam. Ekkor újra kezem-
be akadt ez a kis album. Döntöttem, 
ma egy különleges estém lesz! Az al-
bumban lévő CD-t elindítottam, fel-
bontottam egy üveg egri bort és el-
merültem a képi, zenei és ízharmónia 
világában. Nem is gondoltam, hogy 
a barokk muzsika így el tud varázsol-
ni! Újra Egerben voltam! Köszönöm a 
rendező  cégtalálékonyságát!  Briliáns 
ötlet! Egy kis album Egerről csak ne-
kem! Akárhányszor meg  fogom hall-

gatni, mindig eszembe fognak jutni, 
no persze a város és a tüzes borok is!”

Az Önök partnerei is áradozhatná-
nak az cégük találékonyságáról, ha az 
Eger & Baroque, barokk hangulatok 
képben és zenében album cégére 
szabott változatát kapják meg Önök-
től!  A  klasszikusok  mindig  divatban 
vannak!

Bővebb információ: Super Guide Bt. 
Tel.: (06 20) 203 7787 vagy e-mail: 
superguidebt@t-online.hu

A munkáltató, a kifizető ’08-as bevallás 
benyújtására kötelezett valamennyi 
biztosítottról. A kötelezettség akkor is 
fennáll, ha a biztosított személyek az 
adott hónapban adó-, illetve járulékkö-
teles jövedelemben nem részesülnek.

A biztosított társas vállalkozókra néz-
ve a társas vállalkozás is köteles havi 
rendszerességgel benyújtani a ’08-as 
járulékbevallást, illetve ezen biztosított 

személyeket a ’T1041-es nyomtatvá-
nyon be kell jelenteni. 

Az év elejétől alkalmazandó társada-
lombiztosítási szabályok alapján bővült 
a társas vállalkozók köre. Egyrészről tár-
sas vállalkozónak minősül a személyesen 
– nem munkaviszonyban és megbízás 
alapján – közreműködő tag. Másrészről 
társas vállalkozó az ügyvezetői feladato-
kat megbízási jogviszonyban ellátó sze-

mély, aki egyben tagja is a társaságnak, 
azonban tagként az előző rendelkezések 
alapján nem minősül társas vállalkozó-
nak. A jelenlegi szabályozás alapján erről 
a személyi körről is kell havi rendszeres-
séggel járulékbevallást benyújtani.

A fenti rendelkezésekkel kapcsolatban 
bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a 
NAV Általános Tájékoztató Contact Cen-
terén (06-40/42-42-42) keresztül.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretein 
belül mezőgazdasági és turisztikai idény-
munkára is létesíthető munkaviszony. 
Idénymunka esetén 500 forint/fő/nap 
közteher fizetési kötelezettség terheli a 
foglalkoztatót munkavállalónként. Egy 
naptári éven belül ugyanazon munkálta-
tó ugyanazon magánszemélyt akár 120 
napra is alkalmazhatja összefüggően 
vagy több alkalommal együttesen. 

Az egyszerűsített foglalkoztatással lé-
tesített munkaviszonyt a munkavégzés 
megkezdése előtt telefonon (a 185-ös 

telefonszámon) vagy elektronikus úton 
kell bejelenteni az állami adóhatóság-
nak, melynek feltétele az ügyfélkapun 
történő előzetes regisztráció. Fontos a 
bejelentési kötelezettség szabályszerű 
teljesítése, mert ennek hiányában a mun-
káltató szankcióra számíthat. Egyszerűsí-
tett foglalkoztatásra azonban nem jogo-
sult a 300 ezer Ft, vagy ezt meghaladó 
összegű, meghatározott adónemekben 
adótartozást felhalmozó munkáltató 
mindaddig, míg adótartozását ki nem 
egyenlíti. 

Az őszi mezőgazdasági munkák ide-
jén a bejelentési kötelezettség teljesí-
tését és a szabályszerű foglalkoztatást 
fokozottan ellenőrzi az adóhatóság.

Az egyszerűsített foglalkoztatás továb-
bi szabályairól bővebben tájékozódhat 
az adóhatóság honlapján, a 46. számú in-
formációs füzetből, vagy telefonon a NAV 
Általános Tájékoztató Contact Centerén 
(06-40/42-42-42) keresztül.  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága

adó hírek

Látásra nevelés /Képző- és 
iparművészet népszerűsítése Egerben
A „Múzeumok Mindenkinek” – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erő-
sítése (TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0007) programon belül a Látásra nevelés/
Képző- és iparművészet népszerűsítése Egerben című projektre 19 999 529 
Ft-ot nyert a Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofi t Ki-
emelkedően Közhasznú Kft.

A többféle foglalkozási formát alkalmazó projekt a Zsinagóga Galéria és a 
Vitkovics-ház következő hat képzőművészeti kiállítására, valamint a Vitkovics-
emlékszoba anyagára épül. A diákok különböző ábrázolási módokat tanul-
mányoznak, képző- és iparművészeti technikákkal ismerkednek meg, illetve 
a megújult Vitkovics-emlékszoba kiállításán keresztül élményszerű irodalmi 
kirándulást tesznek a reformkorba. A művészettörténeti korszakok, irányzatok 
és stílusok új szempontú bemutatásával értő múzeumlátogató közönséget sze-
retnének nevelni a Művészetek Háza Eger Kft. szakemberei.

Az egyéves projekt átfogó célja, hogy segítse a középiskolás diákok művészeti 
vagy más humán területű pályára orientálását, az emelt szintű érettségire való 
felkészülést.

Elkezdődtek a munkálatok
Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás területén címmel, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-
0028 azonosító számon mintegy ötmilliárd forintból valósul meg a hulladék-
lerakók rekultivációja.
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési területén 
számos bezárt kommunális hulladéklerakó van. Ezeket a lakosság már nem 
használja, mégis komoly környezeti kockázatot jelentenek a környező terüle-
tekre. A nagy mennyiségű hulladék nem csak esztétikailag rombolja települé-
seink képét, hanem a belőlük kioldódó komponensek révén elszennyezhetik a 
talajvizeket (melyek kertjeink fúrt- vagy ásott kútjait táplálják), a közelben futó 

patakok vizét, mezőgazdasági területeink tápanyagban gazdag talaját és nem 
utolsó sorban bűzösek. A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját 
megvalósító projekt célja – e hatások megszüntetése érdekében – hogy:
•   csökkentse hulladéklerakásra használt területek kiterjedését a régióban 

(jelenleg összesen kb. 782 000 m2 területen kb. 3 775 000 m3 hulladék ta-
lálható)

•   mérsékelje az hulladéklerakók környezeti kockázatát, óvja a felszíni és a 
felszín alatti vizeket és megelőzze a talaj elszennyeződését.

A projekt összesen 38 bezárt lerakó rekultivációját tartalmazza, Heves, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye 36 településén.  
2012 júniusában kezdődtek az előkészítő munkák, és várhatóan 2014 első fél-
évében fejeződnek be. A munkaterület-átadások befejeztével a projekt kivitele-
zését 2012 szeptemberében megkezdték Ároktőn, Ostoroson, Mátraballán, és 
Istenmezején.  A rekultiváció jelentősen megváltoztatja majd a lerakók korábbi 
környezetét. Megszűnik a környezeti kockázat és a felszín alatti és feletti vizek 
szennyeződésének veszélye, javul a levegő minősége, gazdagodik a természeti 
környezet, javul az érintett települések tájképe is.
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Hiányok és mulasztások 
A nyári ellenőrzéssorozat tapasztalatai Észak-Magyarországon

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nóg-
rád megyék területét érintően a nyári ki-
emelt forgalmú szezonban a NAV adó és 
vámszerve, a megyei kormányhivatalok 
fogyasztóvédelmi, munkaügyi és élelmi-
szerlánc-biztonságért felelős szerveivel 
együttműködve az adóelkerülő maga-
tartásformák visszaszorítása érdekében  
koordinált cselekvési programot hajtot-
tak végre. A NAV megyei adó- és vám-
igazgatóságainak operatív egységei az 
ellenőrzéssorozatban július és augusztus 
hónapban fokozottan vizsgálták a számla 
és nyugtaadási kötelezettség betartását, 
a forgalmazott árucikkek eredetét, teher-
autók rakományait és azok származási 
okmányait valamint a foglalkoztatás sza-
bályszerűségét. Az ellenőrzések fókuszá-
ban álltak az idegenforgalmilag frekven-
tált üdülőhelyeken, strandok és vízpartok 
környékén üzemelő kereskedelmi és ven-
déglátó egységek, a jelentősebb rendez-
vények, fesztiválok és vásárok, valamint 
a közterületeken, főutak mentén árusító 
vállalkozások.

A kiemelt időszakban a cél elsődlege-
sen az adó és járulék-elkerülő magatar-
tásformák feltárása és a feketegazdaság 
visszaszorítása volt. Az ellenőrzések során 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgáltató 
jellege is hangsúlyozandó, hiszen az adó-
elkerülésből származó jogosulatlan piaci 
előnyök letörése a jogkövető magatartást 
gyakorló vállalkozások számára segítség 
a tisztességes piaci versenyben.

A régió sajátosságait, illetve az egyes 
tevékenységek szezona litását figyelem-
be véve helyi szinten az alábbi ágazato-
kat érintően fokozott jelenléttel lépett 
fel a hatóság az adóbevételek védelme 
érdekében:

•   őstermelők,  zöldség-gyümölcs  ke-
reskedők

•   egészségügyi/egészségmegőrző 
szolgáltatók

•   szállásadók,  fizetővendéglátási  szol-
gáltatást nyújtók

•  háztartási gépjavítók 
A vizsgálati tapasztalatok szerint az ős-

termelők, zöldség-gyümölcs kereskedők 
körében az átlagosnál több problémát 
tártunk fel: mindhárom megyében a 
vizsgált adózók mintegy fele nem adott 
nyugtát a próbavásárlások alkalmával.

A fizetővendéglátás, szállásadás tekin-
tetében – melyet legszélesebb körben 
Heves megyében vizsgáltunk – az adó-
zók több mint felénél állapítottuk meg a 
nyugtaadási kötelezettség elmulasztását. 
Emellett az egész szezonban minimá-
lis összegeket rögzítettek bevételként, 
ugyanakkor több alkalommal utasították 
el a kollégák foglalási szándékát azzal, 
hogy augusztus hónapra már egyáltalán 
nincs szabad helyük.

Az ellenőrzések elsődlegesen hely-
színi adatgyűjtésre irányultak, ezen be-
lül legnagyobb arányban nyugta- és 
foglalkoztatotti vizsgálatok, illetve áru-
eredet-ellenőrzések zajlottak , amelynek 
folyományaként számos esetben utóla-
gos ellenőrzések indítását is beütemez-
tük.

A vizsgálati tapasztalatok szerint a 
nyugtaellenőrzések mintegy ötödé-
ben az adózók semmilyen bizonylatot 
nem bocsátottak ki az értékesítésről, a 
foglalkoztatotti ellenőrzések negyedénél 
tárt fel bejelentés nélküli foglalkoztatást 
a NAV.

Kirívó esetként említhető az egyik he-
vesi főút menti dinnyeárusnál tapasztalt 

sorozatos jogsértő magatartás: az alig 
több mint fél éve működő vállalkozás 
csak a nyár folyamán négy alkalommal 
mulasztotta el a nyugtaadást, illetve ha-
sonló esetszámban foglalkoztatott mun-
kavállalókat feketén. 

Az őstermelők és zöldség-gyümölcs 
kereskedők körében végzett árueredet 
vizsgálatok közül kiemelésre érdemes 
az a közös akció, melynek keretében a 
miskolci nagybani piacról a hajnali idő-
pontokban kihajtó teherjárművek rako-
mányait és azok származási okmányait 
vizsgálták a vám- és pénzügyőri igazga-
tóság mélységi ellenőrző csoportjával 
közösen az adóellenőrök. Több vállalkozó 
semmiféle bizonylatot nem tudott bemu-
tatni a jelentős mennyiségben beszerzett 
áruk eredetét érintően, ugyanakkor kide-
rült, hogy a készletet továbbértékesítési 
célból vásárolták. 

Az ellenőrzéssorozatban: 50 millió Ft-ot 
meghaladó mulasztási bírságot szabtak 
ki, 9 alkalommal 12 napos üzletbezárás 
történt, valamint utólagos ellenőrzésekre 
is sor kerül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi  

Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

adó hírek

10 PÉNZVILÁG

Lezárult az észak-magyarországi régióban a nyári idegenforgalmi szezonban több hatóság együttműködésével végrehajtott ösz-
szehangolt ellenőrzéssorozat. Kilenc héten át több mint 100 településen, valamint a főutak mentén 1300 vizsgálatot végeztek.

Egerben 2012. november 9. (péntek) és 
november 16. (péntek) 17–19 óráig

a Forrás Gyermek- és Ifjúsági Házban 
(Bartók B. tér 6.)

Hirdetésfelvétel:
(06 30) 254 0755



TAKARÍTÓszOlgálAT egeR
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával

Egészségügyi szolgáltatási járulék 
Egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a belföldi magánszemélynek kell fizetni, aki nem biztosított és egészségügyi szolgál-
tatásra egyéb jogcímen, valamint nemzetközi egyezmény alapján sem jogosult. 

Belföldinek kell tekinteni többek között 
azt a magyar állampolgárt, aki Magyar-
országon bejelentett lakóhellyel ren-
delkezik. Amennyiben tehát a magán-
személy külföldi tartózkodásának ideje 
alatt a lakcím-nyilvántartásból kijelenti 
a belföldi lakóhelyét, vagy EGT tagál-
lamban egészségügyi szolgáltatásra 
jogosító jogviszonnyal rendelkezik, 
akkor Magyarországon egészségügyi 
szolgáltatási járulék fizetési kötelezett-
sége nem lesz. 

Ha a magánszemély Magyarországon 
továbbra is bejelentett lakóhellyel ren-

delkezik, és olyan nem EGT országban 
tartózkodik, melynek nincs Magyar-
országgal szociális biztonságról szóló 
egyezménye, úgy – függetlenül attól, 
hogy ott biztosítottnak minősül-e vagy 
sem – hazánkban továbbra is kötele-
zett a havi 6.390.- forint egészségügyi 
szolgáltatási járulék fizetésére. 

Abban az esetben, ha olyan nem 
EGT országban szerez biztosítással járó 
jogviszonyt, amellyel van Magyaror-
szágnak kétoldalú szociális biztonság-
ról szóló egyezménye, akkor az egyez-
mény és a konkrét tények ismeretében 

dönthető el, hogy keletkezik-e Magyar-
országon járulékfizetési kötelezettség.

Az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, illetve magyarországi 
igénybevételével kapcsolatos kérdé-
sekben az Kormányhivatal Egészség-
biztosítási szervei adnak tájékoztatást.

A fenti rendelkezésekkel kapcsolatban 
bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a 
NAV Általános Tájékoztató Contact Cen-
terén (06-40/42-42-42) keresztül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi  

Regionális Adó Főigazgatósága

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal befejezte 
a 2011. adóévre vonatkozó személyi jö-
vedelemadó bevallások feldolgozását és 
ezzel egyidejűleg megkezdte a bevallási 
kötelezettség teljesítésének vizsgálatát.

A bevallásukat késve – 2012. május 
21-e után – benyújtók, illetve a bevallási 
kötelezettségüket egyáltalán nem telje-
sítők esetében az adóhatóság mulasztási 
bírságot szabhat ki, legfeljebb 200.000 
Ft-ig terjedő összegben. Lényeges, hogy 
a szankcionálás során az adóhatóság az 
eset összes körülményeit mérlegelve, a 
jogsértéssel arányban álló bírságot hatá-
roz meg, de arra is van lehetősége, hogy 
mellőzze a bírság kiszabását. 

Amennyiben a magánszemély önhibá-
ján kívül álló ok miatt nem tudta határ-
időre elkészíteni a bevallását (pl. kórház-
ban volt, külföldön tartózkodott stb.), az 
akadályoztatás megszűnését követően 
15 napon belül a 1153-as nyomtatványon 
pótolhatja mulasztását. Fontos, hogy a 
bevallással egyidejűleg a késedelem ki-
mentésére irányuló igazolási kérelmet is 
be kell nyújtani az akadályoztatás tényét 
hitelt érdemlően igazoló dokumentu-
mokkal együtt.

Nem szabható ki 2012. november 20-
áig mulasztási bírság akkor, ha a magán-
személy azért nem tudta határidőre be-
adni a személyi jövedelemadó bevallását, 

mert nem álltak rendelkezésére a szüksé-
ges igazolások és ezt 2012. május 21-éig 
be is jelentette az adóhatósághoz. Ez az 
előzetes bejelentés ugyanakkor nem 
mentesíti a magánszemélyt az igazolási 
kérelem bevallással egyidejűleg történő 
benyújtása alól. Felhívjuk a figyelmet arra 
is, hogy az a magánszemély, aki 2011-ben 
adóköteles jövedelmet szerzett, de beval-
lási kötelezettségét még nem teljesítette, 
minél hamarabb pótolja azt a 1153-as  
nyomtatványon, akadályoztatás esetén 
mellékelve hozzá az igazolási kérelmet és 
az azt alátámasztó dokumentumokat is.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Heves Megyei Adóigazgatósága

Bírságol a NAV!

adó hírek

Nyílt nap az épülő egri ipari  
központban, az egykori OMYA telepen
Az EVAT Zrt. a projekt bemutatására nyílt napot hirdet. A telep-
helyet 2012. november 12-én 14.00 órakor és november 14-én 
11.00 órakor lehet megtekinteni. A részletekről érdeklődni a 
(06 30) 254 0755 telefonszámon, regisztrálni a mediaeger@
mediaeger.hu e-mail címen lehet!
Az EVAT Zrt. (az ÉMOP-2008/1.1.1-2. kör) pályázati lehetőséget 
kihasználva „Barnamezős területek revita li zációja” címen a te-
rületet mikro-, kis- és középvállalkozások részére hasznosít-
hatóan közművesíti és részekre osztja a volt kőörlő területét. 
A mintegy 446 millió forint projektösszegű pályázat 223 millió 

forint pályázati támogatást kapott. A projekt célcsoportja a mik-
ro-, kis-és középvállalkozások. Ezen belül is az ipari tevékeny-
séggel foglalkozók, illetve a logisztikai tevékenységet folytatók. 

Egy feltáró út mentén közel 20 vállalkozás betelepítésre al-
kalmas terület kialakítására van lehetőség. Egy szolgáltatóház 
létrehozásával a cégek irodái, tárgyaló és egyéb helyiségei kap-
nak helyet. 



Eger megújul
Nagyszabású programsorozattal vette kezdetét a belvárosi reha-
bilitációs program. A nyitás előtti napokban az újraindult Kvaterka 
sorozat keretében a Valide Sultana fürdő felújításának terveit mu-
tatták be az érdeklődőknek. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló projekt címe: „Dobó 
tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja”. Az 
Európai Unió és a Magyar Állam 3,674 milliárd Ft-tal támogatja Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházását, amelynek az 
összköltsége megközelítőleg 5 milliárd forint. Az Eszterházy Károly 
Főiskolán tudományos konferenciát tartottak, „Az élő egri történe-
lem – Eger a megújuló város” címmel.  Habis László polgármester a 
beruházás terveiről, Dr. Hauser Zoltán rektor a Líceum felújításáról, 
Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármestere a cívisváros tapasztalatairól 
adott elő. Emellett régészeti, szociológiai, történeti megvilágításban 
tartottak előadásokat egy-egy terület szakértői. A projekt hivatalos 
megnyitóján, a Városháza dísztermében Habis László polgármester 
beszédében hangsúlyozta: az 5 milliárdos fejlesztéssel felpezsdülhet 
Eger élete, még vonzóbb lehet a város az idegenforgalom számára 
és az itt élők komfortérzete is nőni fog. Dr. Nyitrai Zsolt országgyű-
lési képviselő úgy fogalmazott: Eger úgy újul meg, hogy megőrzi és 
gyarapítja értékeit. A belvárosi rehabilitáció közönségprogramjai ke-
retében Réz Lóránt teltházas orgonahangversenyét hallgatták meg 
az érdeklődők, míg a családosoknak a Dobó téren a Babszem Jankó 
Gyermekszínház előadása kínált szórakozást. A beruházás látvány-
terveiből kiállítás nyílt a városháza aulájában, melyet október végéig 
láthatnak az érdeklődők. A Dobó téren az Obsitos Fúvószenekar tér-
zenéjét követően adták át az „Eger az én történetem” címmel meg-
hirdetett pályázat díjait. A késő estig tartó koncertsorozaton színpad-
ra léptek a Kurul Dobosok, a Hungariddim, Gonda László és barátai, 
a Debrecen Dixieland Jazz Band és a Kerekes Band.

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

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

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

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

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

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítványnál elérhető, mikrovállalkozások számára  
kedvező konstrukciók 

Kombinált mikrohitel 
program
•   vissza nem térítendő támogatással kombinált mikro-

hitel kezdő és működő mikro vállal kozások nak 
•  legfeljebb 10 millió Ft mikrohitel és 
•  legfeljebb 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás 
•  meghatározott beruházásokra fordítható 
•  min. 10% önerő szükséges 
•  ingatlanfedezet szükséges 
•  FIX ÉVI 8,75% kamat

A hitelből támogatható projektek:
•  Infrastrukturális és ingatlan beruházás (vásárlás, építés, felújítás);
•  Új tárgyi eszköz beszerzése;
•  Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, hardver beszerzése;
•  Információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése;

A Kombinált Mikrohitel Program a pályázatból származó vissza nem térítendő támoga-
tást a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítványnál (HMVTA) fix kamato-
zású mikrohitellel – azaz visszatérítendő támogatással – kombinálja. A két rész egymástól 
elválaszthatatlan egységet képez.

Habár mind a mikrohitel igénylést, mind a pályázati anyagot egy helyen, a HMVTA egri 
irodájában (Eger, Trinitárius u. 2.) személyesen kell leadni, ám a mikrohitellel ellentétben 
a vissza nem térítendő támogatást nem a HMVTA, hanem a MAG – Magyar Gazdaságfej-
lesztési Központ Zrt. bírálja el.
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