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TB-támogatott 
lett a mofetta
Augusztus elsejétől már 85%-os társadalom-
biztosítási támogatással vehető igénybe a 
mátraderecskei széndioxid-kezelés. A tele-
pülés nyolc éve küzd ezért. A radonos szén-
dioxid-gázfürdő elsősorban az érbetegek-
nek, cukorbetegeknek ajánlott.

Egy-egy kúra 15 napos, eddig 1700 fo-
rintba került a kezelés naponta. Szállással, 
utazással, étkezéssel együtt már tetemes 
összeg. Augusztus 1-jétől viszont receptre is 
felíratható.

A mátraderecskei mofettában jelenleg 
naponta százan kezeltetik magukat. Sokkal 
több beteget is tudnak fogadni, a kapacitás  
a mostani két és félszerese. 

Forgó Gábor, a település polgármestere 
azt mondja: nyolc éve küzdenek azért, hogy 
közkinccsé tegyék ezt a kezelést – vagyis 
megkapják a kezelésekhez a  TB-támogatást. 
A mofetta ráadásul hungarikum, hazánkban 
ez az egy van, Mátraderecskén. 

Ősztől mofetta-buszok indítását is ter-
vezik. Horváth László kormánymegbízott 
szerint augusztus 1-jével nemcsak a telepü-
lés, hanem a betegek számára is új fejezet 
kezdődik.  Eddig is sok ember köszönheti a 
végtagját annak, hogy kezeltetni tudta itt 
magát.

A 90-es évek elején megnövekedett a fa-
luban a gázszivárgás, ettől kezdetben meg-
ijedtek, még a falu kitelepítése is szóba ke-
rült. A vizsgálatok viszont megállapították, 
hogy a gázt lehet használni a gyógyászat-
ban, 1999-ben gyógygázzá is minősítették. 
2006-ban pedig  a gyógyászati központ vált 
gyógygázfürdővé.  

A 85%-os támogatás augusztus elsejétől  
jár.

II. Nemzetközi Pneumobil 
Konferencia

Épül az összekötő út
Már dolgoznak a füzesabonyi körforgalom és Maklár közötti úton. Ez a 
2,6 kilométeres útszakasz újul meg elsőként, ez az első üteme az Egert az 
autópályával összekötő útnak.  Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki  biztos a 
közelmúltban a parlamentben,  majd  pedig a projektnyitón kérte arra a 
kormányt: minél hamarabb döntsön a második szakasz elkezdéséről, és 
különítsen el erre forrást. A miniszterelnöki biztos szerint a térség meg-
nyugtató jövője ennek az útnak az elkészültén múlik.

Az egriek és a város környékén élők 
régi terve, álma valósul meg: meg-
épül Eger és az M3-as között az ösz-
szekötő út – jelentette be dr. Nyitrai 
Zsolt miniszterelnöki biztos. Úgy 
fogalmazott: több kormány is meg-
ígérte, most konkrétumokat látha-
tunk. A második szakasz egy Maklárt 
és Andornaktályát elkerülő, tíz kilo-
méteres rész lesz.  Ha ez megvalósul: 
gyorsabb, biztonságosabb lesz a köz-
lekedés. Nyitrai Zsolt szerint a térség 
megnyugtató jövője ennek az útnak 
az elkészültén múlik. 

Már a Révai Lexikonban is úgy ír-
nak Egerről: gazdasági élete fő prob-
lémája, hogy mellékvonalon fekszik 
– mondta Habis László. A polgármes-

ter kiemelte azt is: harmonikus egri 
lobbi működik a parlamentben. 

Az út kétszer egysávos marad 
– mondta a kivitelező –, de több 
mint egy méterrel szélesebb lesz, 
és megerősítik a burkolatot. Most 
az Új Széchenyi Terv támogatásával 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. beruházásában 419 millió fo-
rintból újul meg a Füzesabony és 
Maklár közötti út 2,6 kilométeres 
szakasza. Megmozgatnak 12 ezer 
köbméter földet, 1100 köbméter 
beton és 9200 tonna aszfalt kerül 
az útra. Csaknem 400 fát és ötezer 
cserjét ültetnek el az út mentén. 
Októberre készül el ez a szakasz.

(Fotó: Nemes Róbert)

A májusi Pneumobil verseny után ismét nemzetközi konferen-
ciára várták az eseményen résztvevő csapatokat és a felkészítő 
tanárokat. A program fontos része volt most is, hogy megvitas-
sák, ki milyen változtatást gondol a jövő évi versennyel kapcso-
latban.

– Lesz jövő évi verseny, hiszen a felkészülésnek ez a konfe-
rencia is a része – mondta bevezető előadásában Gödri István, 
az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft. általános ügyvezető igaz-
gatója. Mint elhangzott, korábban, tavaly nyáron felvetődött 
annak a lehetősége, hogy az anyacég megválik a pneumatika 

üzletágtól. Mára ebből semmi sem realizálódott, vagyis a ver-
seny is itt marad Egerben. A szervezők - együtt a főiskolák és 
egyetemek hallgatóival, oktatóival - azon dolgoznak, hogy még 
érdekesebb versenyeket rendezzenek a jövőben.

A konferencia során a versenyzők, résztvevők is elmondták 
véleményüket az eseményről. A verseny helyszíne továbbra is 
az Érsekkert lenne. A pályakialakításnál, a nézőtér és a színpad 
elhelyezésénél lehetnek elsősorban változások a jövő évben. E 
mellett még színesebb és érdekesebb programot szeretnének 
kínálni az érdeklődőknek.

XVI. Egri 
Bikavér Ünnep
Az idei Bikavérünnepen több pohár és több bor fo-
gyott,  mint tavaly. Ebben az évben megnövelték a 
fesztiválterületet, a tó környékén is lehetett borozni. 
Negyven borászat és 21 étterem kínálta étel és bor 
párosításait.  A szökőkút mellett álló színpadon a fesz-
tivál ideje alatt folyamatosan léptek fel zenekarok, 
folyamatos volt a program az Egri Csillag színpadon 
is.  Felvonultak a veterán járművek, új tagokat ava-
tott az Európai Borlovagrend Egri Bikavér Legátusa. 
Csaknem 700 ezer forint folyt be a művészi hordók 
árverésén. Az ünnep utolsó napján a Donát-szobor-
nál könyörögtek a jó termésért, este pedig átadták a 
legjobb étel és bor párosításáért, valamint a legjobb 
egri bikavérnek járó díjakat. Mindkettőt az Egri Koro-
na Borház kapta.

Nemes Róbert fotoriportja
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A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez 
nyújtandó támogatás igényléséről

A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatásra jogosult az az ügyfél, aki (amely) megfelel az aláb-
bi feltételeknek:

a)  mezőgazdasági termelők esetében az üzemmérete meg-
haladja a 4 európai méretegységet (EUME), valamint ér-
tékesítésből származó árbevétele 50%-a vagy több mint 
50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági ter-
mék értékesítéséből, és ez az arány a beruházás után is 
megmarad a kötelező üzemeltetés végéig;

b)  nem mezőgazdasági termelők esetében az értékesítés-
ből származó árbevétele kevesebb, mint 50%-a származik 
nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből 
és ez az arány a beruházás után is megmarad a kötelező 
üzemeltetés végéig.

A támogatás célterületei: 1. célterület: a versenyképesség 
javítása és a termékszerkezet átalakítása • 2. célterület: az élel-
miszer-biztonsági  és  környezetvédelmi  feltételek javítása, az 
energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás kor-
szerűsítése • 3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerű-
sítése.

A támogatás mértéke
Mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél esetében az igé-

nyelhető támogatás mértéke: 
• az összes elszámolható kiadás 40%-a, 
•  ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy 

NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal 
mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a be-
ruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, 

•  ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy 
NATURA 2000 területen valósul meg és az ügyfél fiatal me-
zőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruhá-
zás összes elszámolható kiadásának 60%-a 

Nem mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél esetében 
az igényelhető támogatás mértéke: 

• az összes elszámolható kiadás 50%-a, 
•  ha a beruházás a Közép-magyarországi régió ban valósul 

meg, akkor a beruházás összes elszámolható kiadásának 
40%-a 

A támogatási kérelmet 2012. június 22. és 2012. július 23. kö-
zött postai úton lehet benyújtani.

Vonatkozó jogszabály: 76/2012. (VI.14.) MVH számú közle-
mény. 

Batki Krisztina tanácsadó • Tel.: (+36 30) 586 1167
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához  
a 2012. évben igényelhető támogatásról

Az 57/2012 (VI. 21.) VM rendelet illetve a hozzá kapcsolódó 
87/2012 (VII.5.) MVH közlemény alapján egy alkalommal költsé-
gek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe 
a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez. 

A támogatást igénybe veheti az a személy, aki a támogatási 
kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még 
nem töltötte be; gazdaság vezetőjeként, első alkalommal gaz-
dálkodik, a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a 

rendeletben meghatározott szakképesítések, vagy képzés kere-
tében szerzett végzettség legalább egyikével, és a rendeletben 
előírt további előírásoknak és kötelezettségnek megfelel.

A támogatási kérelmet 2012. július 16. és augusztus 16. között 
lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes 
MVH megyei kirendeltségére a 87/2012 (VII.5.) MVH közlemény 
alapján közzétett nyomtatványon. 

A támogatás összege, a vállalt üzemméret (legalább 4 
EUME) nagyságtól függően 20 000 – 40 000 eurónak megfe-
lelő forintösszeg lehet. 

Batki Krisztina tanácsadó • Tel.: (+36 30) 586 1167
Gazdálkodói Információs Szolgálat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől 
nyújtandó támogatásokról
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi öt 
célterülethez kapcsolódó épített és beépített technológiai és/
vagy infrastruktúra beruházásokra: 1. célterület: az állattartó 
telepen képződő trágya kezelése, tárolása, felhasználása • 2. 
célterület: az állati férőhelyek kialakítása, az állattartás és az 
állatszállítás minőségének javítása • 3. célterület: jó minőségű 
takarmány előállítása, felhasználása, valamint a takarmánymi-
nőség megőrzése • 4. célterület: az állattartási tevékenységhez 
kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőség javítása 
• 5. célterület: a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyo-
mon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulásának 
és terjedésének megelőzése.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdasága 
meghaladja a 4 EUME gazdaságméretet, a NÉBIH által nyil-
vántartásba vett állattartó telep, szakmai szervezeti tagsággal 
rendelkezik. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 
40%-a. A támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és 2012. au-
gusztus 31. között lehet benyújtani.

Vonatkozó jogszabály: 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet.
Veres Csaba tanácsadó • Tel.: (+36 30) 586 1168

Gazdálkodói Információs Szolgálat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások 
igénybevételének részletes felté te leiről
A támogatást az a mezőgazdasági termelő ügyfél igényelheti 
akinek 2012. január 1-jétől üzemmérete meghaladja a 0 Európai 
Méretegységet (a továbbiakban: EUME), de nem éri el a 4 EUME-t.  
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot köve-
tően az üzemeltetési időszak végéig az ügyfél mezőgazdasági 
üzemmérete elérheti vagy meghaladhatja a 4 EUME-t.

Üzemeltetési időszak: a konfiguráció átvételének időpontját 
követő 5 év. A támogatási kérelmet 2012. szeptember 1.- 2012. 
szeptember 30. között lehet benyújtani az MVH-hoz ügyfélkapun 
keresztül. A támogatási kérelmek elbírálása a kérelmek beérke-
zési sorrendjében (a támogatási határozatokat legkésőbb 2012. 
december 15-ig kell megküldeni) történik. A támogatás mértéke 
300 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 90 000 Ft. A 
támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a.

Vonatkozó jogszabály: 60/2012 (VI.28.) VM rendelet.
Veres Csaba tanácsadó • Tel.: (+36 30) 586 1168

Gazdálkodói Információs Szolgálat

Tájékoztató 
Orbán Viktor szerint kormánya egy új gazdasági rendszert épít 
fel, és ezt most már a gazdasági élet szereplői is érzékelik.

A miniszterelnök ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökségével való tárgyaláson mondta, ahol arról is beszélt, mi-
szerint óriási nyomásra számít a munkahelyvédelmi akcióterv-
vel kapcsolatban, de azt végig fogja vinni, és javasolta, hogy a 
bankrendszer fele kerüljön magyar kézbe.

A kormányfő a héten kezdte meg a konzultációs sorozatot a 
Fidesz szövetségeseivel és együttműködő partnereivel, amely-
nek során az elmúlt két esztendő tapasztalatait értékelik.

Az új gazdasági modell elemei közé sorolta a munkát és a 
családokat támogató adórendszert, a munkát terhelő állami 
bevételek kiváltását forgalmi adókkal, az adósságtermelő rend-
szerek átszervezését, állami nyugdíjrendszer építését, a szociális 
ellátórendszer, az újraiparosítás politikáját és egy új mezőgaz-
dasági rendszer kialakítását. Kiemelte, a következő hónapok  
legnagyobb vitája az új földtörvény miatt várható.

A megbeszélésen a miniszterelnök és Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közös megállapodást 
írt alá, mely szerint a 2010-es közös nyilatkozatban foglalt célok 
– a munkahelyek megvédése, a magyar gazdaság talpra állítása, 
a kis-és középvállalkozások támogatása, és hazánk versenyké-
pességének javítása- érdekében az eddig együttműködés ered-
ményesnek mondható és érdemes a folytatásra. A kormány 
több kamarai javaslatot sikerrel épített be programjába, ilyen a 
Széchenyi Kártya továbbfejlesztése, a közbeszerzési szabályok 
megváltoztatatása, az uniós források átcsoportosítása gazdasá-
gi célokra, valamint a szakképzés átalakítása. Parragh László a 
szakképzéssel kapcsolatban köszönetet mondott Orbán Viktor-
nak, hiszen mint említette, komoly ellenállásba ütköztek ezen a 
területen. 

A szakképzésben történt változások:
•  2012. június 4. szakképzési törvény módosítása: ezen belül 

megerősítették a szintvizsga rendszerét, szeptembertől be-
vezetik a Híd programot valamint kiemelésre került, hogy a 
szakiskolának a szakmatanulásról kell szólnia

•  Felnőttképzés területén fontos feladat egy új törvény meg-
jelentetése – a tervek szerint a felnőttképzésbe tényleges 
beleszólást kapna a gazdaság

•  2015. július közepétől a mesterképzés területén kötelezővé 
válik a gyakorlati oktatók mestervégzettsége.

Jelentős feladatként határozták meg a szakképzés irányítása,a 
szakképesítések felügyelete  egy minisztérium kezében kon-
centrálódjon a gyorsaság illetve a hatékonyság érdekében. 

A kormányfő köszönetet mondott a kamarának, továbbá a 
vállalkozóknak, akik az elmúlt két év nehézségeit "nem használ-
ták fel lázadásra" és nem úgy reagáltak a válságra, hogy kivon-
ták a pénzüket a gazdaságból.

Parragh véleménye szerint a kkv-k területén is történt néhány 
áttörés, melyeket üdvözölni kell. Kiemelte, nehéz két évet tud-
hat maga mögött a kkv szektor, hiszen nincs keresletbővülés, 
ezért egyrészt ezen bővülés segítésére , másrészt a vállalkozó 
szektor terheinek csökkentésére biztatják a kormányt. Az MKIK 
azért is támogatja a vállalkozói szféra terhének fokozatos mér-
séklését, mert amellett, hogy fehéríti a gazdaságot, ezen ke-
resztül növeli az adóbevételeket és a vállalkozások verseny-és 
alkalmazkodóképességét. 

A kamara elnöke jelezte, problémát jelent a folyamatosan 
szűkülő hitel- és forráskínálat, és lassú az uniós támogatások 
pályáztatása valamint kifizetése. 

A kormány munkahelyvédelmi akcióterve szükséges a MKIK 
szerint, de nem elégséges feltétel a továbblépéshez, a források 
bővítésében, a finanszírozás javításában is lényeges intézkedé-
seket kell meghozni a jövőben. 

Orbán óriási nyomásra számít a munkahelyvédelmi akció-
tervvel kapcsolatban, mert arra a megközelítőleg 300 milliárd 
forintra, amelyet a magyar vállalkozóknál hagynak a foglalkoz-
tatás elősegítése érdekében, vannak más jelentkezők is, "akik 
szívesen elvinnék" azt. Ha beválik az akcióterv, akkor a követke-
ző években ez az összeg 350-500 milliárd forint is lehet. 

A közös tárgyaláson Orbán bejelentése szerint a kormányzat 
célja a közszolgáltató cégek nonprofit alapra helyezése, mert 
véleménye szerint a nyereségorientált szempontokat ki kell 
vonni ezen cégekből. 

Az elnökségi ülésen a heves megyei vállalkozókat dr. Bánhidy 
Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kép-
viselte, akik egyet ért többek között a pályázati keretek hozzá-
férhetőségének meggyorsításával. Ennek figyelembe vételével 
rendezik meg  jövő héten a kamara és a NORDA közös egyezte-
tő tárgyalását, mely célja az Észak-magyarországi közel 300 mil-
liárd forintos ÉMOP keret eddig fel nem használt lehetőségeit 
minél hatékonyabban és gyorsabban használják fel.  HKIK

Miniszterelnök a kamaránál

Rendhagyó ülés
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában ülésezett a Megyei Államigazgatási Kollégium

Horváth László kormánymegbízott meg-
nyitó beszédében hangsúlyozta:  a kor-
mány régi adósságát törleszti azzal, hogy 
hamarosan befejezi az államigazgatási 
rendszer átalakítását. A 2010 tavaszán 
megkezdett folyamat utolsó állomása a 
járások kialakítása. A közigazgatási reform-
mal párhuzamosan a nagy ellátórendsze-
rek is átalakulnak. Eközben a legnagyobb 
kihívás a munkaalapú társadalom létre-
hozása és ennek megfelelő működtetése, 
amely erős gazdaság nélkül elképzelhe-

tetlen – tette hozzá. Dr. Bánhidy Péter, a 
kamara elnöke a megye gazdasági hely-
zetét ismertette. A szakigazgatási szervek 
és a vállalkozások együttműködéséről 
szólva elmondta: a felek között 2010-től 
tapasztalható pozitív fordulat, a kamara 
rendszeresen szervez tapasztat-cseréket.

Dr. Demeter András, a kormányhiva-
tal igazgatója a közigazgatási reform 
időszerű kérdéseiről, a jogszabályi vál-
tozásokról tájékoztatta a megjelente-
ket. 

A Heves Megyei Kormányhivatal és a 
kamara elsősorban a szakképzés terü-
letén működik együtt a közeljövőben. 
A törvény erejénél fogva létrejön egy 
szakképzési és fejlesztési bizottság, 
amelybe mindkét fél delegál majd ta-
gokat. Ezenkívül tovább folytatódik a 
Mire figyel a Hatóság? elnevezésű tájé-
koztató előadássorozat, július 11-én a 
Közlekedési Felügyelőség tájékoztatja 
az érdeklődő vállalkozásokat a hatósá-
gi ellenőrzésekkel kapcsolatban.
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IPOSZ

Területfejlesztési konzultáció 

Visonta volt az 
első állomás
A megyei önkormányzat területfejlesztési felada-
taival összhangban Szabó Róbert közgyűlési el-
nök elindította a Heves megyei területfejlesztési 
konzultáció-sorozatot. Ennek célja, hogy a megyei 
önkormányzat az egyes településeken hivatalos 
látogatás keretében tájékozódjon a helyi önkor-
mányzat, a gazdasági szereplők, a civil szervező-
dések, a projektgazdák helyzetéről, problémáiról, 
fejlesztési terveiről. 

A sorozat első állomása Visonta volt, nem vé-
letlenül, hiszen az itt működő Mátrai Erőmű Zrt. 
a megye egyik legnagyobb munkaadója. Szabó 
Róbert találkozott Valaska Józseffel, az igazgató-
ság elnökével, aki beszámolt arról, hogy bár a vil-
lamos ágazatban is érezhetők a válság hatásai, az 
erőmű kiegyensúlyozottan gazdálkodik. Szó esett 
a cég ipari parkjába tervezett új beruházásokról, a 
fejlesztési elképzelésekről is. 

Ezt követően a közgyűlési elnök Szarvas Lász-
ló polgármester társaságában egy konzultációs 
fórumon vett részt a helyi vállalkozókkal, intéz-
ményvezetőkkel, a civil szervezetek képviselőivel. 
A fő téma az energiatakarékos megoldásokra és 
az idegenforgalomra fókuszáló visontai telepü-
lésfejlesztés volt. 

Szabó Róbert elmondta: rendkívül hasznosnak 
és informatívnak bizonyult a látogatás. Csakis így, 
közvetlenül tájékozódva lehet megismerni a sajá-
tos problémákat, a konkrét terveket és döntési po-
zíciókat, amelyeket a megyei önkormányzatnak 
be kell építenie a készülő megyei területfejlesztési 
koncepcióba. A visontai látogatás alkalmával egy 
kiváló gazdasági erőforrásokkal rendelkező, és 
ezekkel az adottságokkal hatékonyan gazdálko-
dó település elképzeléseit ismerhették meg. 

Segítség 
határok nélkül 
Kiváló minősítést kapott az NFH 
szervezetében működő Európai 
Fogyasztói Központ Magyarország 

Az Európai Fogyasztói Központ 2011-ben végzett szakmai 
munkáját és a munkaprogram megvalósítását az Európai 
Unió a lehető legjobb minősítéssel, kiválóra értékelte. A ha-
zánkban 2006 óta létező Európai Fogyasztói Központ (EFK) 
legfontosabb feladatai közé tartozik a határon átnyúló fo-
gyasztói panaszok megoldásában való ingyenes közremű-
ködés és szakmai segítségnyújtás, a felek közötti megálla-
podás elérése, valamint a fogyasztók tájékoztatása. 

A központ működtetésére a kormányzat 2011. január 
1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot jelölte ki a 
fogyasztóvédelmi hatáskörök ésszerűsítése és egységesí-
tése, a fogyasztói érdekek hatékonyabb védelme, valamint 
a szakmaiság erősítése érdekében. A szervezeti változtatás 
indokoltságát és megalapozottságát az Európai Fogyasztói 
Központ által 2011-ben elért eredmények is igazolják. 

Az EFK-hoz 2011. január 1. és december 31. között ösz-
szesen 341 új, határon átnyúló panasz érkezett. Pintér Ist-
ván, az NFH főigazgatója elmondta: az EFK sikerét mutatja, 
hogy közreműködése – amennyiben a fogyasztó igénye 
jogilag is alátámasztható és a fogyasztó nem bűncselek-
mény (például csalás) áldozata lett – az esetek 60-70 szá-
zalékában sikerre vezetett, így 2011-ben nagyságrendileg 
10 millió forintnyi  összegben érvényesítette sikeresen az 
európai (magyar és más uniós) fogyasztók határon átnyú-
ló ügyletekből eredő vagyoni igényeit. 

A központ működésének Heves megyei vonatkozásai is 
vannak, hiszen a panaszosok az ország – sőt Európa – min-
den tájáról megtalálják a szakembereket. Az EFK igazgató-
ja, dr. Kriesch Attila példaként említette meg azt az esetet, 
amikor egy egri lakos egy máltai vállalkozás által üzemel-
tetett internetes aukciós (árveréses) honlapon vásárolt 
több terméket fix áras árveréses rendszerben. A termé-
kek árát előre, a kiszállítás előtt kifizette a vállalkozásnak, 
azonban az áruk nem érkeztek meg hozzá. A fogyasztó 
több próbálkozás ellenére sem tudta rendezni panaszát 
a vállalkozással, ezért kérte az EFK segítségét a termékek 
árának, azaz 1598 eurónak a visszatérítésében. Az EFK és 
máltai társszervezete  közreműködésének köszönhetően 
a vállalkozás visszafizette a teljes összeget, azaz a panasz a 
fogyasztó érdekeinek megfelelően megoldódott. 

Egy másik példa szintén egy Egerben lakóhellyel ren-
delkező fogyasztóról szól, aki egy holland vállalkozástól 
rendelt hét ezüstérmét, de a pénz átutalása ellenére sem 
kapta meg azokat. A fogyasztó több alkalommal kísérelt 
meg kapcsolatba lépni a vállalkozással a szerződés teljesí-
tése vagy a vételár visszatérítése érdekében, azonban nem 
járt sikerrel. A vállalkozás a későbbiekben ugyan már nem 
zárkózott el vételár visszatérítésétől, de erre hosszú ideig 
mégsem került sor. Az EFK és holland társszervezete közös 
fellépésének eredményeképpen a vállalkozás visszafizette 
a 424 eurós vételárat a fogyasztónak, így a panasz ez eset-
ben is a fogyasztó megelégedésére rendeződött.

Támogatás a 
településeknek
Heves megye 48 települése összesen közel félmilliárdos  támogatást 
kap a kormányzat június végén született döntése szerint.  Az önhi-
bájukon kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatok támogatására 
szeptemberben újabb pályázat lesz.

Az önkormányzatok számára régóta létezik ez a támogatási forma. 
A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium dönt a 
pályázatokról. Dr. Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki biztos ennek kapcsán 
elmondta:

„Ezen döntés alapján Heves megye 48 önkormányzata közel félmil-
liárd forint értékben kap támogatást. Azt gondolom, hogy ezekben az 
időkben minden forint támogatás nagy segítség.

A nyertes pályázó önkormányzatok a napokban meg is fogják kapni 
a nyert összeget.”

A miniszterelnöki biztos elmondta még: a pályázatok ezzel nem 
értek véget, az önkormányzatoknak érdemes továbbra is figyelniük 
a pályázatokat, hiszen szeptember elejéig újabb lehetőségük lesz a 
településeknek arra, hogy további támogatáshoz jussanak.

Nem jutnak munkához, súlyosak 
a közterhek, nyugdíjba menekül-
nek az iparosok – így értékelte az 
elmúlt évet az Eger és Vidéke Ipar-
testület elnöke az éves közgyűlé-
sen. Úgy látják: a gazdasági hely-
zet nem lett jobb. A közgyűlésen 
emellett szóba került a szakkép-
zés, a fizikai munka becsületének 
helyreállítása, a partnerszerveze-
tekkel való együttműködés. Mó-
dosították az alapszabályt is.

Tavaly a beszámolójában bírált, 
idén azt szerette volna bejelente-
ni, hogy könnyebb a helyzet, de 
sajnos nem így van – kezdte éves 
beszámolóját Cseh István, az Eger 
és Vidéke Ipartestület elnöke. 
Nagy a munkanélküliség, a köz-
terhek hihetetlen súlya is nyomja 
az iparosokat, sok a kontár. Cseh 
István szerint a gazdasági helyzet 
semmivel sem lett jobb. A leg-
nagyobb hiány az építőiparban 
tapasztalható, a helybeliek kis tö-
redéke jut munkához, a többiek 
csak tengődnek. A válság a nya-
kunkon – fogalmazott az elnök –, 

az a réteg, amelyiknek szolgáltat-
nának, pénztelen. 

Az elnök azt mondja: azok, 
akik elérik a nyugdíjkorhatárt, 
leteszik az ipart, megválnak a vál-
lalkozástól. Ez pedig eddig nem 
volt jellemző. A 70-75 évesek is 
dolgoztak, értéket állítottak elő. 
Most úgy tűnik, menekülnek – fo-
galmaz az elnök.  Nagy a bizony-
talanság, két év alatt 360 törvény 
és jogszabály változott.  Szóba 
került a közgyűlésen a fizikai 
munka becsületének helyreállí-
tása, a duális szakképzés, amit a 
kamara is felkarolt. 

Cseh István kiemelte a kama-
rával és a Heves Megyei Vállalko-
zás- és Területfejlesztési Alapít-
vánnyal való együttműködést. Ez 
utóbbi kuratóriumi elnöke beszá-
molt arról, hogy több iparos for-
dult már hozzájuk mikrohitelért. 

A közgyűlés a civil törvénynek 
megfelelően változtatott az alap-
szabályon.  Ez érintette a gaz-
dálkodást, az érdek-képviseleti 
munkát.

Sikerek és 
eredmények
Dobogón az NFH hazai piacfelügyeleti 
rendszere
A fogyasztóvédelmi hatóság egyik legfontosabb feladata an-
nak biztosítása, hogy ne kerülhessenek forgalomba olyan, élel-
miszernek nem minősülő termékek, amelyek veszélyeztetik a 
fogyasztók életét, egészségét és/vagy vagyonbiztonságát, és 
ha mégis megjelennek ilyen termékek az üzletek polcain, azo-
kat a hatóság minél előbb kivonassa a forgalomból. Tavaly és 
idén is intenzív munka folyt ezen a területen, aminek legfon-
tosabb mérőszáma az európai RAPEX riasztási rendszerbe kül-
dött riasztások száma. Ezen a listán a Pintér István főigazgató 
által vezetett Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011-ben 
harmadik helyen végzett, idén pedig jelenleg a második.

A RAPEX rendszer lényege, hogy az adott EU tagállam ha-
tósága minden olyan termékről, amelyről a laboratóriumi 
vizsgálatok alapján veszélyesnek minősül, “riasztást” küld a 
központba, így a társországok is értesülhetnek arról, hogy 
kockázatos portéka jelent meg az európai piacon. A riasztások 
mások oldalán a hatóságoknak keletkezik kötelezettsége: a 
rendszerbe bekerülő termékek után haladéktalanul megkez-
dődik a “hajsza” itthon is.

A 2011-ben a RAPEX rendszerben összesen 1474 súlyo-
san veszélyes fogyasztási termékre vonatkozó riasztást re-
gisztráltak. Magyarország 172 riasztást küldött a rendszerbe, 
amelyből az Európai Bizottság 154-et hagyott jóvá súlyosan 
veszélyes termékként. Ennél csak Spanyolország és Bulgária 
jelentett többet.

A Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelősége 14 veszélyes termék (12 féle gyermekruha és 
2 féle játékbaba) felkutatásával járult hozzá Magyarország 
RAPEX-ben elfoglat 3. helyéhez. Ez a szám az összes bejelentés 
9,1 százalékát jelenti. Megnyugtató adat ugyanakkor, hogy a 
Heves megyei felügyelőség a RAPEX-es termékek keresésével 
kapcsolatban 21 ellenőrzést végzett, amelynek kapcsán jog-
szerűtlen termékforgalmazást nem tapasztalt. Idén is végzett 
hasonló vizsgálatokat, de szerencsére továbbra sincs olyan 
termék a megyék boltjaiban, amelyek forgalmazását más tag-
államokban tiltották meg.

A piacfelügyeleti tevékenység fontos része annak megaka-
dályozása, hogy a veszélyes termékek egyáltalán bejussanak 
hazánkba. Ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal országos szin-
ten fennálló együttműködés keretein belül, vámriasztás útján 
történik. Ez esetben a társhatóságnak lesz “gyanús” egy-egy 
Magyarországon vámkezelt termék, és rögtön riasztja a fo-
gyasztóvédelmi hatóságot, amely a laboratóriumi vizsgálatok, 
illetve a dokumentumok alapján dönt az esetleges kockáza-
tokról.  2011-ben országosan 220 terméktípusra vonatkozó 
vámriasztást kapott a hatóság a vámhivataloktól. A beérkezett 
riasztások során 203 esetben okmányhiányt állapítottak meg 
az illetékes felügyelőség munkatársai, két esetben társhatósá-
got érintő riasztást kaptak, míg 15 értesítés indokolatlannak 
bizonyult. Heves megyében megint csak nyugodtabbak lehe-
tünk: vámriasztás keretében mindössze három féle gyermekjá-
ték megfelelőségét kellett vizsgálnia a felügyelőségnek, amely 
eljárás során a feltárt hiányosságok pótlása megtörtént, így az 
áruk szabad forgalomba bocsátását engedélyezni lehetett.
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Az elmúlt időszakban megélénkülő bel-
földi turizmusra épülő szálláshely-szol-
gáltatás fokozott figyelmet követel meg 
a hatóságoktól a tekintetben is, hogy a 
szektor ne tolódjon el a szürke-, illetve 
feketegazdaság irányába, az önkormány-
zati-, illetve állami költségvetés hozzá-
jusson az őt megillető bevételekhez, va-
lamint a tevékenységet szabályszerűen 
végző adózók ne szenvedjenek hátrányt 
a szabályokat figyelmen kívül hagyó „ver-
senytársaik” miatt.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának 2012. évi egyik kiemelt feladata az 
idegenforgalmi adóbeszedéssel foglal-
kozó vállalkozások és magánszemélyek 
fokozott ellenőrzése. Az önkormányzati 
adóhatóság erre tekintettel, ebben az 
ágazatban az elmúlt évben növelte a be-
vallások utólagos vizsgálatainak számát, 
valamint az egyes adókötelezettségek tel-
jesítésére illetve az adatgyűjtésre irányuló 
ellenőrzéseket is. Részben, ennek is kö-
szönhetően kimutathatóan növekedett a 
város idegenforgalmi adóbevétele. 2010. 
évhez képest 2011. évben az adóbevétel 
és a hozzájárulás együttesen 38,5 millió 
forinttal növekedett. Egerben a szállás-
helyek férőhely kapacitásának 26,3%-át 
a fizetővendéglátó (egyéb) szálláshelyek 
adják. A múlt évi bevallási adatok tükré-
ben az egyéb szálláshelyek fizették a be-
szedett idegenforgalmi adó 7,3%-át.

Az állami költségvetés célzottan támo-
gatja az idegenforgalmat azzal, hogy a 
befolyt adóbevételek után forintonként 
1,50 forint állami hozzájárulást is juttat a 

településeknek, így Egerben különösen 
fontos az idegenforgalmi adó ellenőrzé-
se. 

A főszezonban, emelt számban folyó 
önkormányzati adóellenőrzések elsőd-
leges célja az adókötelezettségek telje-
sítésének megállapítása és az adózással 
kapcsolatos jogszabályok (törvények, 
rendeletek) megtartásának ellenőrzése. 
Amennyiben indokolt, az adóhatóság a 
jogkövető magatartás kikényszerítésére 
bírságot is megállapít, bízva abban, hogy 
a jövőre vonatkozóan ennek kellő vissza-
tartó ereje lesz. Az ellenőrzések során az 
engedély nélkül működő szálláshelyek is 
számíthatnak az adóhatóság megjelené-
sére, hiszen itt több jogszabály megsérté-
se és az adófizetés szándékos elkerülése 
miatt károsul az állami és önkormányzati 
költségvetés és egyben hátrányt okoz-
nak a jogszerűen működő adózóknak is. 
Tapasztalataink alapján, a jogszerűtlen 
magatartási formák feltárása, a közvetlen 
kapcsolattartás az adózókkal, valamint 
a tájékoztatás nyújtása mind jogkövető 
magatartásra ösztönzi az adózókat.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves 
Megyei Adóigazgatósága szintén kiemelt 
figyelmet fordít a turisztikai főszezonnak 
minősülő nyári hónapokban a megye 
idegenforgalmi szempontból frekventált 
területein – így Egerben is – a fizetőven-
déglátó-helyek ellenőrzésére, szorosan 
együttműködve a helyi adóhatóságok-
kal.

A klasszikusnak mondható, nyugta- és 
számlaadási kötelezettség teljesítésnek 

Közös munkában az 
önkormányzati és állami 
adóhatóság

vizsgálatát jelentő próbavásárlásokon 
túlmenően a revizorok vizsgálják azt is, 
hogy a szálláshely szolgáltatással fog-
lalkozó adózók jogszerűen éltek-e a fi-
zetővendéglátás esetében speciálisan 
választható tételes átalányadózás lehe-
tőségével, eleget tettek-e az állami adó-
hatóság felé teljesítendő bejelentési-, 
nyilvántartás vezetési-, és bizonylat-meg-
őrzési kötelezettségeiknek.

Az állami adóhatóság a fokozott el-
lenőrzéseitől azt várja, hogy az adózási 
szabályok betartása ezen tevékenység 
tekintetében is minél szélesebb körben 
jusson érvényre, javuljon a számla-, illet-
ve nyugtaadási fegyelem, illetve ennek 
következményeként növekedjenek az 
önadózásból származó költségvetési be-
vételek. Az esetlegesen feltárt mulasztá-
sok jellegéhez, súlyához igazodó szank-
ciókon túlmenően, a célzott ellenőrzések 
eredményei, tapasztalatai megalapoz-
hatják későbbi adóvizsgálatok létjogo-
sultságát is azokban az esetekben, ahol a 
jogsértések ezt indokolttá teszik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Heves Megyei Adóigazgatósága

Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

NYÁRI AKCIÓK
Azoknak a vendégeinknek, akik a 2012. július 1-jétől augusztus 
31-ig terjedő időszakban (kivéve: Virágkarnevál) veszik igénybe 
a Debreceni páros (2 éj), a Hajdúsági ízelítő (3 éj), vagy az is-
merkedés Debrecennel (4 éj) csomagunkat, személyenként 1 
db egész napos Aquaticum Mediterrán élményfürdő belépőt 
adunk ajándékba! Ugyanebben az időszakban 5 = 6 akció, va-
lamint nyugdíjas vendégeinknek ajándék gyógyfürdő belépő! 
Debrecen számos látnivalóval, gazdag programkínálattal szolgál. 

Kiemelt programok:
Július 25–29. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál
Július 25–29. Campus Fesztivál
Július 28–29. Mézeskalács Fesztivál
Augusztus 2–5. Borfesztivál
Augusztus 10-től Virágkarnevál felvezető programjai
Csobbanjon egyet a szállodánk közelében található Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben! 
Üdülési csekket és széchenyi pihenőkártyát elfogadunk.

Foglalás: Hunguest Hotel nagyerdő 
4032 Debrecen, Pallagi út 5. 
Tel.: (06 52) 410-588 • E-mail: nagyerdo@hnhotels.hu
www.hotelnagyerdo.hunguesthotels.com

Kerékpárút épül
Eger Önkormányzata régóta tervezi az észak-déli kerékpárútvo-
nal hiányzó szakaszainak megépítését, s erre most lehetőség nyí-
lik. A város benyújtotta pályázati programját a „Turisztikai attrak-
ciók és szolgáltatások fejlesztése” című ÉMOP kiírásra. Az ország 
egyik legnagyobb kerékpárút-hálózatának részeként Eger belte-
rületén egységes, 10 km-es bringás vonal jönne létre, kiszolgáló 
létesítményekkel, találkozóhelyekkel, pihenőkkel, komplex szol-
gáltatást nyújtva a kerekeseknek. A beruházás az elképzelések 
szerint 2013-14-ben valósulhat meg, az elnyerhető, vissza nem 
térítendő támogatás mértéke maximum 500 millió Ft.

Az érintettek igényeinek felmérése érdekében az önkormány-
zat internetes kérdőívet tett közzé a kerekpar.eger.hu oldalon, 

kíváncsiak az emberek kerékpáros szokásaira, s a legjobb ötlete-
ket, hasznos észrevételeket igyekeznek beépíteni a programba. 
A kérdőív anonim módon is kitölthető, ám aki megadja nevét és 
e-mail címét, az akcióhoz kapcsolódó nyereményjáték nyerte-
seként másodmagával négy napot tölthet Hévízen, egy elegáns 
wellness szállodában.

Az önkormányzatnak együttműködési megállapodásai van-
nak a különböző turisztikai attrakciók gazdáival, helyi termelők-
kel, de természetesen kerékpáros civil szervezetekkel is felvették 
már a kapcsolatot – áll a Polgármesteri Hivatal közleményében.

A témáról július 30-án, hétfőn 17.00 órakor lakossági fórumot 
tartanak a Városháza dísztermében.
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Adóellenőrök aurafotózáson 
NAV-górcső alatt az internet

Egészségügyi szolgáltatásokat hirdető internetes honlapról 
választottak ki egy aurafotózást végző vállalkozást a NAV 
Heves megyei adóellenőrei. A megadott telefonszámon egy 
– magát diplomás aurafotósként és masszőrként reklámo-
zó – hölgy adott tájékoztatást az érdeklődő revizoroknak a 
fotózás körülményeiről, a számítógépes értékelésről, a kon-
zultáció időtartamáról és költségeiről. Az adóellenőrök az 
egyszerűbb szolgáltatást választották és bejelentkeztek egy 
néhány nappal későbbi időpontra.

Az aurafotós a saját lakásában fogadta az adóhatóság 
munkatársait. A fotózást egy web-kamerával ellátott, számí-
tógéppel összekötött készülékkel néhány perc alatt elvégez-
te, majd kinyomtatta a “leletet”. A hölgy 25-30 percen keresz-

tül értékelte a megvizsgált adóellenőr egészségi állapotát, 
majd jelezte, hogy bizonyos rendellenességeket tapasztal. 
Rögtön megoldást is javasolt, mely szerint az “erő csakrát” 
kellene egy különleges aromaterápiával megnövelni, gyó-
gyítani. A revizor elfogadta az ajánlatot, és vásárolt egy illa-
tosító aromát további 1 400 forintért. Kifizette a szolgáltatás 
díját, illetve az aroma olaj árát, azonban az átadott összegről 
sem nyugtát, sem egyéb bizonylatot nem kapott.

A későbbekben kiderült, hogy a hölgy rendelkezik ugyan 
adószámmal, de az alacsony forgalomra tekintettel már több 
mint egy éve hivatalosan szünetelteti a vállalkozását. Az au-
rafotós hölgy az elkövetett jogsértések miatt százezres nagy-
ságrendű mulasztási bírság kiszabására számíthat.

A szociális hozzájárulási adó évközi 
változása
A szociális hozzájárulási adót szabályozó törvény első nagyobb 
volumenű változtatásai 2012. április 7. napjától hatályosak. 

A jogalkotó a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó mun-
káltatók számára speciális szabályokat állapít meg. Ezen új 
szabályok értelmében a saját, illetve a munkaerő-kölcsönzés 
miatt alkalmazott munkavállalók után eltérő szempontrend-
szer szerint érvényesíthető a szociális hozzájárulási adóból 
kedvezmény.

Korábban a jogszabály nem tette lehetővé, hogy a hónap 
közben munkaviszonyt létesítő, illetve megszüntető munka-
vállalóra tekintettel is lehessen a szociális hozzájárulási adóból 

kedvezményt érvényesíteni. Ezt a hiányt is pótolja a jogszabály 
módosítás. 

A módosítások következtében az is egyértelművé vált, 
hogy az elvárt béremelés utólagos teljesítése esetén is van 
lehetőség az adókedvezmény érvényesítésére önellenőrzés 
keretében.

Egyértelművé tette a törvénymódosítás, hogy a számviteli 
törvény rendelkezései szerint kell bruttó bért meghatározni. 

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

Új szolgáltatás 

Átlagos várakozási idő az 
ügyfélszolgálatokon
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a NAV honlapján a 
26. héttől kezdődően megtekinthetők az adóhatóság köz-
ponti ügyfélszolgálatain mért átlagos várakozási idők adatai. 
Az adatokat heti rendszerességgel, minden hét első munka-
napján frissítjük.

A NAV Heves Megyei Adóigazgatóságának egri központi 
ügyfélszolgálatán (Eger, Eszterházy tér 3-4.) mért átlagos vá-
rakozási időről ügyfeleink a

http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ugyfelszolg/
regiok/eszakmagyarorszag/aktualis/varakozasiido0629.html

elérhetőségen tájékozódhatnak.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a NAV interne-
tes ügyfélszolgálati időpontfoglalást biztosító programjának 
használatával lehetőség van előre egyeztetetett időpontban, 
sorban állás nélkül intézni adóügyeiket.

Az ügyintézési időpontok lefoglalására a www.nav.gov.hu 
címen az „Ügyfélszolgálatok”, „Kapcsolatfelvétel” és „Szolgál-
tatások” menüpontjai alatt a leggyakrabban intézett ügytí-
pusok – adókártya és adóigazolás igénylése, illetőségigazo-
lás kérése és ügyfélkapunyitás – esetében van lehetőség.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

TAKARÍTÓszOlgálAT egeR
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
Kinek ajánljuk?

Közületelnek, magánszemélyeknek, időseknek, 
fiataloknak, gyermekeseknek, gyermekteleneknek, 

allergiásoknak, egészségeseknek.

HARMÓNIA SZÉPSÉGSZALON – A MEGÁLMODOTT KÜLSŐÉRT
Csúcsformában bikiniben is! A legszélesebb körű kozmetikai és testesztétikai kezelések, 
wellness-szolgáltatások hölgyeknek, uraknak! 

TURBO ALAKFORMÁLÓ KÚRA LAST MINUTE ÁRON!
Megkímélt állapotban lévő túlsúlyát jutányos áron át-
vesszük! Ha júliusban behozza, akkor soha sem adjuk 
vissza a felesleges kilókat. Önnek mennyit ér vágyai 
alakja? Kikiáltási ár most csak 38 Ft*!
*A közölt ár a komplex hi-tech alakformáló csomag percdíja

További részletek a Harmónia Szépségszalonban.

•  UV-mentes azonnali barnítás, SexyCacao csoki szo lá rium
• Sokoldalú masszázskezelések
• Pedikűr, manikűr, géllakkozás, műkörömépítés
•  Bőrfi atalítás és kötőszövet-feszesítés 

high-tech technológiával
• Testvibrációs tréning

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

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

adó hírek Projekt időtartama: 2010. 11. 15. – 2012. 11. 14.
Projektazonosító: ÉMOP-2.3.1-2009-0018
Kedvezményezett:  Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület • 3300 Eger, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 9. • www.csillagvidek.hu • egerttdm@mailbox.hu

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 96 136 847 Ft.

Egri Térségi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Egyesület Fejlesztése



Adócsalók 
nyomában
Az adóhatóság ellenőrei ma már egyre gyakrabban találkoznak az 
adóelkerülés „kifinomultabb” formáival, de továbbra is nagy figyel-
met fordítanak az olyan személyekre, akik szándékosan hagyják 
figyelmen kívül az adózási szabályokat bevételeik növelése érdeké-
ben. A NAV vám és adó szakágának együttműködése eredménye-
ként egy olyan kereskedő ellenőrzésére került sor, aki tevékenységét 
korábban egyéni vállalkozóként végezte, azonban – feltehetőleg 
azért, hogy az ezzel járó adókötelezettségeket ne kelljen teljesítenie 
– vállalkozását megszüntette, tevékenységét viszont változatlanul 
folytatta.

Az ellenőrzés során kiderült az is, hogy a kereskedő az egyéni vál-
lalkozás működtetése során sem teljesítette a szükséges kötelezett-
ségeket, ennek bizonyítása azonban nehézségbe ütközött, mivel az 
erre az időszakra vonatkozó iratokat és nyilvántartásokat – valószí-
nűleg az ellenőrzés meghiúsítása érdekében – megsemmisítette.

Nem számolt azonban azzal, hogy amennyiben a bizonylatok hi-
ánya összefüggésbe hozható az adózó érdekeivel, úgy az adóható-
ság összehasonlító becsléssel határozza meg a kérdéses időszakban 
keletkezett bevételeket és költségeket, azaz a fizetendő adó alapját 
úgy, hogy megvizsgálja más, hasonló tevékenységet végző – jelen 
esetben kereskedő – kereseti és jövedelmi viszonyait.

A bejelentés nélkül kereső tevékenységet végzők esetében az 
abból származó jövedelem becslésénél 12 havi működést vélelmez 
az adóhatóság. A fenti esetben azonban az összehasonlító becslés 
a vállalkozás megszűnésétől a tényfeltárásig terjedő időszakra vo-
natkozott, tekintettel arra, hogy a nyomtatványforgalmazóktól be-
szerzett adatok szerint a kereskedő a vállalkozás megszűnése után is 
vásárolt számlatömböket, tehát állított ki számlákat.

Az így megbecsült, „feketén” szerzett bevétel önálló tevékenység-
ből származó jövedelemnek számít, mely után a kereskedőnek az 
általános forgalmi adóra vonatkozó megállapítással együtt közel 13 
millió forint adókülönbözetet kell befizetnie.

Nemcsak a költségvetési bevételek biztosítása, de az adófizető ál-
lampolgárok érdekeit is szolgálja, hogy az adóhatóság teljes szigor-
ral lépjen fel a szándékos adóelkerülőkkel szemben, így a hasonló, 
súlyosan jogsértő magatartást (bevétel eltitkolás, az iratok, nyilván-
tartások megsemmisítése) az adóhatóság következetesen és szigo-
rúan szankcionálja.

Nem éri meg
Az adóhatóság ellenőrzési gyakorlatában az elmúlt 
években a bevétel eltitkolása tette ki a megállapítások 
túlnyomó részét. Az adózók ugyanis gyakran úgy kíván-
ják adókötelezettségeiket csökkenteni, hogy bevételeik 
egy részét nem tüntetik fel nyilvántartásaikban, beval-
lásaikban. Ennek megakadályozására és feltárására az 
adóhatóság többek között az előzetes kockázatelem-
zés – helyszíni ellenőrzés – utólagos vizsgálat folyama-
tának eszközével törekszik, mellyel ezek a visszaélések 
eredményesen feltárhatók.

A kockázatelemzés eredményeként került sor egy fa-
kitermeléssel és tüzelőanyag kiskereskedelemmel fog-
lalkozó vállalkozó ellenőrzésére is. Mivel már a helyszíni 
ellenőrzés során kiderült, hogy a vállalkozó nem veze-
tett készletnyilvántartást (leltárt) – így azt sem tudta iga-
zolni, hogy mikor, mennyi tüzifát szerzett be és értékesí-
tett –, ezért zárókészlet hiányában az adóhatóság joggal 
vélelmezte, hogy a kereskedő az adott évben kitermelt 
összes tüzifát el is adta. Az adóhatóság az utólagos el-
lenőrzés eszközeivel megállapította az eladás céljából 
beszerzett tüzifamennyiséget is, melynek azonban a 
kereskedő könyvelése szerint csupán háromnegyedét 
értékesítette. Mindebből következik, hogy a készlet egy-
negyedén a vállalkozó számlaadás nélkül adott túl, és a 
bevétellel magánszemélyként rendelkezett. Az így szer-
zett jövedelem számszerűsítésére a revizorok a becslési 
eljárást alkalmazták: a vállalkozó által alkalmazott eladá-
si árat alapul véve meghatározták az értékesítés átlag-
árát, így állapították meg, hogy a faárus a hiányzó tüzifát 
közel 5 millió forintért értékesítette.

A kereskedő számára a bevétel eltitkolása hosszútá-
von mégsem jelentett hasznot: amellett, hogy az 5 mil-
lió forint után fizetendő általános forgalmi adón túl az 
adóbírságot és késedelmi pótlékot is meg kell fizetnie, 
személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezett-
sége is keletkezett azzal, hogy az eltitkolt bevételt ma-
gáncélra fordította. 

Érdemes tehát mérlegelni: amellett, hogy az idei év-
től az eltitkolt jövedelem 200 százaléka is kiszabható 
adóbírságként, a büntetőjogi következménnyel is szá-
molni kell.

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

Világhírnév
Egerszalók az új Multimédia Inkubátorház 
és Klasz ter köz pont kialakításával a turisz-
tika és borászat mellett újabb nevezetes-
séggel bővül. Az itt dolgozók munkái révén 
a 3D-s filmgyártás egyik kiemelt központja 
jöhet létre az Eger melletti településen.

Az inkubátorház és klaszterközpont ki-
alakítására a sikeres pályázati elbírálás után 

111 millió forint támogatást kaptak.  Az épü-
let korszerűsítése lezajlott, az infrastruktú-
ra fejlesztése közel 80%-ban megvalósult. 
A 3D-computer-animációs munkálatokat 
egyedi, helyi alkalmazások és 
fejlesztések, a 3D-filmkészí-
tést pedig saját tervezésű 3D-
kamerák segítik.

Augusztusban újra megnyitja kapuit Magyaror-
szág egyik legkülönlegesebb látványossága, az 
egri Tűzoltó Múzeum.

A kiállítás anyagát folyamatosan bővíteni kíván-
ja az EVAT Zrt., szívesen fogadnak a tűzoltóság 
történetéhez kapcsolódó családi relikviákat, me-
lyeket méltó környezetben mutatna be a tárlat.

A tárgyakat Egerben a Zalár u. 1–3. szám alatt 
várják.

A Tűzoltó Múzeum az Új Széchenyi Terv kere-
tében teljesen megújult, az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam által nyújtott támogatás összege több 
mint 215 millió forint.

A Tűzoltó Múzeum, ahol a múlt 
értékeit a modern technika 
vívmányai keltik életre
(ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0015)
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Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) 

Új technológiák – kihívások – 
pályázási lehetőségekkel

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

Sok termelő és szolgáltató kisvállalkozás 
jövőjét befolyásoló technológiai fejlő-
désről hallhattak a résztvevők ízelítőt 
Haidegger Géza tudományos főmunka-
társtól, aki a nemzetközi együttműködé-
sek lehetőségeivel mutatott be magyar 
kisvállalkozások számára is elérhető, ku-
tatással és fejlesztéssel létrehozható po-
zitív jövőképet és valós megoldásokat.

A Közép-Európai Régióban nemrég 
beindult a „SMART-FRAME” elnevezésű 
együttműködés lengyel, német, cseh, 
osztrák és magyar technológiai kutatá-
sokban és fejlesztésekben jártas part-
nerekkel, akik annak érdekében fogtak 
össze, hogy a régió kisvállalkozásaiban 
segítsék az új technológiai megoldá-
sok könnyebb és gyorsabb bevezeté-
sét. Jelmondatuk: „Adjunk lendületet 
középeurópa vállalkozásainak!”

A modern ipari technológiák az elmúlt 
2-4 év alatt jelentős új megoldásokkal 
rukkoltak elő, itt az ideje, hogy a kísér-
leti vagy laboratóriumi környezetből a 
gyári, ipari környezetben is bevezessék 
őket. Ehhez sokszor csupán azt kell elérni, 
hogy a termelő-szolgáltató KKV-k képet 
kapjanak, megismerjék, és megértsék az 
új technológiák és technikák eredménye-
it, ezután – ahogyan ez sokszor tapasztal-
ható – a megismerést követően a „meg-
szeretés” a bevezetés és alkalmazás már 
könnyebben megy. 

A SMART-FRAME  projektben – mely-
nek honlapcíme: www.smart-frame.
eu – öt feltörekvő technológiaterületet 
neveztek meg, amelyek leginkább hat-
nának a vállalatok kompetenciájának 
megerősítéséhez:

•  Új anyagok megjelenése, hagyomá-
nyos anyagok háttérbe szorulása. 

•  Olyan felületkezelési eljárások, ame-
lyek megváltoztathatják a tárgyak 
külvilággal való érintkezését, illetve 
valamennyi tulajdonságát.

•  Érzékelők, szenzorok, amelyek az 
észlelhetőség és mérhetőség hatá-
rainak kiszélesedésével, komplex, 
integrált mérési eredményeket, in-
formációt szolgáltatnak.

•  Új gyártási eljárások, amelyek a pon-
tosabb, olcsóbb, gyorsabb, környe-
zetkímélőbb stb. megoldásokkal 
piaci előnyt és tervezhetőbb jövő-
képet adhatnak a vállalkozásnak.

•  A technológiák integrálása, össze-
kapcsolása, amely jelentheti a vállal-
kozások jelentős megújulási lehető-
ségét, a nagy kihívást. 

A SMART-FRAME projekt igyekszik 
megkeresni és hálózatba szervezni a 
vállalkozásokat a technológiai területe-
ken élenjáró kutató-fejlesztőkkel, segíti 
a megismerkedést, az információáram-
lást. Igyekszik K+F projekteket generál-
ni, tervezi a vállalkozások megerősödé-

sét, valamint SPIN-OFF vállalkozások 
beindulását. Adatbázisában egymásra 
találhatnak a technológiák szolgáltatói 
és igénylői. A „SMART közösséghez” való 
csatlakozás díjmentes, a honlapon elér-
hető kapcsolattartás mellett a személyes 
találkozásra és beszélgetésre is nyitott a 
projekt valamennyi működtető partne-
re. Az előadót a haidegger@sztaki.hu 
címen közvetlenül is el lehet érni. 

Az új gyártási technológiákat kínáló, 
bemutató valamint azokat alkalmazni 
tervező vállalkozások szakmai összejö-
vetelére 2012. november 14–16. között 
Budapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia Számítástechnikai és Au-
tomatizálási Kutató Intézetében kerül 
sor, kapcsolódva a GYÁRTÁS-2012 GTE- 
konferencia programjához. Valamennyi 
külföldi projektpartner bemutatja friss 
gyártástechnológiai K+F eredményét, 
kínálatát, és projektgeneráló fórumon 
a vállalkozások igényeire is megoldá-
sok születhetnek. További info: kopacsi.
sandor@sztaki.mta.hu.

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány és a Nemzeti Külgazda-
sági Hivatal (HITA) Enterprise Europe Network Osztálya ezzel a címmel szervezett 
információs délutánt és kerekasztal-beszélgetést július elején az alapítvány egri iro-
dájában. Az alapítvány szolgáltatásairól Sedon Gabriella, ügyvezető igazgató tar-
tott összefoglalót, a HITA Üzletfejlesztési szolgáltatásai ról pedig Juhász Gabriella 
adott figyelemfelkeltő ismertetést.

Kezdődik a hulladéklerakók 
rekultivációja
A felszíni és felszín alatti vizek további szennyeződésének megaka-
dályozása és a környezetterhelés mérséklése érdekében, az országos 
Hulladékgazdálkodási Tervvel és és a vonatkozó jogi szabályozással 
összhangban térségi szinten kell kezelni a települések bezárt, illetve 
felhagyott szilárdhulladék-lerakóit.

Térségünk bezárt, rekultiválatlan hulladéklerakóinak sorsát pályázati 
segítséggel sikerül rendezni, a „Települési szilárdhulladék-lerakók rekulti-
vációja a Heve Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” 
elnevezésű projekt keretében.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjával meg-
valósuló, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028 azonosító számú pályázat 100%-
os támogatás mellett, mintegy ötmilliárd forintot biztosít arra, hogy Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben 36 
önkormányzat tulajdonában lévő összesen 38 hulladéklerakó rekultivációja 
megtörténjen.

A hulladéklerakókat 3 féle módon ártalmatlanítják. Az istenmezejei, a 
sajóhídvégi és a taktaharkányi hulladéklerakót teljesen felszámolják, vagyis 
a hulladékot felszedik és elszállítják. Kétütemű rekultivációt 10 lerakó: Apc, 
Boldog, Eger, Erdőkürt, Hatvan, Jászfényszaru, Kálló, Kisköre, Tiszaújváros, 
Verpelét esetén végeznek. Ez azt jelenti, hogy a mostani projekt keretében 
egy átmeneti záróréteget alakítanak ki, amelyet később követhet a végleges 
záróréteg.

A többi helyszínen, 25 lerakónál együtemű, végleges, helyben történő 
rekultivációja történik meg: Andornaktálya, Ároktő, Bodony, Bükkábrány, 
Csány, Ecséd, Eger, Egercsehi, Feldebrő, Hort, Kál, Kápolna, Kerecsend, 
Kompolt, Mátraballa, Noszvaj, Ostoros, Parád, Recsk, Sirok, Szarvaskő, 
Szirák, Taktaharkány, Tarnaméra, Vanyarc. Ebben az esetben az első lépés 
a felület formázása, hiszen a hulladéktestet a lehető legkisebb területre ösz-
sze kell rendezni, majd tömöríteni. Ezután szigetelő réteget alakítanak ki, 
melynek köszönhetően a csapadékvíz nem jut be a hulladék belsejébe, így 
nem oldódhatnak ki belőle szennyezőanyagok és nem is kerülhetnek be a 
talajvízbe.

Összesen több mint 782 000 m2 területen csaknem 3 775 000 m3 hulladé-
kot rekultiválnak. 

A program legnagyobb eleme az egri lerakó: ebben összesen csaknem 1,5 
millió m3 hulladék van, itt végleges és két ütemű rekultiváció is történik. A 
rekultiváció jelentősen megváltoztatja majd a lerakók korábbi környezetét. 
Megszűnik a környezeti kockázat és a felszín alatti és feletti vizek szennye-
ződésének a veszélye, javul a levegő minősége, gazdagodik a természeti kör-
nyezet, javul az érintett települések tájképe is.

A projekt megvalósítását végző vállalkozók kiválasztása megtörtént, a 
munkálatok előreláthatólag 2012 nyarán kezdődnek el a területek átadásá-
val, s várhatóan 2014 decembére ér véget a hulladéklerakók rekultivációja.
 (X)

Ködmön Csárda
– A GASZTRONÓMIA FELLEGVÁRA –

Szülõföldünk ételei és 
borai a Szépasszony-

völgyben

 esküvők
 fogadások
 üzleti vacsorák
 rendezvények

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

www.szepasszonyvolgy.eu

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

Gyenes diá son 4-6-8-fős apartmanok 
egyben vagy külön-külön, udvarral, 

gépkocsibeállóval bérelhetők.  
Üdülési csekket elfogadok!  

(06 20) 584 2343

ancivendeghaz.hu

A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN
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