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MILYEN PÁLYÁZATOK VÁRHATÓAK?

Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési
időszakra
A 2014-2020-AS UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKRA TÖRTÉNŐ
SZAKMAI FELKÉSZÜLÉS
Az Európai Bizottság 2011 októberétől látja el információkkal a tagállamokat a 2014-2020 közötti uniós
költségvetési ciklusban elérhető támogatások formálódó jogszabályi hátteréről, mely részleteiben is
orientálni fogja a tagállami forrásfelhasználást érintő tervezési és végrehajtási folyamatokat.
A kohéziós politikát meghatározó jogszabályok irányelvei közül a legfontosabbak:
•

az Európa 2020 Stratégia céljaival való szoros kapcsolat, a beruházások megnövelt eredményorientációja,
a fejlesztési tématerületek tematikus koncentrációja, illetve a területiség hangsúlyosabbá tétele.

•

Az új támogatási időszakban a források csökkenése mellett fontos változás, hogy a kondíciók (előzetes
makrogazdasági és egyéb feltételek), a tematikus koncentráció (tematikus célok és azok prioritásai mentén
meghatározott tevékenységek), a determinációk (minimális forrás-allokáció bizonyos célokra/programokra)
és a teljesítménytartalék alkalmazásával szűkülni látszik a tagállami mozgástér a források felhasználásában.

A rendelet-tervezetek olyan forradalmian új programozási elvárásokat tartalmaznak, melyek alkalmazásával
célvezéreltté válhat az eddigi eszköz-orientált és széttagolt, az uniós források felhasználásának kereteit
meghatározó hazai programozási tevékenység:
•

A rendelettervezetek több Alapra is közös szabályokat írnak elő, egységessé téve a stratégiai programozást.

•

Az Európai Bizottság által elfogadandó, ezúttal a vidékfejlesztési forrásokra is kiterjedő Közös Stratégiai
Keret adja majd a tervezés-programozás alapját, mely révén a tervezést a tagállamoknak az Európa 2020
Stratégia célrendszeréhez igazodva kell végezniük.

•

Célvezérelt, integrált és komplex Operatív Programok (OP-k) tervezhetők. Az OP-oknak prioritásszinten
egy-egy Alapra kell vonatkozniuk, így lehetővé válik, hogy az Alapok közül több is finanszírozzon egy
OP-t. Mindegyik prioritásnak kötődnie kell egy-egy tematikus célhoz (ill. az ESZA prioritások több
tematikus célhoz is kapcsolódhatnak).

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK FŐ LÉPÉSEI
Bizottsági szinten
•

Az Európai Bizottság 2011. június 29-én, közleményben hozta nyilvánosságra a 2014-ben induló új
tervezési időszak többéves pénzügyi keretéről (Multiannual Financial Framework, MFF) szóló javaslatát.

•

A kohéziós politika rendelet-tervezeteit 2011. október 6-án az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta, ezek
véglegesítése – a gyakorlat szerint – 2013-ra várható, de a főbb, tervezéshez szükséges keretek már ismertek.

•

Eszerint az Európai Unió szintjén kialakított Közös Stratégiai Keret (CSF) alapján a Bizottság és a tagállam között
létrehozott Partnerségi Megállapodás fogja nemzeti és régiós szinten meghatározni a források felhasználásának
célterületeit, amelyek az EU 2020 Stratégia és a Tanács ország-specifikus ajánlásaival lesznek összekapcsolva.
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készítése:

2013.
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•

Országos

április

•

Az OFTK alapján készülhetnek el a Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok. A Partnerségi
Megállapodás és az Operatív Programok véglegesítésének várható időpontja: 2013 vége.

•

Intézményrendszer és kedvezményezettek felkészítése

AZ NTH HOZZÁJÁRULÁSA A 2014-2020-AS IDŐSZAKRA TÖRTÉNŐ
SZAKMAI FELKÉSZÜLÉSHEZ
Az NTH az NGM Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársággal, az érintett társszervekkel szorosan
együttműködve kiemelt feladatának tekinti a 2014-2020-ig tartó új, uniós költségvetési és fejlesztési ciklusra
való magyar nemzeti stratégiai felkészülést.
Fontos megjegyeznünk, hogy Magyarország 2014–2020-as felkészülését érintő számos fontos döntés – az
uniós folyamatokkal összhangban – 2012 végéig, illetve 2013 első felében fog megszületni. Mindez számos
kormányzati szereplő együttműködésében zajlik, a területi szintek bevonásával. A Hivatalnak 2014–2020-as
felkészülésben nyújtott sokszínű közreműködését jól illusztrálják azok a témakörök, melyekben hosszabbrövidebb lélegzetű megalapozó, elemző-értékelő vagy javaslattevő döntés-előkészítő anyagokat készített
vagy közreműködött ezek készítésében.

Ilyen témakörök voltak:
•

a partnerségi megállapodás és az operatív programok lehetséges struktúrái, témakör lehatárolásai,

•

végrehajtási intézményrendszerek modell-elemzése,

•

lehetséges nemzeti fejlesztési célrendszerek: és kiemelt fejlesztési tématerületek,

•

a 2014-2020-as gazdaságfejlesztési programok, illetve az egyéb gazdaságfejlesztési akciók lehetséges
szervezése és üzenete,

•

kiemelt fejlesztési programok és projektek előkészítési lehetőségei a rendelkezésre álló uniós forrásokra
alapozva,

•

az integrált térségi és helyi fejlesztések kezelése a 2014-2020-as időszakban,

•

az Új Széchenyi Terv időszakának tapasztalatai,

•

a 2014-2020-as Európai Területi Együttműködési határon átnyúló programok tervezési és végrehajtási
lehetőségei, a magyar gazdaságfejlesztési célok és irányok érvényesítése.
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Agroker Áruház
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„Az Agroker Áruház Kft képzési projektje ”
2013. augusztus 08.

A kecskeméti Agroker Áruház Kft. 13 munkavállalója vett részt angol nyelvi képzésben.
Az Agroker Áruház Kecskemét egyik legnagyobb múltú mezőgazdasági üzlete, több mint húsz éves múltra tekint vissza. A folyamatos fejlesztések
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók szakmai továbbképzésére is. A külföldi beszállítókkal való kapcsolattartás megkönnyítése és a Mercedes
gyár miatt Kecskemétre érkező idegen anyanyelvűek nagyszámú megjelenése miatt érezték szükségét annak, hogy az alkalmazottak nyelvi képzésben
vegyenek részt. A képzés legfontosabb célja a mindennap használatos nyelvi szituációk mellett, az áruházban leggyakrabban előforduló szituációs
gyakorlatok elsajátítása volt.
A képzési projektet a vállalkozás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósította meg. A projekt támogatási
intenzitása 100%, 2012.12.01. és 2013.08.08. között valósult meg.

Agroker Áruház Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 29.
E-mail: budai@agrokeraruhaz.hu
Honlap: www.agrokeraruhaz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Digitális Közösség – meghosszabbították
a pályázat beadási határidejét
A nagy érdeklődésre tekintettel meghosszabbítják a miskolci
laptop pályázat beadási határidejét, a kiírásra így egészen
január 17-ig lehet jelentkezni.
A szükséges igazolások kiadásához a tapasztalatok szerint
több időre van szükség, ezért döntöttek a határidő eltolása
mellett. A Programiroda 2013. december 22. és 2014. január
1. között zárva tart így személyesen január 2-án várják
legközelebb az ügyfeleket.
Az Európai Unióban is egyedülálló projekt 2013.
novemberében indult el Miskolcon. Az állam és a
versenyszféra által közösen finanszírozott program
keretében 17 ezer laptopot osztanak ki a pályázók
között, ingyenes képzéseket szerveznek, és térségi
informatikai beruházásokat valósítanak meg Miskolcon és
vonzáskörzetében.

A projekt az európai unió
támogatásával valósul meg.

A projekt az európai unió
támogatásával valósul meg.

Elektronic Kft.
A GOP-1.3.1-11/A-2012-0050 azonosítószámon regisztrált
pályázaton, 45 %, támogatással. az ELEKTRONIC KFT.-nek
lehetősége nyílt egy nagy felhasználási lehetőséggel
rendelkező eszköz fejlesztésére.
A Napelemes forgatóvezérlő rendszer. egy fogas ívkoszorún
elhelyezett hajtómotor vezérlésére lett kifejlesztve, melyben
a forgatott tábla helyzetét nem a fogas koszorú pillanatnyi
helyzete határozza meg, hanem a vezérlő központból érkező,
számítások alapján kiadott elektronikus jel és a helyi pozíció
együttes feldolgozása adja. Korábbi rendszerekkel ellentétben
a kifejlesztett vezérlőelektronika gyors vezeték nélküli
kommunikáció segítségével lehetővé teszi az egyes napelem
parkokba telepített, egymással szinkronban mozgó egységek
távfelügyeletét, hibák esetén távvezérlését, és az optimális
energiatermelést.
A projekt kidolgozása befejeződött.
Elektronic Kft.
Cím: 4024. Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 41.
Email: lajos.varga@elektronic.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A kormány több intézkedést is hozott a kkv-k
exportjának támogatásra
Forrás: MTI

A kormány több intézkedést is hozott annak érdekében, hogy segítse a magyar kis- és közepes cégek exportját
- hangsúlyozta Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára kedden a Nemzeti
Külgazdasági Hivatalban (HITA), ahol az Enterprise Europe Network (EEN) követeit mutatták be.
Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a kkv-k
külpiaci támogatására a kormány létrehozta a Nemzeti
Kereskedőház Zrt.-t, külföldön sorra alakulnak a magyar
kereskedőházak, a Külpiaci Siker Programban pedig
szakértőkkel, beszállítói fejlesztési programmal segítik a
cégeket.
A cégek külpiaci támogatásának újabb eszköze lehet
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal által működtetett
Enterprise Europe Network (EEN) magyarországi
hálózata, amelynek keretében nemzetközi innovációs
és partnerkereső szolgáltatást nyújtanak a hazai kisés középvállalkozásoknak - emelte ki Szijjártó Péter.
Elmondta: Magyarországon a kis- és középvállalkozások
foglalkoztatják jelenleg a munkavállalók 75 százalékát,
és 23 százalékkal részesülnek az exportból, ez azt jelenti,
hogy a kkv-exportban óriási tartalék van a magyar
gazdasági növekedés szempontjából.
Az államtitkár kiemelte: az elmúlt két évben a magyar
cégek eredményesen használták az EEN-szolgáltatást,
amit mutat, hogy Magyarország az 53 EEN-tagországból a
10. legeredményesebb volt a nemzetközi partnerkeresés
tekintetében, 174 nemzetközi kapcsolatot tudtak
felépíteni. Szijjártó Péter szerint a világ legnagyobb
vállalkozásfejlesztési hálózatának segítségével még
tovább lehet növelni a hazai kis- és középvállalkozások
exportsikereit.
Ennek érdekében hét követet neveztek ki régiónként,
akik jó példát mutatnak be a sikeres nemzetközi
együttműködésre az EEN-en keresztül. Az államtitkár
szólt arról, a magyar külgazdasági stratégia célja, hogy
a magyar exportot két lábra állítsák. A magyar export
szerkezete korábban alapvetően egy lábon állt, a kivitel
négyötöde az Európai Unióba irányult, döntő részét a
nemzetközi vállalatok bonyolították le. A stratégiában
megfogalmazták: 2018-ig el kell érni, hogy a magyar
export legalább egyharmada Európán kívülre irányuljon.
Jelenleg Európán kívülre a magyar export 12 százaléka
megy, ezt kell 33 százalékra növelni 2018-ra. Biztató

jel, hogy Oroszországba a magyar export az év első
felében 11 százalékkal nőtt, az arab-országok irányába 8
százalékkal bővült. A HITA tájékoztatása az idén az EEN
konzorcium követévé választották az ATEKNEA Solutions
Hungary Kft.-t, a Pharmacoidea Kft.-t, a MOTE Kft.-t, az
Attrecto Zrt.-t, a KERKO MÉDIA Kft.-t és a Kreatív Ipari
Klasztert, a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt.-t,
valamint a Karlwood Kft.-t.
Az
EEN-követek
rendszeresen
részt
vesznek
rendezvényeken, ahol az Enterprise Europe Network
szolgáltatásainak sikerességéről tartanak előadást,
valamint médiaszerepléseket vállalnak, ahol a
hálózat tevékenységét népszerűsítik. Az Enterprise
Europe Network az Európai Bizottság egyetlen
vállalkozásfejlesztési hálózata, amely az európai uniós
tagállamokon kívül 25 további országban van jelen.
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Ecorgan
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„Napelemes rendszer telepítése az Ecorgan Kft székhelyén az Új Széchenyi Terv keretében”
2013. december 30.

Ecorgan Kft. KEOP-4.10.0/A/12/-2013-0032 azonosítószámú pályázata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
keretén belül a KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati
konstrukció keretein belül 16 870 696 Ft támogatást nyert el.
A csongrádi székhelyű Ecorgan Kft. az Új Széchenyi Terv - Környezet és Energia Operatív Programban kiírt KEOP-4.10.0/A/12 kódszámú pályázaton
elnyert vissza nem térítendő támogatásból napelemes rendszert telepített a 6640 Csongrád, Attila u. 32. székhelyén.
Az Ecorgan Kft. 1998-ban alakult magyar tulajdonban lévő vállalkozás. Fő tevékenységük: konyhai mosogatók és tartozékaik, fa- és bútoripari valamint
wellness termékek importja és nagykereskedelme, hazai forgalmazása.
Az Ecorgan Kft. 6640 Csongrád, Attila u. 32. (hrsz: 2122/48) szám alatt lévő telephelyén lévő csarnok tetőszerkezetére 141 db 240 Wp névleges
teljesítményű napelem lett telepítve. Beépített összteljesítmény: 33.840 W.
A napelemek által megtermelt energiát 3 db Fronius IG Plus 120 V-3 inverter alakítja át, majd továbbítja a hálózat felé. Átlagos időjárási körülmények
között a megvalósított napelemes rendszerrel ~33 800 kWh/év villamos energia termelhető. A beruházással létrejött napelemes rendszer az eddigi éves
áramfogyasztás nagy részét megtermeli.
Uniós támogatással megvalósult beruházás révén már rövidtávon is javul a társaság költségeinek tervezhetősége, hosszútávon pedig jelentős
rezsicsökkenés érhető el. Eközben egy jövőbe mutató, környezetbarát, modern technológiát alkalmazhatnak az áramfogyasztásuk megtermelésére. A
napelemes alapú áramtermeléssel pedig nagymértékben hozzájárulnak a CO2 kibocsájtás csökkentéséhez.
A projekt teljes költségvetése nettó: 28.117.828 Ft, az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege: 16.870.696 Ft (támogatási intenzitás: 60%), a
projekthez biztosított önerő: 11.247.132 Ft.
ECORGAN Kft.
Cím: 6640 Csongrád, Attila u. 32.
E-mail: kozpont@ecorgan.hu
Honlap: www.ecorgan.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Szpi
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA 2013 NOVEMBER 7-E ÉS DECEMBER 6-A KÖZÖTT RENDEZI ŐSZI KONFERENCIASOROZATÁT. A
RENDEZVÉNYSOROZAT SORON KÖVETKEZŐ ESEMÉNYE DECEMBER 5-ÉN VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET KECSKEMÉTEN, A BÁCS-KISKUN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL NAGYTERMÉBEN.”
2013. december 02.

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési források elosztását biztosító intézményrendszert Dr. Kaiser Tamás, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség főosztályvezetője ismerteti. Az egyes konferenciák alkalmával a szakértő előadók által tartott előadásokon túl a Programiroda
tanácsadói által biztosított térítésmentes konzultációs lehetőséget is a látogatók rendelkezésére.
Az őszi konferencia sorozat egyéb témái:

•
•
•
•
•
•

Operatív programok 2014-2020
Lehetőségek a 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok keretében
TÁMOP-2.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt
Terület és Területfejlesztési Operatív Program
Vállalkozást segítő MNB hitel és MFB finanszírozási formák
Megvalósult megyei fejlesztések.

Részletes program és információ: www.szpi.hu
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft.
Cím: 1053. Budapest, Szép u. 2. II. emelet
E-mail: info@szechenyiprogramidora.hu
Honlap: www.szpi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai unió
támogatásával valósul meg.
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2020-ra valamennyi hazai panellakás energetikai
korszerűsítése megvalósulhat
Forrás: NFM

A 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra meghirdetett Panel III. program keretében mintegy 380 ezer
panellakás energetikai korszerűsítése kezdődhet meg országszerte – jelentette be Németh Lászlóné nemzeti
fejlesztési miniszter 2013. december 10-én, Budapesten.
Az Panel I-II. programok eredményeit is figyelembe véve
így a teljes 700 ezres magyarországi panel épületállomány
energiahatékonysági felújítását biztosítja 2020-ig a
Kormány. A Panel III. végrehajtása több mint 1 millió
állampolgár lakás- és életkörülményeinek javulásához,
rezsiköltségeinek csökkenéséhez járulhat hozzá.
A fejlesztési tárca – a 320 ezer hazai panellakás felújítását
befejező Panel II. program sikeres lezárásával egyidejűleg
– 2013 novemberében kezdte meg a Panel III. program
előkészítését. Az előkészítő munka az érintett szakmai és
érdekképviseleti szervezetek bevonásával zajlott. Németh
Lászlóné elmondta, hogy a 380 ezer további panellakás
komplex felújítását ösztönző program első üteme 2014
februárjában indul, a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia
Kormány általi elfogadását követően.
A korszerűsítés a szén-dioxid kvótabevételekből
finanszírozott Zöld Finanszírozási Rendszer (ZFR)
keretében valósul meg. A tervek szerint 2014 második
felétől a Környezet és Energiahatékonysági Operatív
Program (KEHOP) energetikai célú pályázati forrásainak

igénybe vételére is lehetőség nyílik. A Panel III. program
azon túl, hogy a hazai építőipar számára várhatóan
500 milliárd forintot meghaladó megrendelés
állományt keletkeztet, 2020-ig hazánk teljes panel
épületállományának energiahatékonysági felújítását
megvalósíthatja.
A panel lakóközösségeknek szóló pályázat kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy a komplex felújítások lehetőleg
megújuló energia felhasználásával történjenek. A
program a kivitelezői minősítő rendszer megtartásával és
az adminisztráció egyszerűsítésével a pályázók érdekeit
szolgálja.
Horváth Attila Imre fejlesztés- és klímapolitikáért felelős
államtitkár szerint reális cél a legalább 40 százalékos
energia-megtakarítási szint elérése, így 2020-ig közel
13 PJ energia-mérséklés valósulhat meg a program
segítségével. A Kormány a Panel III. elindításával több
mint 1 millió állampolgár lakás- és életkörülményeinek
javításához, rezsiköltségeinek tartós csökkentéséhez
járulhat hozzá.

Feszo-Trade Kft.
Uniós támogatásból K+F technológiai fejlesztés megvalósítása
a Fesz-Trade Kft.-nél
Európai Uniós támogatásból valósult meg Ercsiben egy
vegyszer(pác)oldat kifejlesztése a hazai galvánipar egyik
meghatározó képviselőjénél. A beruházást a Feszo-Trade Kft.
valósította meg 55,1 millió Ft értékben. A pályázó vállalkozás
számára a technológia kifejlesztéséhez az Európai Unió és a
Magyar Állam 19,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosított.
Feszo-Tarde Kft.
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 18.
E-mail: lambertus.zsolt@feszo.hu
web: www.feszo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Nemzeti Művelődési Intézet
„Az élet színei - az iskolai nevelés és hatékonyságának
segítése a közművelődés eszközeivel a Kecskeméti
Kistérségben” című projekt sikeresen véget ért.
A 30 milliós támogatás lehetővé tette több mint 350
gyerek számára, hogy szőjön, fonjon, gyöngyöt fűzzön,
korongozzon, táncoljon és néptáncoljon Kecskeméten,
Nyárlőrincen, Helvécián és Lakitelken.
A konstrukció célja volt, hogy a kulturális intézmények
szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba
és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában,
s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő
gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és
szabadidős nem formális és informális nevelésének és
oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális
intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és
országos szinten.
A pályázati munka során a nevelési-oktatási és a kulturális
intézmények, szervezetek közötti partnerség erősödött,
a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővült az
nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően.
A 12 oktatóval és 14 iskolával, valamint a 350 gyerekkel
történő együttműködés sikeres volt, az adminisztratív

akadályok és a pályázó szervezet átalakulása ellenére is.
A pályázati munka közvetlen célja a közoktatásban
résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének
és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem
formális és informális nevelésének és oktatásának
támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és
egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását
fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával,
nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú
együttműködésében. Ezt a célt elértük, a programban
részt vevő gyerekek sikeresebbé váltak az iskolában
is, szakkörök a gyermekek személyiségfejlődésében
és képességeik kibontakoztatásában fontos szerepet
játszottak: felszínre hozták a bennük rejlő kreativitást,
kapcsolatteremtő,
önkifejező,
problémamegoldó
és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és
egészségtudatosságukat.
Mindezen célokat úgyértük el, hogy lehetőséget
biztosítottunk minél több gyermek számára arra, hogy
tanórán kívül, játékos, sikerélményt biztosító formában
jusson hozzá az új ismeretekhez, kapcsolódva az iskola
pedagógiai programjához, azt hatékonyan kiegészítve
alkalmasabbá tette a gyerekeket a tanulási folyamatokban
való sikeres részvételre, hosszabb távon az egész életen
át tartó tanulás folyamatába való bekapcsolódásra.
Fontos, hogy a résztvevő 350 gyerekekben növekedett
az igény az önálló művelődésre, önképzésre, amely
rövid és hosszú távon kapcsolja őket a közművelődés
intézményrendszeréhez erősítve ezzel mind magukat
a közművelődési intézményeket, mind a kecskeméti
lakitelki, nyárlőrinci, helvéciai helyi társadalmat és
növelje a települések megtartóerejét.
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Kiírták az Erzsébet-program jövő évi pályázatait
Forrás: MTI

Kiírták az Erzsébet-program jövő évi pályázatait, a 2014-ben harmadik évébe lépő programra a tervek szerint
3,5 milliárd forintot biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány - jelentette be Navracsics Tibor kedden
Budapesten az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. Cafeteria 2014 című konferenciáján.
A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: az Erzsébetprogram célja kezdettől fogva az volt, hogy a
szolgáltatókhoz beérkező profit azokhoz jusson
el, akiknek a hétköznapi életben talán kevesebb
lehetőségük van a kikapcsolódásra, nyaralásra.
Az Erzsébet-program alapvető jellemzője a szociális
felelősségvállalás, ennek köszönhető, hogy az elmúlt
időszakban összesen negyedmillió ember jutott nyaralási
lehetőségéhez a különböző táborokban, köztük 100 ezer
olyan gyermek, akik egyébként talán nem jutottak volna
el nyaralni - mondta Navracsics Tibor.
Guller Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium miniszteri biztosa elmondta: két év
után több mint kétmilliónyian használják az Erzsébetutalványt, amelyet több mint 55 ezer elfogadóhelyen
lehet beváltani. 2012-ben körülbelül 86, az idén pedig
120 milliárd forintos forgalom bonyolódott le az
utalványokkal - fűzte hozzá.
A miniszteri biztos is kiemelte, hogy 250 ezren vettek részt
eddig az Erzsébet-programban, amely azonban nemcsak

a számokról szól. 2014-ben “Mosolyra váltottuk” jelszóval
indul az Erzsébet-program - hangsúlyozta. A most kiírt
62 pályázat kétszerese az első évben meghirdetettnek;
50 tematikus tábor, 6 általános pályázat is lesz, és
újdonságként fürdőjegy pályázat is indul, amely
nyugdíjasoknak szól majd - ismertette Guller Zoltán.
A miniszteri biztos úgy vélte, hogy a 2014ben harmadik évébe lépett Erzsébet-program
az
egyik
legsikeresebb
eszköz
az
állam
szociális
felelősségvállalásának
érvényesítésére.
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) gazdaságszabályozásért felelős államtitkára
kiemelte: a családi adókedvezménnyel korrigált,
arányos egykulcsos adórendszer után a második
legnagyobb horderejű, adórendszert érintő intézkedés
az utóbbi években a cafeteria rendszer átalakítása
volt, amely jó az embereknek, a vállalkozásoknak
- mert megerősíti a vendéglátást, a turizmust - és
jó az államnak is. Idén október végére már 22 360
munkáltató 886 ezer dolgozója használt SZÉP-kártyát,
amelynek köszönhetően a bevezetés óta több mint 100
milliárd forint áramlott a gazdaságba - hangsúlyozta az
államtitkár.
Közölte: 2013 első tíz hónapjában 57,1 milliárd forint
forgalmat bonyolítottak le SZÉP-kártyával és csaknem 51
ezer vendéglátóhellyel volt szerződés.
Szatmáry Kristóf kiemelte, hogy 2013 első kilenc
hónapjában a belföldiektől származó szállásdíj-bevételek
mintegy negyede a SZÉP-kártyának köszönhető: a
kereskedelmi szálláshelyek 51,8 milliárd forint belföldi
szállásdíj bevételből 12,9 milliárd forint származott
SZÉP-kártya költésből. Szatmáry Kristóf hangsúlyozta,
hogy a költések jelentős része vidéki, kis- és közepes
vállalkozások által működtetett szálláshelyeken történt,
ami jelentős hozzáadott érték.
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján úgy vélte, a piaci
szereplőkkel közösen sikeresen alakult át a cafeteria
rendszer, amely európai minta is lehetne arra, hogyan
lehet piaci alapon szociális szempontokat is figyelembe
véve egy ilyen rendszert működtetni.
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Balástya
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„ 32,64 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése a balástyai Munkácsy Mihály Általános Iskola épületére
az Új Széchenyi Terv keretében”
2013. december 20.

Balástya Községi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2012-4.10.0/A
Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretein belül 30 691 595 Ft
támogatást nyert el.
Balástya Községi Önkormányzat évek óta foglalkozott a gondolattal, mely szerint megújuló energiaforrások segítségével próbálják meg csökkenteni
a működési költségeket. Főleg az intézmények fenntartásánál (mint például az Általános Iskola) jelentkezett időről időre a probléma, azaz a fosszilis
forrásokból nyert energiaköltségek magas ára. A település vezetése folyamatosan figyelemmel kísérte az aktuális publikációkat, technológiákat, és
elhatározták, hogy napelemes rendszerrel szerelik fel az épületeket, jelen esetben az iskolát. Szerencsére a felmerült igény és az Új Széchenyi Terv által
biztosított lehetőségek találkoztak, így 2013. februárjában benyújtották a projekttervet. A fejlesztés előkészítésekor fő szempont volt az elvárt minőség
biztosítása mellett a hosszú távú és megbízható működés. Szintén nem elhanyagolható elem a megtermelt energia minél nagyobb kihasználtsága, azaz
az energiaátalakítás, és továbbítás során eső veszteségek minimalizálása. A fejlesztés eredményeként éves szinten 33 tonnával kevesebb üvegházhatású
gázt bocsát ki az épület. A megújuló energiahordozó felhasználás 127,08 GJ/év-vel nő, mely 35 300 kWh/év növekedést jelent. Forintosítva várhatóan
évi 1.6 millió Ft-tal fog csökkenni az iskola rezsije. A projekt helyszíne: 6764 Balástya, Rákóczi u. 32. A helyszínen megtekinthető az iskola tetején
elhelyezett 136 db 240 Wp polikristályos napelem. A rendszer része továbbá 2 db 3 fázisú inverter, melyeknek AC kimeneti teljesítménye 18 KW. A
projekt része volt a napelemes rendszeren kívül az előkészítési szakaszban az energetikai tanulmány elkészítése, az előzetes közbeszerzés valamint a
csatlakozási terv elkészíttetése és engedélyeztetése. A projekt műszaki megfelelőségére műszaki ellenőr figyelt, az eredményekről pedig audit készült.
A projekt során a folyamatokat fotódokumentálták, az eredményekről az érintetteket az önkormányzat folyamatosan tájékoztatta.
A település vezetése 2013. decemberében örömmel adja át a megvalósult fejlesztést, melynek segítségével a rezsi jelentősen fog csökkenni az iskolában,
így más, hasznos folyamatokra fordíthatják a megtakarítást.
BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Cím: 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.
E-mail: titkarsag@balastya.hu
Honlap: www.balastya.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Tündérkert
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL MEG A TÜNDÉRKERT TRADING KFT. IRODAVÁSÁRLÁSA”
2013. szeptember 30.

Idén nyáron Európai Uniós támogatásból valósult meg a mórahalmi székhelyű, de tevékenységének jelentős részét a szegedkiskundorozsmai nagybani piacon bonyolító Tündérkert Trading Kft. szegedi irodavásárlása. A beruházás - a „GOP-2.1.1-11/M” pályázati
kiíráson nyertes pályázat keretében – kulturált irodai környezetet biztosít üzleti tárgyalásokhoz, amely a vállalkozás folyamatban lévő
imázsépítéshez elengedhetetlenül szükséges. A 10,5 millió Ft nettó értékű beruházáshoz az Európai Unió és a Magyar Állam 4,7 millió Ft
vissza nem térítendő támogatással, illetve 4,7 millió Ft kedvező kamatozású mikrohitellel járult hozzá.
A Tündérkert Trading Kft. fő profilja az aszalt gyümölcsök, olajos magvak és szárazbab félék csomagolása és kereskedelme. A vállalkozás 2010. évi
alapítását követően masszív növekedési pályára állt. 2010. (töredék) évi árbevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot, a 2012. évi pedig már átlépte az 500 millió
Ft-ot is.
Ez a folyamatos bővülés indukálta azt a fejlesztési javaslatot, mely szerint a vállalkozás számára a vidéki (mórahalmi) székhely mellett, a Dél-alföld
legnagyobb városában, Szegeden képviseleti irodát hozzanak létre. Ez megkönnyíti, hogy üzletfeleikkel (pl. Coop, CBA) kulturált körülmények között
tudjanak majd tárgyalásokat folytatni, illetve a napi adminisztratív ügyintézés szempontjából is szükséges volt egy szegedi iroda létrehozása, hiszen az
ilyen jellegű tevékenységeik (bank, ügyvéd, stb.) szinte 100%-ban Szegedhez kötődnek.
A vállalkozás jelenlegi fejlesztési célját sikeresen megvalósította: Kombinált mikrohitel program keretében iroda létesítése céljából ingatlant vásároljon.
Így most már Szegeden belül, exkluzív környezetben egy olyan irodával rendelkezik, amely egy folyamatosan bővülő cég ügyfeleinek a számára kulturált
tárgyalási környezetet biztosít.
TÜNDERKERT TRADING Kft.
Cím: 6782 Mórahalom, Tavasz u. 2.
E-mail: info@tunderkert.biz
Honlap: www.tunderkert.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A kormány támogatja a kutatás-fejlesztés
erősítését
Forrás: NFM

A magyar kormány az innovációs alapból 19 milliárd forinttal támogat 8 nagyvállalatot, hogy ezzel
Magyarországon erősítse kutatás-fejlesztési tevékenységét - hangsúlyozta Cséfalvay Zoltán, a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára kedden a V4-ek kutatásfejlesztési infrastruktúrájának
összehangolásáról szóló tanácskozást megelőző sajtótájékoztatón, Budapesten.
Cséfalvay Zoltán hozzátette: a versenyképességi
szerződés keretében nyújtott támogatás 70 százalékos
intenzitást jelent és a világ élvonalába tartozó kutatófejlesztő tevékenységek Magyarországra hozatalát
segíti. Ezek között van a General Electric (GE)
egészségügyi területen megvalósuló ipari internet
kutatása, amelynek részleteit szerdán jelentik be.
Az államtitkár kitért arra, hogy tavaly Magyarországon
a kutatás-fejlesztésre a GDP 1,3 százalékát fordították
és ennek kétharmadát vállalatok adták.
Cséfalvay Zoltán emlékeztetett arra, hogy a magyar
elnökség keretében a V4-ek kutatás-fejlesztési,
innovációs tevékenységének együttműködési szándékát
hétfőn miniszteri szinten vitatták meg, kedden pedig
workshopon szakértők tárgyalják meg a kutatásfejlesztési infrastruktúra nyújtotta lehetőségeket.
Az NGM államtitkára hangsúlyozta: a V4-ek jelentős
változás előtt állnak, a gyártás mellett a kutatásfejlesztésre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, és a
térség iránt érdeklődő, illetve már itt lévő befektetők is
ezt preferálják.

Peter Stracar, a GE Közép- és Kelet-Európáért felelős
vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy
terveik szerint Lengyelországban és Magyarországon
növelik kutatás-fejlesztési tevékenységüket, a lengyel
bővítés a repülés és olaj, a magyar fejlesztés az
egészségügy területét érinti.
A GE a régióban öt kutató-fejlesztő bázissal rendelkezik,
ebből három Magyarországon van, a Lengyelországban
és Magyarországon tervezett kutatás-fejlesztés
bővítés további 330 kutatónak biztosít állást és
meggyőződésük, hogy ezzel a régió versenyképessége
is jelentősen növekedni fog - mutatott rá Peter Stracar.
Jacek Gulinski, a lengyel tudományügyi és felsőoktatási
miniszter helyettese a sajtótájékoztatón hangsúlyozta,
hogy fontosnak tartják a V4-ek együttműködését
a kutatás-fejlesztés és az innováció területén is, s
ennek érdekében a rendelkezésre álló forrásokat,
infrastruktúrát célszerű hozzárendelni. Szerinte a
régióban adottak a megfelelően képzett szakemberek
ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztés, innováció erősíthető
legyen.

Innomed Medical Zrt.
Digitális tomoszintézis elvén működő alacsony
röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képalkotó eszköz és
az arra épülő speciális mellkas-diagnosztikai döntéstámogató
rendszer kifejlesztése az Innomed Medical Zrt-nél.
Az Innomed Medical Zrt., valamint a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem és a Semmelweis Egyetem
összesen 403 993 923Ft támogatást nyert a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával az ÚSZT
Piacorientált K+F tevékenység támogatása a középmagyarországi régióban tárgyú pályázatának keretében.
Innomed Medical Zrt.
Cím: 1146 Budapest, Szabó József u. 12.
E-mail: innomed@innomed.hu
Honlap: www.innomed.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Nők a tudomány és a gazdaság világából
Forrás: Hiteles Forrás

A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett
kerekasztal-beszélgetést Kecskemét önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen Innováció
– Kreativitás – Nők a Tudomány és a Gazdaság Világából, Kecskeméti innovatív ötletek megvalósítása címmel.
A rendezvénynek a kecskeméti Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Központ Alföldi Tudományos Osztály adott helyet.

A kerekasztal-beszélgetés moderátora Szemereyné
Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város
gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere volt, aki
köszöntőjében elmondta: a beszélgetés az akadémia
azon
rendezvénysorozatának
része,
amelynek
közzéppontjában a velünk és értünk tevékenykedő
tudomány áll. Hangsúlyozta: a tudományban, az
innovációban a nők szerepvállalása kiemelkedő, e
tekintetben Kecskemét számos modell értékű példát
tud felsorakoztatni.
A rendezvényen jelen volt dr. Zombor Gábor
polgármester, aki a nők Kecskeméten betöltött
szerepéről beszélt, kiemelve: a megyeszékhelyen
stratégiai fontosságú pozíciókat nők töltenek be,
az innovációs munka jelentős részét is ők végzik. A
polgármester elismeréssel szólt arról, hogy a nők
céltudatosak, kitartóak és lojálisak, sokkal inkább, mint
a férfiak.
A kerekasztal-beszélgetésen Szalai Piroska, a
Nemzetgazdasági Minisztérium nők munkaerő-piaci
helyzetének javításáért felelős miniszteri biztosa így
fogalmazott: - A nők gazdasági szerepvállalása nem

csupán esélyegyenlőségi, hanem versenyképességi
kérdés. Ha a társadalom felét alkotó nők erőforrásaival
nem hatékonyan gazdálkodunk, akkor a gazdaság sem
tud eredményes és versenyképes lenni. Magyarország
innovációs potenciálja csak a nőkkel együtt növelhető.
2011-ben az összes női foglalkoztatott mintegy 43
százaléka a tudásintenzív gazdaságban dolgozott. Az
aktív korú nők esetében hazánkban jelentősen nőtt a női
kapacitás, azaz a tudomány, a technológia, az innováció
területén alkalmazható női munkaerő nagysága. A
tudásintenzív vállalkozásokban foglalkoztatott nők
aránya nálunk meghaladja az uniós átlagot. Mint mondta,
a kreativitás és az innováció tudja a megoldásokat
szolgáltatni a legtöbb problémánkra. A kecskeméti
megoldások e téren is követendők, példa értékűek. Itt
nem elképzelhető a kreatív ipar, az innováció és a helyi
tudásintenzív gazdaság nők nélkül.

Perger Éva, az MTA KRTK Regionális Kutatások
Intézetének igazgatója a szervezeti átalakulást és az
Alföldi Tudományos Osztály munkáját mutatta be.
Sütő Erika keramikus, porcelántervező művész
arról beszélt, hogy a kortárs formatervezésen belül
tendenciává vált a porcelánnak, mint anyagnak új
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kellett megjeleníteni. A szakember másik projektje a
Hírös Koraszülöttekért Alapítvánnyal közös, amelynek
középpontjában az inkubátorban való fejlesztés és
gyógyítás új távlatai, a félelem faktor minimalizálása áll.
Kovács Viktória, a GAMF Ecomarathon csapatának tagja,
aki a beszélgetésen elmondta: a Kecskeméti Főiskola
GAMF csapata 2010-ben indult először a Shell által
meghirdetett eco-marathonon, ahol a feladat a lehető
legkisebb fogyasztású jármű megépítése. A kecskeméti
főiskolások Megaméter nevű járművükkel már újoncként
az élmezőnyben végeztek 1588 km/literes fogyasztással,
amit azóta különböző versenyeken ötször javítottak meg,
idén 3082 km/literes fogyasztással pedig maguk mögé
utasították a nemzetközi mezőnyt. Viktória a csapat
új pilótája, a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai
Karának gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
szakos hallgatója, aki kiválóan helyt állt a versenyen.

felhasználási területek után való kutatása, új funkciók
keresése. Kerámia- és porcelántervezőként régóta
foglalkoztatja a porcelán anyag más területen
történő felhasználásának gondolatköre, amelyet az
ékszertervezésben talált meg. Ennek hatására hozta
létre saját fejlesztésű, a világon egyedülálló technikával
kialakított, új generációs porcelán ékszereit. Az ékszerek
különlegessége a speciális technológia mellett a valódi
egyediségük. A gyári körülmények között előállított
tömegtermeléssel szemben a reneszánszát élő
kisszériás, kézműves körülmények között előállított
termékek csoportjához tartoznak, ugyanis minden
darab kézzel készül, saját karakterrel rendelkezik,
üzenetet közvetít.
Boros Anikó Arnon Design Chef grafikusművész,
innovatív projektek ötletgazdája az Empátia
marketing fontosságáról beszélt, amely az empátia,
elkötelezettség, szenvedély hármasságát hordozza
magában. Hogyan lehet jól alkalmazott kreatív
ötletekkel a termékek értékeit kibővíteni? A motiválás
hogyan hat a fogyasztói „tanulásra” és a személyes
élmények az emberi döntésekre? Bemutatta két
Kecskeméten megvalósuló egyedien komplex projekt
marketing-kommunikációját, design tervezését. Az
egyik a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és
Konferenciaközpont, ahol a nemzetközi szállodalánc
történetében világviszonylatban egyedülálló módon
a helyi jellegzetességeket, kecskeméti szimbólumokat

Safranyik Dóra, Bannerpark Kft. sajtókommunikációs
igazgatója, Hiteles Forrás magazin főszerkesztője
a beszélgetésen arról számolt be: megalkottak
egy innovatív, költséghatékony online pályázati
kommunikációs felülete, amely egyablakos, interaktív
online táblaszerkesztő felülettel ellátott, online
sajtóközlemény feltöltési lehetőség. Mára az innovatív
felület egy digitálisan kinyomtatott pályázati magazinnal
is kiegészül, amely számos újítást tartalmaz. A jövőben
egy adatbázis-kezelő tele-marketinges rendszer
bevezetését tervezik. Fejlesztéseik csúcspontja egy
innovatív cégek részvételével elindított partnerprogram
lesz.
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Euraseal
SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Kapacitásbővítő beruházás az Euraseal Bt. sátoraljaújhelyi üzemében”
2013. december 17.

Projektünk keretében 2 új nagyteljesítményű sorjátlanító berendezést szerzünk be, melyek a sátoraljaújhelyi új
gyártócsarnokunkban kapnak majd helyet.
Vezetőségünk a piaci kilátások, vevőink előrejelzései és piackutató munkánk eredményeként új vevőktől érkező várható megrendelések alapján
kapacitásbővítő beruházás mellett döntött. Két új nagyteljesítményű sorjátlanító berendezést vásárlását tervezzük, melyek a 2012 év végére
elkészült új csarnokrészünkben kerülnek felállításra.
A termokinetikus sorjátlanító berendezés az acél- és alumíniumöntvények sorjátlanítására szolgál majd. Hasonló berendezés már működik
üzemünkben, ez a korszerű berendezés a kapacitás bővítésre szolgál majd.
Ugyanakkor felmerült az igény más, eddigiektől eltérő anyagból készült öntvények felületkezelésére is. Például a dobos szemcsesugaras sorjátlanító
berendezés hengerelhető elasztomerek, műanyag öntvények sorjázására, alumínium alkatrészek kyrogén befejező megmunkálásához is alkalmas.
Cégünk a térségben egyedülálló tevékenységet folytat. A kapacitásbővítő beruházásunk hozzájárul cégünk fejlődéséhez, a munkatársaink hosszú
távú foglalkoztatásához, vevőink magas színvonalú pontos kiszolgálásához, a megnövekedett igények cégünktől elvárt minőségben történő
kielégítéséhez.

Euraseal Bt.
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 1812/3 hrsz.
Email: info@euraseal.com
Honlap: www.euraseal.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai unió
támogatásával valósul meg.

Kvi-Plusz
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„Szagforrások azonosításához, a zavaró környezeti szaghatások mértékének meghatározásához, valamint a szagterjedési
modellek validálásához kapcsolódó szagmintavételi módszer továbbfejlesztése valamint az ehhez kapcsolódó műszer
kifejlesztése”
2013. november 4.

A KVI-PLUSZ Kft. Magyarországon egyedüliként foglalkozik kellemetlen szaganyagok mintavételével és vizsgálatával.
A mintavételek során gyakori probléma, hogy a lakosságot zavaró szaghatás csak bizonyos időszakokban, vagy sajátos időjárási viszonyok között
(pl. szélirány) jelentkezik, amikor a mintavételt végző személyek nem feltétlenül tartózkodnak a mintavétel helyszínén. A projekt keretében olyan
mintavevő berendezést fejlesztettünk ki, melynek segítségével a mintavétel automatizáltan, bizonyos feltételek fennállása esetén történik, így
szolgáltatásainkat komplexebbé, a lakosság és ipari partnerek számára hasznosabbá tettük. A berendezést különböző időjárási körülmények között
teszteltük, és megfelelőnek találtuk a napi gyakorlatunkban történő alkalmazásra.

KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.
Cím: 1211 Budapest, Szállító u. 6.
E-mail: info@kviplusz.hu
Honlap: www.kviplusz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai unió
támogatásával valósul meg.
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Varga Mihály: a magyar gazdaság erősödik
Forrás: Safranyik Dóra

Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a kormány a Phoenix Mecano Kft.-vel. A svájci központú, gépipari
és elektronikai rendszereket gyártó gazdasági társaság kecskeméti telephelyén tartott csütörtöki ünnepségen
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy ami most Magyarországon történik, az
egyértelműen azt bizonyítja, hogy erősödik a gazdaság.

A Phoenix Mecano vállalat fejlődése, magyarországi
jelenléte és a jövőre vonatkozó tervei nagyon jól
illeszkednek a kormány gazdaságpolitikai céljaihoz –
mondta a nemzetgazdasági miniszter.
A magyar kormány partner „a gazdaság növekedésének,
a foglalkoztatottság bővítésének és az élenjáró
technológiák alkalmazásának” a területén – tette hozzá.
Figyelemre méltónak nevezte, hogy újabb nagyvállalat
dönt arról, hogy az összes európai vevő kiszolgálását
biztosító egységét telepíti Magyarországra.
Az ünnepség keretében adták át a gazdasági társaság
új logisztikai központját, amely az Új Széchenyi
Terv támogatásával valósult meg. A mintegy 5.000
négyzetméteres logisztikai központból nemcsak a
vállalat által megtermelt készáruk kiszállítása történik az
európai ügyfeleknek, hanem a vállalatcsoport romániai
illetve távol-keleti gyárában előállított termékeké is.
A nemzetgazdasági miniszter fontosnak tartotta kiemelni,
hogy az új logisztikai központ építése teljes egészében
magyarországi vállalkozások közreműködésével történt,
valamint azt, hogy a több mint ezer főt foglalkoztató
gyár munkavállalóinak száma tovább növekszik.
A miniszter komoly értéknek nevezte és egyre inkább
Magyarország előnyös adottságként méltatta azt a

világpiaci kapcsolatrendszert, technológiai színvonalat és
követelményrendszert, amelyet a kormánnyal stratégiai
partnerségre lépett vállalatok jelenlétükkel biztosítanak.
Varga Mihály kitért arra, hogy a gazdasági környezet
kialakítását számos hazai és külföldi kritika ellenére
a kormányt igazolja. Emlékezetett arra, hogy a 0,8
százalékos elemzői várakozásokat jóval meghaladva 1,7
százalékkal bővült a magyar gazdaság.
„Láthatóvá vált az is, hogy a növekedés az eddigieknél
egészségesebb, a tartós növekedést szolgáló gazdasági
szerkezetre épült” – fűzte hozzá. A 2014-es költségvetés
már annak a fényében készülhet, hogy Magyarország
nyáron kikerült a kilenc évig tartó túlzottdeficit eljárás
alól - mondta.
Varga Mihály fontos szempontnak
nevezte, hogy a pénzügyi piacok is elismerik a magyar
gazdaság eredményeit, amelynek egyértelmű jeleként
értékelte, hogy „az államadósság finanszírozási költsége
számottevően csökkent”.
A nemzetgazdasági miniszter megjegyezte: az OECD
és az Európai Bizottság is korrigálta a Magyarországra
vonatkozó korábbi prognózisát.
Varga Mihály példaértékűnek nevezte a Phoenix Mecano
Kecskemét Kft. eddigi történetét, amely az 1993-as 44
főt alkalmazó vállalkozásból mára már több mint ezer
főt foglalkoztató nagyüzemmé vált.
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4,4 milliárd forintos újabb
adósságátvállalás Győrben

Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere hangsúlyozta:
a magyar munkavállalókat kiemelten támogatja a
kecskeméti leányvállalat, hozzájárul a város gazdasági
fejlődéséhez. A polgármester példaértékűnek nevezte a
Phoenix Mecano társadalmi szerepvállalása is.
Kecskemét gazdasági jelentőségét emelte ki a
városvezető azzal alátámasztva, hogy az ötödik
kecskeméti gazdasági társasággal köt stratégiai
együttműködési megállapodást a magyar kormány.
Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. ügyvezető
igazgatója sikertörténetnek nevezte a városban 1993ban megtelepedett vállalat tevékenységét. A kezdeti 1,5
millió eurós bevétellel szemben ma már meghaladja a
134 millió eurót a Kecskeméten folyó termelés árbevétele
– tette hozzá a gyárat 16 éve irányító igazgató.
Benedikt Goldkamp, a Phoenix Mecano AG
vezérigazgatója, igazgatótanácsának képviselője, a
svájci cég alapítójának a fia köszöntőjében hangsúlyozta:
a kecskeméti gyárat elhagyó termékek magas műszaki
színvonalat képviselnek. Kiemelte a teljesen automatizált
logisztikai központ jelentőségét, amelyet fontos
lépésnek nevezett a vállalat jövője szempontjából.
Phoenix Mecano svájci székhelyű technológiai
vállalatcsoport gépipari, elektronikai rendszereket és
mechanikai részegységek gyárt. A cégcsoport 2012. évi
árbevétele több mint 500 millió euró, dolgozói létszáma
mintegy 5.700 fő. Világszerte több gyártóbázissal
rendelkezik, az egész világot átfogó értékesítési
hálózatot működtet.
Az idén alapításának 20 éves évfordulóját ünneplő
Phoenix Mecano Kecskemét Kft. a Phoenix Mecano
cégcsoport tagja. A 2012. évi árbevétele alapján BácsKiskun megyében a vállalati rangsor 6. helyén áll.

A Kormány a tavalyi 3,4 milliárd forintos konszolidáció
után a megyeszékhely fennmaradó adósságát is
rendezi – jelentette be Németh Lászlóné nemzeti
fejlesztési miniszter 2013. december 13-án, Győrben.
A város így február végéig összesen 7,8 milliárd
forintnyi tartozása terhei alól mentesül.
Magyarország adósságállománya 2002 és 2010
között megkétszereződött, 20 ezer milliárd forintra
nőtt. A korábbi kormányok folyamatosan bővítették
az önkormányzati feladatok körét, ellátásukhoz
azonban nem biztosítottak fedezetet. A települések
ezért a napi likviditásukat biztosító hitelek felvételére
kényszerültek, adósságspirálba kerültek.
2012 januárja óta megtett intézkedéseivel
lépéseivel az állam több körben összesen 884
milliárd forint adósságot vállalt át a megyei és
helyi önkormányzatoktól. 2014 első hónapjaiban a
kormány a magyar települések megmaradt tartozásait
is rendezni fogja, összesen mintegy 420 milliárd forint
értékben.
Győr városa várhatóan mintegy 4,4 milliárd forintos
adósságától szabadulhat meg. A kormányzat az
újabb eladósodások megelőzése érdekében számos,
hagyományosan állami feladatot visszavett a
településektől. Németh Lászlóné azt kérte a kisegített
önkormányzatoktól, hogy helyi gazdaságfejlesztési
és növekedési tervekben térképezzék fel a
teljesítményük megerősítését leghatékonyabban
segítő intézkedéseket és eszközöket.
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Mediroyal
SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Eszközbeszerzések a MEDIROYAL Kft.-nél”
2013. október 15.

A MEDIROYAL Kft. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„Mikrovállalkozások fejlesztése” programra pályázat nyújtott be és támogatást nyert el.
A 2013-ben indított „Orvosi és informatikai eszközök beszerzése a Mediroyal Kft.-nél.” projekt keretében orvosi eszközök és informatikai eszközök
beruházásai valósultak meg 8 millió Ft értékben.
Pályázati azonosító: GOP-2011-2.1.1-11/M-2013-1005
A projekt keretében megvásárolt eszközök:
Vizsgálófejek Philips HD11 típusú ultrahang készülékhez,
HeartScreen 112 Clinic EKG készülék,
Cardiotens EKG és vérnyomás holter,
hardver és szoftver eszközök.
Támogatás éve: 2013
Projekt összes költsége:8.006.067,-Ft (nettó)
Támogatás összege:3.602.067,-Ft (nettó)
Támogatás megnevezése: Gazdaságfejlesztési Operatív Program – Mikrovállalkozások fejlesztése (egyszeri, vissza nem térítendő)
Forrás megnevezése:Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetésének társfinanszírozása
Kivitelezés ideje: 2013.03.01 - 2013.05.31
MEDIROYAL Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Fráter Gy. u. 4
Email: info@mediroyal.hu
www.mediroyal.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Satrax
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„Területi Koncentrátor kifejlesztése távműködtetett és távjelző rendszerekhez”
2013. október 7.

Az SATRAX KFT. 40 841 336 Ft, azaz negyvenmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-háromszázharminchat forint támogatást nyert a
Vállalatok komplex technológiai innovációjának/Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
tárgyú felhívásra, a „Területi Koncentrátor kifejlesztése távműködtetett és távjelző rendszerekhez” tárgyú pályázattal az Új
Széchenyi Terv keretében.
A GOP-1.3.1-11/B-2011-0031 azonosítószámon regisztrált pályázaton, 50.84 %, támogatással. az SATRAX KFT.-nek lehetősége nyílt egy nagy
felhasználási lehetőséggel rendelkező eszköz fejlesztésére.
A Területi Koncentrátor, amely rendszerbe köthető, a nem szabványos protokollokat szabványosítja, a rendszerbe történő alkalmazása esetén a
telemechanikai vezérlő program műveleti kapacitását felszabadítja. Az általa kezelt eszközök jelzéseit egységes adatbázisba tömöríti, biztosítva
a SCADA működési feltételeit, valamint WEB-es lekérdezési lehetőségeket is. A termék multifunkcionális használhatóságából adódóan mind
önálló, mindrendszerben történő alkalmazása új piaci szegmenset teremt. Jelentősen hozzájárul olyan nagyobb rendszerek létrehozásához, ahol a
jelzésrendszerek központi megjelenítése és irányítása nagy területi lefedettséget igényel.
A projekt kidolgozása befejeződött 2013. augusztus 31-én.

Satrax Kft.
Cím: 4024. Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 41.
E-mail: baby@satrax.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Széchenyi Kártya Program: Még gyorsabb,
még egyszerűbb, még olcsóbb, még jobb!
Forrás: Safranyik Dóra

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete, valamint a KAVOSZ
Zrt. rendezte meg november 27.-én a KAVOSZ Zrt. országjáró rendezvénysorozatának megyei rendezvényét.
Az eseményen kedvezményes vállalkozói hitelkonstrukciók kerültek bemutatásra.

Az Iparkamarában megrendezett fórumon Gaál József, a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke; és
dr. Lovas Dániel, a VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezetének
megyei titkára köszöntötte a megjelenteket. A Széchenyi
Kártya Program és az Útdíj Hitelprogram bemutatása
mellett vállalati tanácsadásra is sor került a szerdán
délelőtt az Iparkamarában megtartott eseményen –
továbbá a régióban elért eredményekről is beszámolt,
és összefoglaló tájékoztatót adtak a vállalkozóvá válást
segítő információs füzetekről a meghívott vendégek:
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója; dr.
Demeter András, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
kabinetfőnöke; és Csonka Tibor, az OTP Bank Mikro- és
Kisvállalati Igazgatóságának vezetője.
2002-ben indult el a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
finanszírozási lehetőségeinek javítására létrehozott
Széchenyi Kártya Program, és mára a program keretein
belül kihelyezett hitelek összege elérte az 1250 milliárd
forintot. A hiteligénylések száma meghaladja 250 ezret,
és eddig mintegy 200 ezer hitelügylet jött létre. BácsKiskun megyében a befogadott igénylések száma több
mint 17 ezer, a létrejött ügyletek meghaladják a 13 500at aminek köszönhetően a megyében kihelyezett hitelek
összege eléri a 95 milliárd forintot.

A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen
egymásra épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is
felhasználhatóak. A Program lehetőséget teremt arra,
hogy a vállalkozások különböző finanszírozási céljaik
megvalósítására a megfelelő konstrukciót vehessék
igénybe.
A KAVOSZ Zrt. által irányított, és már 11 hitelintézetnél
forgalmazott Széchenyi Kártya Program részben az állami
kamattámogatás révén lett napjaink legsikeresebb
vállalkozói finanszírozási megoldása. A jelenleg 3,4%os jegybanki alapkamatnak és az állam által nyújtott
támogatásoknak köszönhetően a program keretein
belül igényelhető hitelkonstrukciók minden eddiginél
olcsóbban és egyszerűbben érhetők el a kkv szektor
számára.
A máig legnépszerűbb konstrukció, a Széchenyi Kártya
„klasszik” szabadon felhasználható folyószámlahitel
a már legalább egy éve működő mikro-, kis- és
középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak
megoldására szolgál. Átlagos felhasználás mellett, a
hitel teljes költsége 5,5% körül alakul, és az igénylők
már 3 hét alatt akár 25 millió forint összegű szabadon
felhasználható hitelhez juthatnak, gyors és egyszerűsített
hitelbírálatot követően, csökkentett adminisztrációval.
A Széchenyi Forgóeszközhitel már nem pusztán az átmeneti
likviditási problémák áthidalására szolgál. Hosszabb,
akár 3 éves futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök
(alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas,
mellyel a vállalkozások egy egyszerűen elérhető és
rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez
juthatnak, jelenleg évi 6,4% nettó kamat mellett. Az
igényelhető hitel 1 millió forinttól maximum. 25 millió
forintig, 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet.
A Kormány 2013. május 1-jétől évi 5 százalékpont
kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruházási
Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető Széchenyi
Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást
Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez,
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az adott ügylet futamidejének első három évére. A
három konstrukcióhoz továbbra is kapcsolódik a
hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának
50 százalékáig terjedő állami támogatás. Az olcsó hitel
lehetővé teszi a válság miatt elhalasztott beruházások
elindítását, a gépek, eszközök korszerűsítését,
tovább növeli a kkv-szektor uniós pályázatokon való
részvételének esélyeit. A megemelt kamattámogatásnak
köszönhetően mindhárom hiteltermék kamata jelenleg
évi 2,9 %, így az ügyfeleknek 1 év alatt akár 1,5 millió
forinttal kevesebb nettó ügyleti kamatot kell fizetniük.
A kedvező költségeknek, valamint a rugalmasabb
feltételeknek köszönhetően a Széchenyi Beruházási
hitel az MNB Növekedési Hitelprogramja mellett az
egyik legkedvezőbb kondíciójú forrás a piacon, ami jó
alternatívát kínál a kisebb cégek számára. A Széchenyi
Beruházási Hitelből ingatlan megvásárlása, építése,
fejlesztése, valamint nemcsak új, hanem használt
gépek beszerzése is finanszírozható. A konstrukció
20 százalék önerővel, 1- 50 millió forint összegben,
maximum 10 éves futamidőre igényelhető, akár 2 éves
türelmi idővel.
Még olcsóbb lett az Agrár Széchenyi Kártya is, mivel
a Vidékfejlesztési Minisztérium duplájára, 2-ről 4
százalékra növelte a konstrukció kamattámogatásának
mértékét. A folyószámlahitel így jelenleg 3,4
százalékos kamat mellett érhető el a gazdálkodóknak
és a feldolgozóknak. Az agrárium igényeire szabott
egyedülálló hitelkonstrukciót a mezőgazdasági
termékek
előállításával,
feldolgozásával
és
forgalmazásával, erdő-, vad- és halgazdálkodással
foglalkozó mezőgazdasági őstermelők, családi
gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas
vállalkozásként működő kis- és középvállalkozások
vehetik igénybe. Az egy, kettő vagy három éves lejáratú
folyószámlahitel hitelkeretének összege minimum
500.000,- Ft, felső határa 25 millió Ft.
A Széchenyi Kártya Program hitelei a KAVOSZ Zrt.,
a VOSZ és a Területi kereskedelmi és Iparkamarák
irodáiban igényelhetők országszerte közel 300
helyen, ahol az ügyfelek teljes körű információt
kapnak az igénylés feltételeiről és a benyújtandó
dokumentumokról. Az érdekképviseletek irodai
hálózata teljes területi lefedettséget biztosít, tehát
valamennyi régió vállalkozói találhatnak székhelyükhöz
közeli regisztráló irodát, amely a kérelem befogadását
követően továbbítja a hitelkérelmet az ügyfél által
megjelölt hitelintézet részére.
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a VOSZ a
Széchenyi Kártya Program szakmai irányítására hozta
létre a KAVOSZ Zrt.-t 2002-ben, mára azonban a Program
koordinálásán és az új termékek fejlesztésén túl a
társaság további szolgáltatásokat is nyújt a hazai kkv
szektor részére.
2010 -ben megalakult a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési
Zrt., melynek fő tevékenysége hitel- és pénzkölcsön
nyújtása a kisvállalati, ezen belül is a mikrovállalati
ügyfélkör számára. Alapvető célja, hogy a lehető
legtöbb - banki módszerekkel nem, vagy nem
megfelelően finanszírozott -, hazai mikrovállalkozás
hitelhez jutási lehetőségein javítson, kedvezményes,
Európai Uniós forrású támogatott finanszírozási
források biztosításával. A társaság nagy sikerrel
közvetítette a februárban lezárult az Új Széchenyi
Kombinált Mikrohitel Konstrukciót, így rövid idő alatt
jelentős szereplővé vált az uniós termékek piacán.
Jelenleg az Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel
konstrukciókat, valamint az Útdíj Hitelt igényelhetik a
vállalkozások a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt-nél.
2012 áprilisától a KAVOSZ Zrt. által vezetett konzorcium
- melynek további tagjai a VOSZ és az MKIK - támogatás
közvetítőként vesz részt, a „Vállalati tanácsadási
szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások
részére” című programban, az Észak-Magyarországi és a
Dél-Alföldi régióban. A program keretében a vállalkozások
vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el többek
között üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány,
szervezeti átvilágítás, on-line megjelenés, kockázat
elemzés, jogi szaktanácsadás, marketingstratégia, illetve
egyéb, a vállalkozás működését elősegítő tanácsadói
tevékenységek finanszírozására.
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Az agrárium mintegy 20 százalékkal több uniós
forráshoz jut
Forrás: MTI

A magyar agrárium mintegy 20 százalékkal több forráshoz jut az Európai Unió következő, 2014-2020 közötti
költségvetési időszakában, mint a mostaniban - mondta a vidékfejlesztési miniszter egy budapesti szakmai
fórumon.
Fazekas Sándor a harmadik Nemzeti Vidékfejlesztési
Napon nagy agrárdiplomáciai sikernek nevezte az 1,9
milliárd euró (több mint 500 milliárd forint) többletforrás
megszerzését. Az EU költségvetése ugyanis a jelzett
időszakra 3,5 százalékkal csökkent és volt olyan
forgatókönyv is, amely szerint Magyarországnak az
unióból származó agrárforrásai akár 30 százalékkal is
csökkenhettek volna 2014-2020 között - tette hozzá.
A miniszter belföldön a legjelentősebb sikerként
értékelte, hogy megvédik a magyar termőföldet
Európa legszigorúbb földtörvényének megalkotásával.
Ez ugyanis garantálja, hogy a magyar termőföldet csak
a magyar földműves vásárolhatja meg, így segítve a
magyar agrárközéposztály megerősödését - mondta.
Hozzátette, hogy ezt a célt szolgálják a Nemzeti Vidék
Stratégia keretén belül elkészült programok is, amelyek
egy-egy ágazat fejlesztési céljait jelölik meg. Így
többek között elkészült a sertésstratégia, a vízstratégia,
a magyar zöldség-gyümölcs ágazat fejlesztési
koncepciója. E programok megvalósítása a szakmai
fejlesztéseken túl vidéki munkahelyek megőrzését és
újak létrehozását is elősegíti.
A miniszter felhívta a figyelmet a helyi - kézműves élelmiszerek előállításának fontosságára, amit a
helyi piacok hálózatának bővítése, valamint a helyi
termékeknek a helyi közétkeztetésbe való bevonása is
támogat. Fontosnak nevezte, hogy az élelmiszer-ellátási
lánc lerövidüljön, valamint azt, hogy a munkaintenzív
ágazatok - főként a feldolgozottsági szint növelésével
- egyre több vidéki ember megélhetését biztosítsák.
Emlékeztetett: a belföldi élelmiszerpiacon a magyar
áruk aránya 70 százalékról 75 százalékra emelkedett, és
ennek az aránynak a további emelése a cél.
Beszélt a Földet a Gazdáknak Programról is, amelynek
keretében mintegy 250 ezer hektár állami föld
megművelésére pályázhatnak főként kis és közepes
gazdaságokat működtető gazdák, mindenekelőtt
családi gazdaságok. A célkitűzés az, hogy a korábbi

600-zal szemben mintegy 6000 gazda művelje
a megpályáztatott állami tulajdonú területeket.
A családi gazdaságok arányát ugyanis a magyar
mezőgazdaságban 80 százalékra kívánják emelni.
Továbbá növelni szeretnék az állattartás mostani 35
százalékos arányát is - mondta Fazekas Sándor.
A vidékfejlesztési tárca vezetője szerint fontos, hogy
az ország GMO-mentessége továbbra is megőrizhető
legyen. Ezt Magyarországon az Alaptörvény is
garantálja - fűzte hozzá.
Kitért a tanyafejlesztési programra is, amelyet
nemzeti forrásból finanszíroznak, és azt üzeni a
tanyán élőknek, hogy fontosak a társadalom számára.
Beszélt még az újjáéledő háztáji mozgalomról, annak
egyik különösen sikeres ágáról a konyhakertek
szebbé tételét zászlajára tűző mozgalomról.
Fazekas Sándor felhívta a figyelmet arra is: az idei magyar
gazdasági növekedés jelentős hányada a magyar
agráriumban dolgozók munkájának eredménye.
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TÚRAAUTÓBÉRLÉS

túraautó bérlés üzletág

www.turaautoberles.hu
Időpont foglalás +36 30 488 92 24
info@dorlin-system.hu
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Cs-Ker
Tranzit
EFR
CEE
Kft.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Műszaki technológiai fejlesztés cs-ker tranzit kft. bekecsi telephelyén”
2013. december 11.

A CS-Ker Tranzit Kft. sikeresen pályázott a „Komplex vállalati technológiai fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára”
felhívásra, mely eredményeként 18.750.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretén belül.
A pályázati összegből a cégen belül beszerzésre kerül 1 db VF VENIERI 1.33B típusú összkerék kormányzású mini kotró rakodógép és 1 db KOMATSU
WB93R-5 merevvázas kotró-rakodógép.
A két gép beszerzése a megnövekedett munkák száma és új munkafolyamtok elvégzésre nyújt segítséget a cégnek, maradéktalanul ki tudjuk elégíteni
megrendelőink által ránk bízott feladatokat.

CS-KER TRANZIT KFT.
Cím: 3904 Legyesbénye, Alkotmány u. 21
E-mail: csker@t-online.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Euraseal
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„Korszerű technológiai berendezések beszerzése az Euraseal Bt-nél”
2013. december 17.

A tervezett beruházás elszámolható összköltsége 278 087 700 Ft. A fejlesztéshez jelen pályázatunk alapján 111 235 080 Ft vissza
nem térítendő támogatást szeretnénk igénybe venni a GOP-2012-2.1.1/B kódszámú „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-,
kis- és középvállalkozások számára” című pályázati konstrukció rendelkezésre álló forrásából.
A Heiche cégcsoporthoz tartozó Euraseal Bt. 2004 év végén alakult. Az Albrecht Heiche tulajdonába tartozó cégek fém öntvény alkatrészek
csúszókoptatásos termikus és elektrokémiai sorjázást és impregnálását végzik már több mint 15 éve Németországban.
A cégcsoport sikeres működése után arra a döntésre jutott, hogy az eddig Németországból kielégített Magyarországi igényeket Magyarországról fogják
teljesíteni.
A sátoraljaújhelyi Ipari Parkban 2006-ben felépült csarnokban indult a munka 3 fővel, az első évben 58 millió forint árbevételt értünk el. Munkatársaink
létszáma folyamatosan növekedett, a gépparkunk bővült, árbevételünk emelkedett.
Cégünk öntvények sorjamentesítésével és impregnálásával foglalkozik, az öntödék az általunk felületkezelt termékeiket autóipari és elektroipari cégek
részére értékesítik. Egyre nagyobb mennyiségi igény jelentkezik vevőink részéről, így új technológiai berendezések beszerzését tervezzük gyors és
minőségi kiszolgálásuk érdekében: nedvesszóró berendezés, elárasztásos mosóberendezés, 2 komponensű PU hab adagoló berendezés. A beruházás
eredményeképpen jelentős árbevétel növekedéssel számolunk.
Euraseal Bt.
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 1812/3 hrsz.
Email: info@euraseal.com
Honlap: www.euraseal.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai unió
támogatásával valósul meg.
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Jampolo
A Jampolo Reklámszolgálató és Kereskedelmi Kft.
3.402.000 Ft uniós támogatást nyert a Munkahelyi
képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretén belül.
A Jampolo 2003-ban alakult meg és mára BácsKiskun megye vezető digitális nyomdaipari
szolgáltatójává nőtte ki magát.
Szeretjük a munkánkat és szeretnénk még jobbak
lenni benne. Ehhez viszont elengedhetetlen volt
számunkra a nyelvi képzésen való részvétel.
A régió legnagyobb nyomdaipari kivitelezőjeként
egyedi tollaktól az órásplakátokig minden termék
helyet kap a portfóliónkban.
Vezető termékeink: autódekorációk, laptopmatricák,
roll-upok, pop-upok, zászló és poló nyomtatás,
textilnyomtatás,
plakátok,
megállítótáblák,
x-bannerek, üzletdekorációk, falmatricák, térbetűk,
egyedi
címkék,
matricák,
névjegykártyák,
szórólapok.

Fontosnak
tartjuk,
hogy
vállalkozásunknál
versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő
képzettséggel,
munkavállalási
képességekkel
rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. Hisszük,
hogy a piac gyors változásaihoz alkalmazkodni képes
munkaerővel kell rendelkezni, mely alkalmazkodás
elősegítésének legfontosabb eszköze a képzés.
A mai világban, főleg az üzleti életben
nélkülözhetetlen a megfelelő nyelvtudás.
Cégünknél ez fokozottan igaz, kiemelten fontos a
megfelelő nyelvismeret, mely nemcsak munkánk
színvonalát javítják, de hatékonyságunkat is.
Szeretnénk nemzetközi cégekkel felvenni a versenyt
így fontos, hogy tisztában legyünk a legkorszerűbb
technikai és technológiai folyamatokkal és
újításokkal, s ez az igény munkavállalóink részéről is
felmerült.
Mindezek érdekében valósítottuk meg projektünket,
melynek keretében 7 munkavállalónk vett részt
angol képzésen.
Ennek eredményeként munkavállalóink olyan
idegen nyelven kommunikáló szakemberek, akik
megállják helyüket mind itthon, mind nemzetközi
környezetben. Tudásukkal biztosítják a JAMPOLO
sikereinek hátterét. A megvalósított projekt
hozzájárul cégünk jövedelemtermelő képességének
javulásához, valamint, ezáltal a jövőbeni fejlesztések
pénzügyi alapjainak megteremtéséhez. A képzésbe
bevont dolgozóink, az ügyfeleink számára kimagasló
szolgáltatást tudnak ezáltal nyújtani.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
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Egységesen lépnek fel a V4-ek az energiaellátás
biztonságáért
Forrás: MTI

Két közös nyilatkozatot fogadtak el a visegrádi országok képviselői az Energia Tanács ülése alkalmából tartott
találkozójukon 2013. december 12-én, Brüsszelben. A felek megerősítették egyetértésüket a V4 Gázpiaci
Integrációs Fórum (V4 Gas Forum) céljaiban, tevékenységi területében és szervezeti felépítésében. A V4
Energia Közös nyilatkozat kimondja, hogy az aláíró államok szerint minden alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiát egymást kiegészítve kell használni

A földgázpiaci integráció elősegítése céljából életre
hívott V4 Gas Forum az üzemi és kereskedelmi
szabályzatok átültetésének összehangolásához nyújt
keretet, és támogatja az infrastruktúrafejlesztést is. A
tagállamok az egyetértési nyilatkozatban vállalták, hogy
megosztják egymással tapasztalataikat az egységes
piac mielőbbi kialakítása érdekében. A Fórum tagjai a
magyar, cseh, lengyel és szlovák energiaügyekért felelős
minisztériumok, a rendszerüzemeltetők és a szabályozó
hatóságok képviselői. Munkájukat a szakminiszterekből
álló Kormányzótanács segíti. A testület márciusig
elfogadja első Munkatervét.
A V4 Energia Közös Nyilatkozat a visegrádi
miniszterelnökök
csúcstalálkozóján
megfogalmazottakra alapozva hangsúlyozza, hogy
az energiabiztonság növelése és a források számának
bővítése meghatározó fontosságú az importfüggő
országok számára. A V4-ek ezért támogatják az
üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátásától mentes
atomenergiát és a nem hagyományos szénhidrogének
(pl. palagáz) kitermelését. Az aláíró országok
fenntartják jogukat saját energiamixük nemzeti
sajátosságokhoz és környezetvédelmi szempontokhoz
igazodó meghatározására.

Az Energia Tanács ülésén a szakminisztériumi vezetők
megvitatták az indirekt földhasználat változást nem
okozó, újszerű bioüzemanyagok használatára ösztönző
irányelv-módosítási javaslatot. A tagállamoknak egy
korábbi vállalás alapján biztosítaniuk kell, hogy 2020ban a közlekedési szektor végső energiafogyasztásának
legalább tizede megújuló energiaforrásból származzon.
Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár kifejtette:
az első generációs bioüzemanyagok alkalmazásának
7 százalékos korlátozása Magyarország számára nem
elfogadható. A döntés ellehetetlenítené a fenntartható,
termésnövelésből származó bioüzemanyag előállítását,
és több munkahelyteremtő beruházás meghiúsulásához
vezethetne. A tagállamok tanácsi jelentést fogadtak el
a belső energiapiac kialakításában elért előrehaladásról
és az energetikai külkapcsolatok terén történt
fejleményekről.
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SZAKÉRTŐ VÁLASZOL
Kovács György

Tisztelt Olvasó, Cégvezető!
A munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése és az új munkavállaló
kiválasztása, egyre gyakrabban kerül szorosan egymáshoz kapcsolódó témaként
terítékre. Ez pedig a munkaviszonyt lezáró dokumentum formája, megszerkesztése és annak a sorok közé írt üzenete. Le kell szögeznünk, hogy munkaviszonyt
megszüntető dokumentumnak minden esetben el kell készülnie.
A
munkaviszony
végén
megszűnésről
és
megszüntetésről beszélhetünk. A megszűnés egy külső
ok felmerülése folytán, automatikusan következik be.
Ilyen eset lehet a munkavállaló halála, a munkáltató
jogutód nélküli megszűnése, a határozott idő lejárta, a
jogviszonyváltás vagy egyéb speciális törvényi állás. A
megszüntetés viszont a írásbeli nyilatkozat formájában
megjelenő közösen, vagy egyoldalúan kinyilvánított
akaraton alapul. A megszüntetés nagy vonalakban lehet
közös megegyezés, „rendes” felmondás illetve azonnali
hatályú felmondás, amely eseteket tovább lehetne még
bontani.
Felmerült e már Önökben az a kérdés akkor, amikor új
munkatárs felvételéről döntenek, hogy a kötelezően
kiadott igazolások mellett elkérjék a fentiekben leírt,
korábbi munkaviszonyt lezáró dokumentumot, vagy
arról megkérdezzék a jelentkezőket.
A napi gyakorlatból hozott példával szeretném
bemutatni a kérdés fontosságát. Vegyünk egy
dolgozót, aki példának okáért rendszeresen nem
viseli a részére kiadott munkavédelmi eszközöket,
vagy nem jár be dolgozni és igazolatlan távolléteket
halmoz fel. A munkáltató ilyen esetben a munkaviszony
fenntarthatatlansága miatt az akaratát kinyilvánítja és
felmond munkavállalójának. A felmondást tételesen
indokolni kell, nem általános gondolatokkal, hanem
tényekkel és rendszerezve. A gyakorlat szerint, ha
a munkavállaló elolvassa a felmondást, látja annak
megkérdőjelezhetetlen tényszerűségét, sűrű elnézések
közepette megkeresi a munkáltatói jogok gyakorlóját
és arra kéri, hogy „Írjunk Főnök egy közös megegyezést,
mert ezzel a papírral nem vesznek fel sehová!”.
Hogy mi a helyes reakció erre a kérésre, azt számos
körülmény befolyásolhatja. Egy-két kérdés biztosan
ritkán merül fel a döntéshozókban, a kérés teljesítése,
vagy megtagadása során. Így például van e szolidaritás
a munkáltatói jogok gyakorlói között?, a vezető kinek

akar jót tenni? Egy munkaadó „kollégának”, aki újra
belefuthat a megbízhatatlan munkavállalóba, vagy a
munkavállalónak, aki egy kis eséllyel esetleg tanul majd
az ügyből.
A fenti dilemma leginkább a munkaviszonyt megszüntető
„közös megegyezés” esetén merül fel. A munkáltatói
felmondásból világosan kitűnik a munkaviszony
megszüntetésének oka, a közös megegyezés viszont
a sok mindent eltakaró bizonytalanság homályába
veszhet. Az biztosan leszögezhető, hogy a közös
megegyezést is kezdeményeznie kell valakinek, mert
egy ilyen fontos dokumentum nem pottyan le az égből
csak úgy az asztalra, a felek közé, egy előgépelt papír
formájában, ráadásul két példányban.
A fentiek miatt javaslom, hogy a potenciális munkavállaló
jelölttel megtartott interjú során fokozottan
figyeljenek oda arra, hogy meggyőzően számol e
be a fent megnevezett dokumentum eredetéről,
kezdeményezéséről. Azt bemutatja-e, esetleg hogyan
nyilatkozik korábbi munkahelyéről, munkahelyeiről. A
munkavállalói állomány körültekintő kialakítása során,
hosszútávon, sok gondtól és elkerülhető kiadástól
mentesülhet a vállalkozás. Érdemes rászánni egy kis időt.

ADÓ
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Forrás: Adózóna
Nem árt már most tisztában lenni azzal, hogy a társasági adóból milyen kedvezmények és adóalap-csökkentő
tételek érvényesíthetők 2014-ben. Az őszi adócsomag elfogadását követően is voltak változtatások.

A 2013. évi CC. törvény, azaz az adócsomag, majd
ezt követően több további törvény számos ponton
módosította a társasági adóról szóló 1996. évi törvényt.
A változtatások többsége előnyös az adózók számára. A
filmalkotás, előadó-művészeti szervezetek támogatásához
kapcsoló kedvezményeket azonban szűkítették.
K+F tevékenységek közvetlen költsége összegében
érvényesíthető csökkentő tétel alkalmazása esetén új
lehetőség, hogy a kapcsolt vállalkozások átadhatják
egymásnak a fel nem használt összeget. Az átadás azok
részére lehetséges, akik vállalkozási és bevételszerző
tevékenységéhez a K+F tevékenység kapcsolódik,
vagyis mind az átadó, mind pedig a fogadó félnek
jogosultnak kell lennie a kedvezményre. Ebből adódóan
ez az előírás csak két belföldi adókötelezettséggel
rendelkező adóalany között alkalmazható. A
kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a költség
átadója nyilatkozzon a költség összegéről és az átadott
részről. A költségeket akár több kapcsolt vállalat
részére is átadhatja, de maximum összesen az általa
érvényesíthetőösszegerejéig(tehátnemmultiplikálható
a kedvezmény). A nyilatkozatban foglaltak
teljesüléséért az átadó és az átvevő egyetemlegesen
felel. A nyilatkozatban szereplő adatokról mindkét
félnek adatot kell szolgáltatnia a bevallásában.
Kkv-k esetében a korábban még használatba
nem vett tárgyi eszköz és szellemi termék mellett
a szoftvertermékek felhasználási jogának díja is
csökkentő tétellé vált (tekintettel arra, hogy a
programokhoz általában csak felhasználói jogokat
biztosítanak díj ellenében, most ezek is elszámolhatóak
lesznek). Az összege ugyanúgy, mint a tárgyi eszközre
vonatkozó szabályozásnál maximum az adóalap
erejéig vagy 30 millió forintig vehető igénybe.
Kkv által tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó
hitelkamat kedvezmény mértéke a 2000. december 31.
és 2013. december 31. között megkötött szerződések
esetén marad 40 százalék, míg a 2013. december 31ét követően megkötött hitelszerződés alapján felvett

hitelre tekintettel az adóévben megfizetett kamat 60
százalékáig vehető igénybe. Itt is érvényesül a maximum
6 millió forintos korlát, illetve a kedvezményekre
együttesen alkalmazandó 70 százalékos korlát. Fontos
tudni, hogy ez a szabály az előző hitel visszafizetésére
felvett „kiváltó” hitelre is alkalmazható. A szabály
szószerinti értelmezése esetén tehát egy korábbi 40
százalékos kedvezményre jogosító hitel kiváltásakor, ha
az 2013. december 31-ét követően történik, az új„kiváltó”
hitelre már a 60 százalékos kedvezmény alkalmazható.
A módosítások a látványcsapat-sportok és
a filmalkotás, előadó művészeti szervezetek
támogatásának kedvezménye esetén egységes
feltételrendszer
kialakítására
törekednek.
Új
előírás a filmalkotás, előadó művészeti szervezetek
támogatásának kedvezménye esetén, hogy az
adókedvezmény most már a juttatást követő 6.
adóévig igénybe vehető az adóévek adójából. Ez a
lehetőség a látványcsapat-sportok támogatásánál is
megjelenik, de ennek a kedvezménynek az esetében
már a 2013. november 30-ától nyújtott támogatás
esetén igénybe vehető ez a kedvező szabály.
A filmalkotás, előadó művészeti szervezetek
támogatásának kedvezménye igénybe vételéhez
2014. január 1-jétől hasonlóan a látványcsapatsportok támogatásához, 75 százalékos kiegészítő
támogatás juttatását írja elő a törvény, mely nem
elismert költség a társasági adóban szemben az
alaptámogatással. A kiegészítő támogatás alapja
a támogatási igazolásban meghatározott összeg
(10 százalék vagy 19 százalék, az alkalmazandó
adómértéktől függően). Ezzel a korábban realizálható
„adókedvezmény-nyereség” egynegyedét hagyja
csak a cégeknél a törvényalkotó. Ha az adózó
bevétele meghaladta az 500 millió forintot és
mégis 10 százalékos kulccsal számolt a támogatás
nyújtásakor év közben (az 500 millió forintot
meghaladó bevétel esetén alkalmazandó 19 százalék
helyett), akkor a támogatás legalább 7 százalékát
kitevő további kiegészítő támogatást kell nyújtania.
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