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Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési 
időszakra

MILYEN PÁLYÁZATOK VÁRHATÓAK?

Főbb változások 2014-től

•	 Felülről vezéreltebb	(Brüsszelből)	tervezés,	erőteljesebb tematikus fókuszokkal	(11	célterület)
•	 Forrásallokációs determinációk	(előírva	mire	mennyit	kell	költeni)
•	 Határozottabb számonkérés (előzetes	és	közbensőfeltételek)
•	 3	régiókategória	(kevésbé	fejlett,	átmeneti,	fejlett	régió)
•	 Vidékfejlesztés,	ETE	és	Mainstream	programok	együtt-tervezése
•	 Új térségi integrációs eszközök bevezetése:
	 -	Integrált	térségi	beruházások	(ITI)	
	 -	Közösségvezérelt	helyi	fejlesztések	(CLLD)	–	jelenlegi	LEADER	kiterjesztése
•	 A	korábbi	időszaknál	(14+1)	kevesebb számú és a rugalmas forrásfelhasználást biztosító 

integrált OP-k
•	 Régiók	helyett/mellett	nagyobb	hangsúlyt	kapnak	a	megyék és a városok,	emellett	kisebb	

térségi	szinten	a	LEADER jellegű akciók
•	 Tárcák és megyék	tervezési	koordinációs	szerepet	kapnak
•	 OP készítés koordinációja	–NGM	és	érintett	minisztériumok
•	 Koncentráltabb	forrásfelhasználás	-	egyes	részterületek	hova	tartozása,	finanszírozása	körül	

szakmai	viták
•	 Erős gazdaságfejlesztési fókusz	–források	60%
•	 Források	40%-a	humánerőforrás-fejlesztés,	az	infrastruktúrafejlesztés,	a	környezetvédelem	és	

az	energiahatékonyság.

Partnerségi Megállapodás – 2014-2020-as nemzeti fejlesztési prioritások

•	 A Kormány 1114/2013. (III. 8.) Korm. Határozata a 2014–2020	közötti	európai	uniós	fejlesz-
tési	források	felhasználására	vonatkozó	Partnerségi	Megállapodás	célrendszeréről

•	 A	Kormány	a	2014–2020	közötti	európai	uniós	fejlesztési	források	felhasználásáról	kötendő	
Partnerségi	Megállapodás	első	tervezetével	egyetértve	úgy	dönt,	hogy	a	2014–2020	közötti	
európai	uniós	fejlesztési	források	felhasználásának	átfogó	célja	a	fenntartható,	magas	hozzá-
adott	értékű	termelésre	és	a	foglalkoztatás	bővítésére	épülő	gazdasági	növekedés,	amely

	
	 1.	 a	gazdasági	szereplők	versenyképességének	javításán	és	nemzetközi	teljesítmé		
	 	 nyének	megerősítésén,
	 2.	 a	foglalkoztatás	növelésén,
	 3.	 az	energia-	és	erőforrás-hatékonyság	javításán,
	 4.	 a	társadalmi	felzárkóztatáson	és	a	népesedési	kihívások	kezelésén,
	 5.	 a	gazdasági	növekedést	segítőhelyi	és	térségi	fejlesztések	megvalósításán	mint		
	 	 nemzeti	fejlesztési	prioritásokon	alapszik.

Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
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Partnerségi Megállapodás funkciója és műfaja

Funkciója:
•	 A	fejlesztések	stratégiai	szintűösszefoglalása:	hogyan	támogatják	az	EU	Európa	2020	stra-

tégiájának	(EU2020)	és	az	EU	Kohéziós	Politikájának	céljait
•	 A	több	OP-t	érintőfejlesztési	témák	megjelenítése,	például:	
	 -	Forrásallokáció	bemutatása	az	EU2020	mentén,	tematikus	célonként	
	 -	Területileg	integrált	fejlesztések	rendszere	
	 -	Eredmények	összesítése	
Műfaja és stílusa:	
•	 Kötött	tartalom	sablonban	
•	 Nem	szokványos	tervdokumentum	(nincs	célrendszer,	fejezetek	nem	stratégiai	logika	szerint	

követik	egymást)

Partnerségi Megállapodás főüzenetei

•	 Nemzeti	prioritások	(OFTK	alapján)	(van	hazai	célrendszer	is)	
	 •	Fókuszban	a	gazdaságfejlesztés	
	 	 -	Források	60%-a	Gazdaságfejlesztési	és	területfejlesztési	OP-okban
	 	 -	Uniós	és	hazai	közös	metszet,	5	kiemelt	tematikus	cél:	
	 	 	 (•K+F+I	•KKV	fejlesztés	és	versenyképesség	•	IKT	•foglalkoztatás	•alacsony		
	 	 	 széndioxid	kibocsátású	gazdaság)
•	 Megújul	a	végrehajtás	(szolgáltatás-orientált,	egyszerűbb	eljárások	és	intézményrendszer)	
•	 Szükség	van	területileg	decentralizált,	térségi	alapon	szerveződő	fejlesztésekre:	
	 •	megyék	
	 •	nagyvárosok	és	térségeik
	 •	helyi	szint	
•	 Országos	jelentőségű	területi	problémák/lehetőségek:
	 •		kiemelt	feladatok,	ágazati	OP-k	gondozzák	(pl.	Balaton,	LHH,	Növekedési	Zónák)
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Az	Unió	és	a	Magyar	állam	által	nyújtott	támogatás	összege	
5	506	913	Ft.
A	2013.	januártól	2013.	november	végéig	tartó	időszak	alatt	a	
cég	munkatársai	MATECH	Modern	autó-technikusi,	Fogadós	
Kereskedelmi,	 valamint	 Munkahelyi	 elsősegély-nyújtási	
képzéseken	 vettek	 részt.	 A	 TÁMOP-2.1.3-A-12/2	 projekt	
segítségével	 az	 EWO-2000	 Bt.	 munkavállalói	 olyan	 tudásra	
tettek	 szert,	 amellyel	 közvetlenül	 hozzájárulnak	 a	 cég	 piaci	
versenyhelyzetének	javulásához.
A	 projekt	 a	 Társadalmi	 Megújulás	 Operatív	 Program	
segítségével,	az	Új	Széchényi	Terv	keretein	belül	valósult	meg.

EWO-2000 Bt.
Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 87.
E-mail: ewo@ewo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

EWO Bt. képzési projektje

A EWO-2000 Szolgáltató és Javító Bt. eredményesen 
pályázott a TÁMOP-2.1.3.A-12/2 „Munkahelyi képzések 
támogatása mikro és középvállalkozások részére a Közép-
Magyarországi régióban” című pályázaton.

Bebesi
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„A BeBesi Hőkezelő kft-nek leHetősége nyílt egy iPsen Hőkezelő Berendezés Beszerzésére Az Új szécHenyi terv keretéBen. ”

2014. március 05.

A Bebesi Hőkezelő kft. 26,238 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „komplex vállalati technológia fejlesztése 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára” programban az Új széchenyi terv keretében. A 65,596 millió forint összköltségvetésű 
projekt egy új iPsen vÁkUUM berendezés megvásárlását tette lehetővé.

A Bebesi Hőkezelő Kft . 2000-ben alakult, azóta  székesfehérvári telephelyén folytatja hőkezelési szolgáltató tevékenységét.
A fenti beruházásig a vállalkozás „hagyományos” hőkezelő kemencékkel, valamint nitridáló berendezésekkel végezte szolgáltatásait. Az IPSEN hőkezelő 
berendezés beszerzése a vállalkozás életében egy minőségi változást eredményez, egy új, korszerű technológia bevezetése válik így valóra. Energetikai 
megtakarítással, környezettudatos technológiával megteremti az átmenetet a „hagyományos” és korszerű, jelenlegi eljárások között, alapot képez a 
fejlesztés alatt álló hőkezelések bevezetésére.
   A Kft. ezzel egyidejűleg egy ingatlan beruházást is végrehajtott, így a fenti kemence egy új, saját tulajdonú csarnokba kerül telepítésre. Ez a két 
beruházás várhatóan létszám és árbevétel növekedést fog eredményezni a vállalkozásnál. Már 2013-ban az átlagos állományi létszám 3-ról 4 főre 
emelkedett.

Bebesi Hőkezelő Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Vágújhelyi u. 13. 
E-mail: uzem@berhokezeles.hu
Honlap: www.bebesi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az	Unió	és	a	Magyar	állam	által	nyújtott	támogatás	összege	
7	513	478	Ft.	A	2013.	januártól	2013.	november	végéig	tartó	
időszak	alatt	a	cég	munkatársai	Stressz	és	konfliktuskezelési,	
kezdő	 valamint	 üzleti	 angol	 nyelvi	 képzéseken	 vettek	
részt.	 A	 TÁMOP-2.1.3-A-12/2	 projekt	 segítségével	 a	
Chesterton	 Hungary	 Kft.	 munkavállalói	 olyan	 tudásra	
tettek	szert,	amellyel	közvetlenül	hozzájárulnak	a	cég	piaci	
versenyhelyzetének	 javulásához.	 A	 projekt	 a	 Társadalmi	
Megújulás	Operatív	Program	segítségével,	az	Új	Széchényi	
Terv	keretein	belül	valósult	meg.

Chesterton Hungary Kft.
Cím: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 115.
e-mail: chesterton@chesterton.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Chesterton Hungary Kft. alkalmazottainak 
képzési projektje

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A Chesterton Hungary Kereskedelmi Kft. eredményesen 
pályázott a TÁMOP-2.1.3.A-12/2 „Munkahelyi képzések 
támogatása mikro és középvállalkozások részére a Közép-
Magyarországi régióban” című pályázaton.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

Deltaplast
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„sikerrel zÁrUlt A deltAPlAst kft. egészségMegőrző PÁlyÁzAtA”

2014. január 28.

2013.11.29-én egészségnappal záródott le a deltAPlAst kft. egy éves időtartamú, „egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok - lokális színterek” pályázata.

Az egy éves projekt során a DELTAPLAST számos előadás, csoportfoglalkozás és gyakorlati képzés lebonyolításával, egészségnapok szervezésével 
kívánta ösztönözni a dolgozóit és családtagjaikat az egészségesebb életvezetés kialakítására.
A programsorozat a kötelezően előírt egészségterv elkészítésével kezdődött. Erre az alapdokumentumra épültek rá a kiválasztott témakörök - 
munkahelyi stressz kezelése, dohányzásról való leszoktatás, drog és alkohol problémák kezelése - ismeretterjesztő előadásai, majd kerültek kialakításra 
a rizikócsoportok.
A változások dokumentálását valamint az eredmények alátámasztását a program elején és végén megvalósított állapotfelmérések biztosították. A 
résztvevő személyek ezen adatok birtokában kezdeményezhettek konzultációt a bevont orvosokkal, szakértőkkel.
A programsorozatba szőtt egészségnapok szinte a teljes dolgozói állományt megmozgatták. A legnépszerűbb programnak a reflexológia és hátmasszázs 
bizonyult, de sokan keresték fel a dietetikus, a dr. Voll-féle biorezonanciás állapotfelmérés és egyéb programokat is. 
Az egészséges táplálkozás, valamint a jelenkori prevencióban egyre nagyobb szerepet betöltő, természetgyógyászatra épülő gyógynövény terápiák 
népszerűsítése szintén előadások keretében történt, melyen szép számban vettek részt a cég dolgozói.
A pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy a DELTAPLAST a törvényi kötelezettségeket meghaladó, elsősegély-nyújtó tanfolyamot is megvalósítson. 
Ezen - a gyakorlati oktatást is magában foglaló – képzésen a vállalkozás dolgozóinak több mint 10% vett részt.
Projekt összes költsége: 9.299.082,-Ft (nettó)    Támogatás összege: 9.299.082,-Ft (nettó)

DELTAPLAST Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Mártírok útja 2.
E-mail: titkarsag@deltaplast.hu
Honlap: www.deltaplast.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Káloz
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„kÁlOz kÖzség lAkOssÁgÁnAk egészséges ivÓvízzel vAlÓ ellÁtÁsA egyedi ivÓvízMinőség-jAvítÓ PrOjekt keretéBen” 

2014. január 13.

káloz község Önkormányzata sikerrel pályázott az Új széchenyi terv környezet és energia Operatív Program, keOP 7.1.0/11- derogációs 
víziközmű projektek előkészítése támogatási rendszeréhez. A benyújtott és támogatásban részesített nettó 11 050 000 ft összköltségű, 
keOP-7.1.0/11-2012-0005 azonosítószámú, „ivóvízminőség javítás” tárgyú projekt, a 2012. február hó 23. napján hatályba lépett támogatói 
Okirat alapján mindösszesen 9 392 500 ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az európai Unió kohéziós Alapjából és a 
hazai központi költségvetési előirányzatból.

Káloz település „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 6. számú mellékletében, mint a 
szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett település szerepelt, tekintettel arra, hogy határérték felett van a termelt víz 
vas- és ammóniatartalma. Jelen projekt végső eredményeként európai uniós és hazai elvárásoknak megfelelő minőségű ivóvízhez juthatnak a településen 
élők.
Az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési előirányzatból származó támogatott forrás segítségével, gondos előkészítés és 
elemzés eredményeként, elkészült a vízjogi létesítési engedélyezési terv, amely jogerős létesítési engedéllyel is bír.
Figyelemmel, a vízvizsgálati eredményekkel igazolt problémás vas-, mangán- és ammónia határértékekre, olyan vízkezelési technológia kiválasztása vált 
szükségessé, ami a szokványos gáztalanítás és vastalanítás mellett, megoldja az ammónia eltávolítását is, így a tervek alapján a vízműnél két mélyfúrású 
kút szolgáltatná a település ellátását biztosító vízmennyiséget, a kutak által kitermelt nyersvíz vas- és mangántartalmának oxidálása klórral történne.

Káloz Község Önkormányzata
Cím: 8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Email:  onkormanyzat@kaloz.hu
Honlap: www.kaloz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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A magyar mérnökök által elért siker jelzi, hogy 
Magyarországnak helye van az űriparban, ami nem elvont 
kutatási tevékenységet jelent, hanem jelentős földi 
haszonnal is járó, magas hozzáadott értékű technológiai 
fejlesztéseket – közölte Solymár Károly Balázs.
Az ESA már több mint egy évtizede a magyar űrkutatás 
legfontosabb stratégiai partnere. A 20 európai országot 
tömörítő kormányközi szervezet elsődleges feladata az 
európai űrkutatás fejlesztési irányainak meghatározása, 
az űrkutatási programok kidolgozása és kivitelezése, 
a kapcsolódó pénzügyi és szellemi kapacitások 
koordinálása. Magyarország jelenleg nem teljes jogú 
ESA tagállam, de 2013-ban megkezdte a csatlakozáshoz 
vezető tárgyalásokat.
A helyettes államtitkár beszédében arra is kitért, 
hogy a magyar kormány ESA tagdíjbefizetései révén 
eddig mintegy 90 millió forinttal tudta támogatni az 
alumíniumhab kifejlesztését és gyártásának elindulását. 
A termék iránti fokozott nemzetközi érdeklődés is 
bizonyítja, hogy a befektetés fokozottan térül meg 
ezen a területen. A teljes jogú ESA-tagság jelenlegi 
lehetőségeiket messze meghaladó előnyökkel járhat a 
hazai kis- és középvállalkozások számára – hangsúlyozta 
Solymár Károly Balázs.
A Miskolc mellett anyagtechnológiai fejlesztő- és 
gyártóközpontot üzemeltető Aluinvent Zrt. 2012-ben 
alakult magyar startup vállalkozás. A társaság célja, hogy 
Magyarország és Miskolc a világ fémhabgyártásának és 
a kapcsolódó kutatási tevékenységeknek a központja 
legyen, ezzel hozzájárulva a régió foglalkoztatási 
helyzetének javításához is.

A tudásalapú cég által kifejlesztett és gyártott 
alumíniumhab termék különleges mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkező, ultrakönnyű, környezetbarát, 
újrahasznosítható, jól megmunkálható anyag. Egyedülálló 
sajátságai és a gyártási technológia alacsony költségei 
rendkívül versenyképessé teszik a könnyűfémekkel és a 
műszaki műanyagokkal szemben is.
Az előállított termékek iránt az Amerikai Egyesült 
Államokban, Kínában és Németországban is jelentős 
érdeklődés mutatkozik.
Az űrügynökséggel kötött megállapodás új távlatokat 
nyit meg a vállalkozás számára, és hozzájárul ahhoz, hogy 
a kifejlesztendő egyedi és költséghatékony termékek 
széles körben elterjednek majd az űriparban.

Miskolc a világ fémhabgyártási központjává válhat
Forrás: NFM

Az űriparhoz való kapcsolódás a gazdasági siker lehetőségét hordozza magában – mondta Solymár Károly 
Balázs infokommunikációért felelős helyettes államtitkár  2014. február 25-én, Budapesten, az Aluinvent Zrt. és 
Európai Űrügynökség között létrejött hosszú távú szerződést megkötése alkalmából. Az együttműködés célja 
űripari alkalmazásokra szánt ultrakönnyű alumíniumhab termékek prototípusainak előállítása és tesztelése.
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Alternatív Főiskola

Kecskemét térségében a szakemberek 400-500 fő közé teszik a jelenleg nem tanuló, nem dolgozó 16-24 
év közötti fiatalok számát. Az Alternatív Főiskola közvetlen célja, hogy megelőzze ennek, a helyi potenciális 
munkaerőnek a munkaerő-piaci leértékelődését vagy elvesztését. 

Az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyesi 
Szövetsége, TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0038 számú, 
Alternatív Főiskola – Út a munka világába elnevezésű 
projektje 155.216.332 Ft támogatást kapott az Európai 
Uniótól, ezért az Alternatív Főiskola tandíjmentes, 
valamint minden hallgatója számára ösztöndíjat és 
elhelyezkedési támogatást biztosít.
A 2013. június 1-én megnyílt Alternatív Főiskola a 
könnyűipar, a járműipar a multimédia, a zöldgazdaság 
és a logisztika szakmacsoportokban hirdet felvételt a 
Kecskemét térségében élő 16-24 év közötti nem tanuló, 
nem dolgozó fiatalok számára. 
A képzések tartalma, helyszíne, időtartama és célja 
kizárólag a kecskeméti cégek igényétől függ, hiszen 
a projekt fő célja a cégek munkaerő utánpótlásának 
biztosítása, felkészült és motivált helyi munkaerővel.
Az Alternatív Főiskola hallgatói ösztöndíjat kapnak a 
képzések és a hozzá tartozó gyakorlatok idejére, valamint 
fizetik a helyi vagy a helyközi közlekedést. A képzések 
alatt étkezés is lesz biztosítva számukra. 
Minden elhelyezkedő fiatalt foglalkoztató cég 

számára három hónapos munkatapasztalat szerző 
bér- és járuléktámogatást biztosítanak a minimálbér 
erejéig, amennyiben a támogatási időszakkal egyenlő 
továbbfoglalkoztatást a munkáltató vállalja. Tehát a 
fiatalokat a gyakorlat és a beilleszkedés első három 
hónapja alatt a munkahely ingyen „kapja” és mindössze 
3 hónapos továbbfoglalkoztatást kell vállalnia. A 
pályakezdők betanítása nagy teher a munkáltatóknak, 
ezért a fiatalok beilleszkedését megbízási díjas, a fogadó 
cégek által delegált mentorok segítik
Az Alternatív Főiskolára egy önéletrajz elküldésével lehet 
jelentkezni a civilcenter@t-online.hu címen.

További információ:
Tóth István projektvezető, 06 20 9 566 505, 
Email: civilcenter@t-online.hu
Honlap: www.alternativfoiskola.eu

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.



11HITELES FORRÁS
www.palyazatisajtokozlemenyek.hu

egyensúlya az elmúlt negyedévekben fokozatosan 
javult. Mindemellett az államháztartás hiánya is jóval 3 
százalék alatt maradt 2013-ban.
A magyar gazdaság növekedésének fokozatos 
gyorsulása a munkaerőpiacra is kedvezően hat, 
amelynek jó példája, hogy 4 millió fölé emelkedett 
a foglalkoztatottak száma, amely 1992 óta a 
legmagasabb regisztrált érték. További pozitívum, hogy 
a munkanélküliek száma is számottevően, mintegy 70 
ezer fővel csökkent egy év alatt.
A gazdaság növekedése a foglalkoztatottság 
emelkedése mellett egyúttal a jövedelmek bővülését is 
eredményezi, ami a háztartások jövőbeli fogyasztását 
tovább emeli. Ezzel párhuzamosan tovább javítja az 
államháztartás egyenlegét is.
A gazdasági kilátások a következő negyedévekre 
is kedvezőek, amit a külső konjunktúra várható 
élénkülése mellett az üzleti és fogyasztói várakozások, 
illetve a rendelésállományi adatok is alátámasztanak.

Az adatok alapján a GDP mértéke 0,5%-kal bővült 
az előző negyedévhez viszonyítva. A növekedéshez 
a mezőgazdaság, az ipar és az építőipar egyaránt 
hozzájárult. A mezőgazdasági termelés dinamikus 
növekedését a 2012-esnél lényegesen kedvezőbb 
időjárási viszonyok is elősegítették. Az ipari 
termelés 5% feletti növekedését támogatta a külső 
kereslet élénkülése, az elmúlt időszak autóipari 
kapacitásbővítése és a magára találó belső kereslet.
Az építőipari termelés jóval 10% feletti bővülését a 
szektor dinamikus növekedése mellett a beruházások 
növekedése is segítette, melyhez a kormányzati 
fejlesztések és EU-s transzferek mellett a privát szféra is 
érdemben hozzájárult. Év végére a GDP-növekedésből 
kivették a részüket a termelő ágazatok mellett az egyes 
szolgáltató ágazatok (kereskedelem, vendéglátás, 
szállítás) is. A kedvező adatok jelentősen meghaladják 
a piaci várakozásokat.
Jó hír, hogy a gazdasági növekedés szerkezete is 
kiegyensúlyozottabb lett, a külső konjunktúra mellett a 
belső kereslet is élénkült. A külkereskedelmi áruforgalom 
rekordot döntött. A kivitel értéke továbbra is meghaladta 
a behozatalét, így 2013-ban a külkereskedelmi egyenleg 
is rekordméretű, 7 milliárd eurós többletet ért el főként 
az ipar, és ezen belül is a járműgyártás kiemelkedő 
teljesítményének köszönhetően.
A jó exportteljesítmény mellett a belső kereslet is 
folyamatosan erősödik. A kiskereskedelmi forgalom 
3% körüli negyedik negyedéves bővülését megerősíti, 
hogy a háztartások fogyasztása tovább élénkült, amit 
a rezsicsökkentés, a pedagógusok és az egészségügyi 
dolgozók béremelése, a reáljövedelmek növekedése, a 
fogyasztói bizalom javulása eredményezett. Az olyan 
kormányzati intézkedések, mint a gyed extra, a családi 
adókedvezmény kiterjesztése és a minimálbér emelése 
is növelik a rendelkezésre álló jövedelmet.
A gazdasági növekedés fenntarthatóbbá vált, mivel a 
növekedés fokozatos gyorsulása mellett az ország külső 

Kiegyensúlyozott növekedést ért el Magyarország 
2013 negyedik negyedévében
Forrás: NGM

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján kijelenthető, hogy Magyarországon minden 
szegmensen beindult a növekedés. A bruttó hazai össztermék 2,7%-kal bővült az előző év azonos 
időszakához képest, ehhez hasonló dinamikus növekedésre 8 éve nem volt példa Magyarországon! Az év 
egészében 1,2 százalékkal növekedett a magyar gazdaság.
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Business Women

Számítástechnika képzést tartanak vidéki nők számára Kiskunfélegyházán a Magyarország-Szerbia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Business Women elnevezésű projektben.

A projekt összköltségvetése 81 ezer euro, amelyből 
az Európai Unió mintegy 69 ezer eurót finanszíroz. Az 
egyéves együttműködés első szakaszában Bács-Kiskun 
megyében, valamint Szerbiában, Novi Sad környékén 
felmérés zajlott az álláskeresők és a kezdő vállalkozók 
közül a nők körében. Azt vizsgálták, milyen a vidéki 
nők helyzete jelenleg, milyen problémákkal küzdenek 
az álláskeresés vagy a vállalkozásindítás során, és 
mely területeken szeretnének fejlődni. Az elkészült 
tanulmányok legfontosabb tapasztalatait és az ezekre 
alapozva elkészített tananyagot ingyenes, gyakorlatias 
képzések keretében adják át Bács-Kiskun megyében és 
a magyar-szerb határ túloldalán, Vajdaságban az érintett 
női célcsoportok részére.
Kiskunfélegyházán Számítástechnika képzést szerveztek 
álláskereső vidéki nők részére, amely 2013. szeptember 
2-án indult el. Olyan témákban szerezhetnek tudást a 
résztvevők, mint az önéletrajz készítés, hivatalos levél 
szerkesztés, pénzügyi kimutatás és prezentáció készítése, 
megtartása, Internetes böngészés. A tanfolyam végén, 
sikeres vizsgát követően a résztvevők tanúsítványt kapnak.

A képzés célja: az álláskeresők segítése a hatékony 
munkakeresésben, illetve vállalkozás indításában – 
a digitális írástudás és a kommunikációs készségek 
fejlesztésén keresztül.
A projekt széleskörű partnerségben valósul meg: vezető 
partner a Vojvodinai Garancia Alap, szerb partner az 
Esélyegyenlőségi Intézet, a magyarországi projekt 
partner az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun 
Megyei Szövetsége (Kecskemét).
Ez a sajtóanyag az Európai Unió pénzügyi támogatásával 
valósult meg. A sajtóanyag tartalmáért teljes mértékben 
az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei 
Szövetsége vállalja a felelősséget, és az semmilyen 
körülmények között nem tekinthető az Európai Unió 
és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző 
tartalomnak.
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A munkahelyvédelmi akció adókedvezményeinek 
köszönhetően az elmúlt évben több mint 115 milliárd 
forintot hagyott a kormány mintegy 100 ezer munkát 
adó vállalkozásnál, ezzel mintegy 750 ezer ember 
foglalkoztatásához járult hozzá a kabinet - fűzte hozzá az 
államtitkár.

Kiemelte: az intézkedés további pozitívuma, hogy 
az adócsökkentés nemcsak az újonnan felvett 
alkalmazottakra vonatkozott, így a program az 
új dolgozók felvétele mellett a foglalkoztatottak 
megtartását is segíthette, emellett a szabályok kijátszását 
is értelmetlenné tette.

Az NGM államtitkára emlékeztetett arra: 2013. január 
1-jével 100 ezer forintos bruttó bérig, a foglalkoztatás 
első két évében, a munkáltatói terheket kevesebb mint 
felére csökkentette a kormány a 25 év alattiak, az 55 
év felettiek, illetve időkorlát nélkül a képzettséget nem 
igénylő munkakörök esetében. Ez azt jelenti, hogy ezen 
munkavállalói csoportok alkalmazásával a normál, 28,5 
százalékos munkáltatói teher helyett 14 százalékot kell 
megfizetni, így a munkáltató legalább 100 ezer forintos 
bruttó jövedelem biztosítása mellett évi 174 ezer forintot 
takarít meg.

Elmondta: a kormány által nyújtott adókedvezmény 
mértéke ennél is nagyobb, ha a munkavállaló 25 év alatti 
pályakezdőnek, vagy tartós álláskeresőnek minősül. 
Ezekben az esetekben a munkáltató 2 éven keresztül 
teljes mentességet élvez a munkáltatói közteher 
megfizetése alól, de a harmadik évben is csak a normál 
28,5 százalékos közteher felét, 14 százalékot kell fizetnie.
Így fiatal pályakezdő, vagy 6 hónapot meghaladó 
munkanélküliségből visszatérő munkavállaló 
alkalmazásával a munkáltató a foglalkoztatás első 3 éve 
alatt mintegy 858 000 forintot takaríthat meg. Ugyanez 
a kedvezmény érvényesül a kismamáknál is, azzal, 

hogy idén január elsejétől a nagycsaládosok körében 
szélesedett a kedvezmény.

Orbán Gábor emlékeztetett arra: az elmúlt évre 
visszatekintve a munkahelyvédelmi akció minden 
célcsoportjában bővült a foglalkoztatottság, másik 
fontos hozadéka pedig az, hogy hatékonyan egészíti ki 
az új, arányos, családbarát adórendszert - fűzte hozzá.
Hangsúlyozta, hogy a munkáltatói kedvezmények a 
korábban nyújtott adójóváírással szemben valóban a 
leginkább kiszolgáltatott munkavállalók adóterheinek 
csökkenését eredményezték. Az adójóváírás teljes 
összege ugyanis nem ért célba, az évente majdnem 400 
milliárd forintba került, és becslések szerint az érintettek 
több mint fele kijátszhatta az előírásokat
- mondta. Hozzátette, hogy a mostani szabályozással 
a támogatottak közül jobban kiszűrhetőek a fiktív 
minimálbéres csoportok is.
Ezt igazolja az államtitkár szerint, hogy a minimálbér 
közelében kereső munkavállalók többsége nem a 
legszegényebb családokban él, hanem második-
harmadik kereső egy közepes vagy magas jövedelmű 
háztartásban, így a minimálbér adómentességét 
garantáló adójóváírás is sok esetben a tehetősebb 
családok alacsonyabb jövedelmű tagjait támogatta.
A 2011 óta érvényesíthető családi kedvezményt 
tekintve a több gyermeket nevelő családok jövedelmi 
helyzete jellemzően kedvezőtlenebb, ezért amellett, 
hogy számukra a személyi jövedelemadón keresztül 
biztosított kedvezmény is nagy segítséget jelentett, az 
idei járulékkedvezmény megteremtésével a jövőben 
legtöbb ilyen család teljes adómentességet élvezhet - 
hangsúlyozta.
Megemlítette azt is, hogy a 2013. január 1-jével 
bevezetett két új, szabadon választható adónem: a 
kisadózó vállalkozások tételes adója, és a kisvállalati adó 
sikerét mutatja, hogy azokat mintegy 90 ezer vállalkozás 
választotta eddig.

Januárban már mintegy 800 ezer munkavállaló 
után érvényesítettek kedvezményt a vállalkozások
Forrás:  NGM

Idén januárban az előző évinél 50 ezerrel több, mintegy 800 ezer munkavállaló után érvényesítettek 
kedvezményt a vállalkozások - mondta Orbán Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adó-és 
pénzügyekért felelős államtitkára kedden sajtótájékoztatón.
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rEVOLUTION Software
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„A siker ÚtjÁn – A vÁllAlAtirÁnyítÁsi rendszerek Új generÁciÓjA”

2013. december 3.

A revOlUtiOn software kft. revOlUtiOn iroda++ termék fejlesztési alapjait biztosító .net alapú keretrendszer kidolgozására, majd 
ebben a keretrendszerben a revOlUtiOn iroda++ rendszer új generációjának kifejlesztésére nyert támogatást.

A mindennapjaink hatékony és naprakész információkat biztosító informatikai, vállalati rendszerek és alkalmazások elérhetősége különböző – nem 
csak asztali eszközökön – ma már alapvető követelménynek bizonyulnak. Természetes dolognak tűnik ez, de ezen funkciók több, mint egy évtizedes 
informatikai technológiafejlesztésnek köszönhetőek.
Ahhoz, hogy egy-egy alkalmazás maximálisan kiszolgálja a felhasználót, bizonyos trendeknek meg kell felelnie. Ilyen például a felhőalapú szolgáltatás, 
illetve az, hogy a szoftverek információs megjelenítő funkcionalitásai okos eszközökön (okos telefon, tablet) is fussanak. Meg kell említeni még egy 
igényt, még pedig azt, hogy az alkalmazások minél kisebb sávszélességen elérhetőek legyenek annak ellenére, hogy a szélessávú elérések egyre inkább 
elterjednek. Viszont a sávszélesség növekedésével az alkalmazások száma is drasztikusan növekszik (nagyobb tempóban, mint a sávszélesség). Ezek a 
változások az emberek életmódbeli változásaival egyenesen arányosak.  
A mi feladatunk, hogy az általunk fejlesztett vállalati megoldásokkal a felhasználók megváltozott igényeit szolgáljuk ki. E piaci trendek és kényszerek 
miatt a jelen és következő években a hazai szoftverfejlesztők számára az életben maradás és tovább fejlődés alap feltétele, hogy alkalmazásaikat át 
tudják ültetni az új elvárásoknak megfelelő technológiai környezetekbe. Ez kockázatos és bonyolult feladat.
A vállalatirányítási rendszereknek az átültetése az új technológiákra igencsak kockázatos feladat, mivel itt több százezer soros forráskód bázisokról 
beszélünk. A technológia helytelen, elhamarkodott megválasztása a termék és rosszabb esetben a szoftverfejlesztő cég kudarcát is jelentheti.
A megfelelő technológia felkutatása, kifejlesztése, illetve ezen technológia alkalmazásával a rEVOLUTION Iroda++ integrált vállalatirányítási rendszer 
új generációjának alap fejlesztése az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg, az összességében 356 milliós költségvetésű projektre 
a rEVOLUTION 164.025.180 Ft pályázati támogatást nyert.

rEVOLUTION Software Kft.
Cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
E-mail: revol@revolution.hu
Honlap: www.revolution.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Magyar Közút Nonprofit Zrt összesen 13,5 
milliárd forintot fordít a gyorsforgalmi úthálózat 
közlekedésbiztonsági fejlesztéseire, azzal a céllal, hogy 
kevesebb baleset történjen az autópályákon. Az uniós 
támogatásból kivitelezett munkálatok tavaly kezdődtek 
és egy része már az év elején befejeződött: a vadelütések 
megakadályozására az M3-as autópályán 140 kilométer 
hosszan megmagasították a vadvédő kerítéseket, illetve 
sűrű szövésű hálót süllyesztettek a földbe. Ezek mellett 
40 új vadkiugró rámpát és 80 új vadkibúvó kaput is 
kialakítanak, amelyeken keresztül az állatok könnyebben 
visszatalálnak az autópályáról a saját környezetükbe.
A terveknek megfelelően a várható időjárási 

helyzetről, esetleges balesetekről, torlódásokról a 
közlekedésbiztonsági program keretében 29 változtatható 
jelzésképű táblát és 30 térfigyelő kamerát telepítenek 
a szakemberek az egyes autópályák legforgalmasabb 
szakaszaira, ez a program várhatóan idén március-
áprilisban fejeződik be. Ezt követően jövő júniusra az 
M3-as, M5-ös és M7-es autópályák legveszélyeztetettebb 
szakaszain korszerű elválasztó falat építenek ki a 
szakemberek.

Több mint 13 milliárdot költ közlekedésbiztonságra a 
közútkezelő
Forrás:  Magyarország Kormánya

A	 teljes	 magyarországi	 úthálózaton	 a	 statisztikák	 szerint	 évente	 körülbelül	 600	 ember	 szenved	
halálos	 balesetet.	 Az	Új	 Széchenyi	Terv	 forrásaiból	megvalósuló	 közúti	 fejlesztések	 célja	 éppen	 ezért	 a	
közlekedésbiztonság	növelése	és	a	halálos	áldozatok	számának	csökkentése.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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Varga Mihály elmondta: a külkereskedelmi 
áruforgalom is rekordot döntött. A kivitel értéke 
továbbra is meghaladta a behozatalét, így 2013-ban a 
külkereskedelmi egyenleg is rekordméretű többletet 
ért el főként az ipar, és ezen belül is a járműgyártás 
kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. 
 
Az ipari termelés 2013-ban 1,4 százalékkal haladta 
meg az egy évvel korábbit. A növekedést támogatta 
a külső kereslet élénkülése, az elmúlt időszak 
autóipari kapacitásbővítése és a belső kereslet 
emelkedése is. Ezen belül a járműgyártás teljesítménye 
kiemelkedően, 19 százalékkal nőtt, míg például 
az számítógép- és optikai termékek gyártása 12,3 
százalékkal csökkent - ismertette Varga Mihály. 
 
A nemzetgazdasági miniszter kitért arra is, hogy az 
építőipari termelés tavaly csaknem 10 százalékkal 
bővült, amihez a szektor dinamikus növekedése mellett 
a beruházások növekedése is hozzájárult. A beruházások 
emelkedéséhez a kormányzati fejlesztések és az uniós 
transzferek mellett a privát szféra is érdemben hozzátett 
- hangsúlyozta Varga Mihály.
 

A nemzetgazdasági miniszter a Portfolio.hu Forint 2014 
konferencián csütörtökön Budapesten hangsúlyozta: az 
országnak stabil gazdasági növekedésre van szüksége. 
Az a cél, hogy Magyarország olyan pályára álljon, ahol 
tartósan tud bővülni a foglalkoztatás, az államháztartási 
hiány 3 százalék alatt marad és csökken az államadósság. 
 
Varga Mihály kiemelte, hogy a kormány által 2010-ben 
kitűzött mindkét fontos gazdaságpolitikai cél teljesült: 
a foglalkoztatás jelentősen bővült, és csökkentek 
mind az állami, mind az önkormányzati, mind pedig a 
magánszektor adósságai.
 
Hozzáfűzte: Magyarország kikerült az európai uniós 
túlzottdeficit-eljárás alól, és a 4 évvel ezelőttihez 
képest sokkal kisebb lett a gazdaság sérülékenysége. 
 
A miniszter kifejtette: a tavalyi negyedik negyedévben 
a bruttó hazai termék (GDP) már 2,7 százalékkal 
nőtt, ezzel a visegrádi országok között az első, a 28 
uniós tagállam között pedig az ötödik legmagasabb 
növekedést érte el az ország. Varga Mihály felhívta 
a figyelmet arra, hogy a növekedést nemcsak az 
export húzza, hanem a belső kereslet, a fogyasztás 
növekedése is, ami a hazai piacra termelő kis- és 
közepes vállalkozásoknak fontos. 2013 egészében a 
gazdasági növekedés 1,1 százalékos volt - fűzte hozzá. 
 
A foglalkoztatottak száma 4 millió fölé került. A növekedés 
egy része ugyan valóban a közfoglalkoztatásból ered, de 
az elmúlt 4 évben a versenyszférában foglalkoztatottak 
száma is több mint 130 ezerrel nőtt - hívta fel a figyelmet 
Varga Mihály. Ezzel párhuzamosan 393 ezerre csökkent a 
munka nélkül lévők száma, a munkanélküliség 5 éve nem 
volt ilyen alacsony, a legfrissebb adatok szerint 9 százalék 
alá süllyedt. A miniszter szólt arról is, hogy mintegy 6000 
munkahely köszönhető a kormány nagyvállalatokkal 
kötött stratégiai együttműködési megállapodásainak. 
 

Az az optimális árfolyam, amely mellett a 
gazdaság stabilan nő
 Forrás: NGM

Az az optimális forintárfolyam, amely mellett a magyar gazdaság stabilan növekszik - mondta Varga Mihály 
hozzátéve, hogy a kormány nem tűzött ki semmilyen árfolyamcélt.
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Elmondta: az Eurostat adatai szerint 2013 decemberében, 
éves összevetésben, a 28 tagállam építőipara 0,8 
százalékkal nőtt; a legnagyobb mértékű, több mint 11 
százalékos emelkedéssel Magyarország büszkélkedhet. 
 
Varga Mihály hangsúlyozta: a jó exportteljesítmény 
mellett a belső kereslet is erősödik. A kiskereskedelmi 
forgalom 3 százalék körüli negyedik negyedéves bővülése 
azt támasztja alá, hogy a háztartások fogyasztása tovább 
élénkült, amit a rezsicsökkentés, a pedagógusok és az 
egészségügyi dolgozók béremelése, a reáljövedelmek 
növekedése, a fogyasztói bizalom javulása eredményezett. 
Az olyan kormányzati intézkedések, mint amilyen 
a gyed extra bevezetése, a családi adókedvezmény 
kiterjesztése és a minimálbér emelése, tovább 
növelik az emberek rendelkezésére álló jövedelmet. 
 
A GDP felhasználási oldalán a háztartások tényleges 
fogyasztása 2013 negyedik negyedévében 1 
százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. 
 
A nemzetgazdasági beruházások 2013 utolsó 
negyedévében kiugró mértékben, 14,9 százalékkal 
nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva - 
mondta a miniszter. Tavaly összesen 4523 milliárd forint 
értékű beruházás valósult meg az országban, ami 7,2 
százalékos bővülés a megelőző évhez képest és tovább 

élénkült a legnagyobb súllyal rendelkező feldolgozóipar 
beruházási aktivitása: 2013 negyedik negyedévében 
11,5 százalékos növekedés volt tapasztalható, így 
az éves átlag 4,9 százalékos emelkedést mutat. 
 
Varga Mihály kifejtette: a 2013-as év nemcsak a gazdaság 
egészében, hanem a járműiparban is fordulatot hozott. 
2013 decemberében mintegy 50 százalékkal múlta felül 
a járműgyártás teljesítménye az egy évvel korábbit, az 
év egészét tekintve pedig közel 20 százalékkal. Jelenleg 
712 járműipari vállalat működik Magyarországon, 
ahol több mint 115 ezer embernek adnak munkát. 
 
Az utóbbi években kiemelkedő szerepet játszottak 
a foglalkoztatás bővítésében is: a Magyarországon 
működő négy nagy autógyártó cég - az Audi, a 
Mercedes, az Opel, a Suzuki - például 2013-ban 17 ezer 
400 munkavállalót foglalkoztatott, és több mint 2 ezer új 
munkahelyet teremtett - jelezte Varga Mihály.
 
A járműgyártó cégek árbevételének 93 százaléka 
az exporthoz kötődik, a Magyarországon gyártott 
motorok négyötödét, az autók 90 százalékát 
exportálják. A nemzetgazdasági miniszter hozzáfűzte, 
hogy a kormány kiemelten támogatja a magyar 
beszállítói hálózat kiépítését az autóiparban. 
 
Varga Mihály 2014-ről elmondta: a költségvetési 
folyamatok a kormány elképzelései szerint alakulnak, 
nincs szükség a költségvetés újratervezésére.
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keretéből k+f és innovációs tevékenységre 520 milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatás, valamint 
200 milliárd forint visszatérítendő forrás áll majd 
rendelkezésre. Ezen kívül az Európai Unió Horizont 
2020 elnevezésű keretprogramjának 77 milliárd eurós 
keretéből a várakozások szerint 300-350 millió eurót 
nyerhetnek el magyar pályázók.
Michel Eschenbrenner elmondta, hogy a Servier 
csoport kiemelkedő összeget költ minden évben 
kutatás-fejlesztésre, 2013-ban árbevételének 27 
százalékát fordította erre. A vállalat eddig több mint 
50 ezer szintetikus molekulát fejlesztett ki, 25 ezer 
szabadalommal rendelkezik és jelenleg 25 molekula 
fejlesztésén dolgozik.
A vállalat kutatásainak fő területe az ideggyógyászat, az 
anyagcsere betegségek, cukorbetegség, kardiológia és 
onkológia. Elmondta azt is, hogy portfóliójában a három 
legfontosabb terméket magyar kutató találta fel, Beregi 
László, aki a vállalat alapítója és névadója, Servier mellett 
dolgozott.
Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy Magyarország 
a második legfontosabb ország a Servier számára az 
anyaországa mellett. A vállalat két évtizede stratégiai 
partnere az országnak és a magyar egészségügynek.
Blaskó Gábor akadémikus, a Servier Gyógyszerkémiai 
Kutatóintézet vezérigazgatója arról beszélt, hogy a 
Magyarországon 20 éve jelen lévő Servier csoport négy 
céget működtet itt. Kereskedelmi céget, terápiás kutató 
központot, gyógyszerkutatót, és a csoporthoz tartozik 
az Egis Gyógyszergyár is. Magyarországi tevékenysége 
felöleli a gyógyszeripar teljes vertikumát, a kutatást, a 
termelést és a forgalmazást.
Kiemelte azt is, hogy Magyarországon az állami k+f 
részvállalás mellett az ipari k+f ráfordításoknak a 40 
százalékát a gyógyszeripar adja. Ebből a legnagyobb 
részt a Richter, amely szintén stratégiai partnere a 
kormánynak, második az Egis, a harmadik pedig a Servier 
kutatóintézete.

Beszédében a miniszter kiemelte: a magyar kormány 
értékesnek tartja azt szerepet, amelyet a Servier 
a magyarországi gyógyszerkutatásban betölt. A 
vállalat kutatási tevékenységének jelentős részét a 
magyarországi központban végzi, és regionális klinikai 
központja is itt működik. Ezzel lehetőséget teremt a 
magasan képzett magyar munkavállalóknak, hogy 
itthon is sikeres szakmai életutat járhassanak be.
Varga Mihály hozzátette azt is, hogy a Servier Hungaria 
Kft. kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységébe 
bevonja a magyar felsőoktatási intézményeket 
és kutatóközpontokat. A cégcsoport sok szállal 
kötődik Magyarországhoz, befektetései jelentős 
mértékben hozzájárulnak a magyar nemzetgazdaság 
teljesítményéhez.
A miniszter hangsúlyozta: a kormány egyik legfontosabb 
stratégiai törekvése, hogy Magyarország ne csak termelési 
központ legyen, hanem fontos kutatási, innovációs térséggé 
is váljon Európában. Ehhez a kormány intézkedései mellett 
hozzájárul az Európai Unió azon szándéka is, hogy a 
rendelkezésre álló forrásokat a versenyképesség javítására, 
ezen belül az innováció támogatásra kell fordítani.
Kifejtette: a következő uniós ciklusban a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Stratégiai megállapodást kötött a Servier 
Hungária gyógyszeripari céggel a kormány
 Forrás: NGM

A Servier Hungaria francia gyógyszeripari vállalattal kötött stratégiai partnerségi megállapodást pénteken 
a kormány. A dokumentumot Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, valamint Michel Eschenbrenner, a 
Servier Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója írta alá a vállalat budapesti Gyógyszerkémiai Kutatóintézetében.
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Református Könyvtár
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„A kecskeMéti refOrMÁtUs egyHÁzkÖzség kÖnyvtÁrÁnAk részvétele A tAnÓrÁn kívüli nevelési felAdAtOk ellÁtÁsÁBAn”

2014. március 1.

elkezdődnek a kecskeméti református egyházközség könyvtára és levéltára a társadalmi Megújulás Operatív Program kulturális 
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázatban megvalósításra kerülő programjai. 

Az intézményt fenntartó egyházközség 2012 novemberében nyújtotta be összeállított anyagát. A pályázat elbírálásakor sajnos forráshiányra 
hivatkozva elutasításban részesültünk, legnagyobb meglepetésünkre azonban 2013 szeptemberében tartaléklistáról 100%-os támogatást ítéltek meg 
számunkra. Pályázatunk „A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában, szakkörök, 
tehetséggondozás, versenyek, témanapok és témahét megvalósításával” címet viseli, összesen 18.797.950 Ft támogatásban részesült.
Ez az összeg az iskoláinkban tanuló diákok tanórán kívüli hasznos időtöltését kívánja szolgálni, amelynek időtartama 2014. március 1-jétől indul és 
2015. január 31-én zárul majd. A 11 hónap során 10 együttműködő partnerrel három témanapot és két versenyt fogunk lebonyolítani.
A pályázat első része (2013/2014. tanév II. féléve) mindjárt egy közös programmal indul. A „Népek, nyelvek, kultúrák” első témanapján a diákok és 
kísérőik Prof. Dr. Kozmács István főiskolai tanára nyelvekről, nyelvrokonságról szóló vetítőképes prezentációján vehetnek részt, majd Lackfi János költő 
előadását hallgathatják meg „Eurolíra” címmel.
A második témanapon Dr. Kozmácsné Dr. Fogarasi Zsuzsának, a Ráday Múzeum igazgatójának „Húsvét a művészetekben”című előadását Sándor Péter 
és kollégái Kaszás-Pilinszky irodalmi összeállítása követi majd. A harmadik napon Szabados László gimnáziumi tanár „30 perc alatt a Föld körül”c. 
bevezető/ráhangoló előadása után a résztvevő iskolák egy-egy nemzet kultúráját, történelmét, gasztronómiáját és jellegzetes szokásait mutatják be 
Mutasd be, mit hoztál, megmondom, ki vagy!címmel.
A pályázat lebonyolításában részt vesznek: Iván Melinda (Soter-Line Oktatási Központ Kft.), oktatási intézményeink igazgatói, igazgatóhelyettesei, 
tanárai, gazdasági munkatársai, technikai dolgozói és végül, de nem utolsósorban a könyvtár valamennyi munkatársa.

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára
Cím: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
E-mail: hivatal@krek.hu
Honlap: www.krek.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A területfejlesztés és tervezés minőségének fokozása 
érdekében együttműködési keret-megállapodást 
írt alá Komoróczki István, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium tervezéskoordinációért felelős államtitkára, 
valamint Fazekas Károly, a Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpontjának (MTA KRTK) főigazgatója.
Komoróczki István elmondta, minél szélesebb körben 
szeretnék bevonni a kormányzati döntéshozatal 
előkészítésébe a tudományos intézmények szakembereit. 
A területfejlesztési szakigazgatás és az MTA Regionális 
Kutatások Intézete között a tudományos szakmai 
együttműködés évtizedes múltra tekint vissza. A 
most megkötött keret-megállapodás támogatja a 

gazdaságfejlesztés, a helyi gazdaság, a területfejlesztés és 
a területi tervezés kapcsán a kölcsönös információátadást, 
valamint a meghatározott tématerületeken hozzájárul a 
közös fellépéshez. Az együttműködés hatására a jövőben 
az államigazgatás hatékonyabban tudja segíteni a szakmai 
utánpótlás minőségének megerősítését, valamint a 
tudományos intézmény tevékenységét.
A Nemzetgazdasági Minisztérium még decemberben 
kötött együttműködési megállapodást a gödöllői 
Szent István Egyetemmel, a jövőben pedig további 
tárgyalásokat kezdeményez más felsőoktatási 
intézményekkel és kutatóintézetekkel is, többek között 
a Budapesti Corvinus Egyetemmel és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemmel is.

Együttműködési megállapodás a MTA-val
Forrás:  NGM

A	 Nemzetgazdasági	 Minisztérium	 március	 5-én	 együttműködési	 keret-megállapodást	 kötött	 a	 Magyar	
Tudományos	Akadémia	Közgazdaság-	és	Regionális	Tudományi	Kutatóközpontjával.	A	megállapodás	célja,	
hogy	a	tervezési,	stratégiai	és	szakmai	kapcsolatok	segítsék	a	kölcsönös	tudás-	és	tapasztalatcserét,	valamint	
hozzájáruljanak	a	területi	tervezés	szakmai	megalapozásához.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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Euraseal
SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Összeszerelő és felületkezelő üzeMcsArnOk éPítése Az eUrAseAl Bt. kUnszentMÁrtOni telePHelyén”

2014.01.13. 

A sátoraljaújhelyi Euraseal Bt. fém öntvény alkatrészek csúszókoptatásos termikus és elektrokémiai sorjázást és impregnálását végzi elsősorban 
gépjárműipari beszállítók részére, az autóiparon kívül a hidraulika/pneumatika, gáz/víz és klíma szerelvények megmunkálását is végezzük. 
A vezetőség célja az üzem hosszú távú biztonságos és nyereséges működtetése, a piaci pozíciók megerősítése, a vevők igényeinek maximális 
kielégítése. Tevékenységünk és projektünk kapcsolódik mind az Új Széchenyi terv, mind pedig az Észak-Alföldi Operatív program kiemelt iparágain 
belül a járműgyártáshoz.Telephelyfejlesztés projektünk keretében egy új, korszerű gyártócsarnok felépítését tervezzük zöldmezős beruházás 
keretében a Kunszentmártoni Ipari parkban lévő telephelyünkön. A projekt fő tevékenységei: felvonulási munkák, építészeti, épület-gépészeti 
és épületvillamossági munkák, külső munkák. Az új telephely centrális központként szolgál majd, helyet ad új összeszerelő tevékenységünknek 
a kecskeméti Mercedes gyár számára, illetve innen tudjuk majd kiszolgálni a déli országrészben működő meglévő vevőinket, valamint határon 
túli leendő partnereinket is. A projekt során egy 1218,66 m2-es nettó hasznos alapterületű, részben háromszintes csarnokot építünk, ahol a 
gyártótéren túl irodák és szociális helyiségek is megtalálhatók lesznek. Az új épület korszerű anyagok és technológiák felhasználásával készül el, a 
szendvicspanel és a megfelelő minőségű nyílászárók biztosítják majd a kellő hőszigetelést. Az új épület a gyártási igényeket messzemenően kielégíti 
majd, kényelmes, biztonságos munkahelyet biztosít leendő munkatársaink részére.

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

cégünk, az eUrAseAl Bt. 2014-ben a kunszentmártoni ipari Parkban tervezi felépíteni korszerű új gyártócsarnokát. A tervezett 
beruházás elszámolható összköltsége 200 744 495 ft. A fejlesztéshez benyújtott pályázatunk alapján 100 000 000 ft vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk el az éAOP-1.1.1/d-12 kódszámú „telephelyfejlesztés” című pályázati konstrukció rendelkezésre 
álló forrásából. 

Nagyboldogasszony
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„nAPeleMes rendszer telePítése A nAgyBOldOgAsszOny kAtOlikUs ÁltAlÁnOs iskOlA éPületére”

2014. március 6.

A csongrádi nagyboldogasszony katolikus Általános iskola az Új széchenyi terv környezet és energia Operatív Program keretén 
belül a Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretein belül 29 396 176 
ft támogatást nyert el.

A Nagyboldogasszony Általános Iskola évek óta foglalkozott a gondolattal, mely szerint megújuló energiaforrások segítségével próbálják meg csökkenteni 
a működési költségeket. Az intézmény fenntartásánál jelentkezett időről időre a probléma, azaz a fosszilis forrásokból nyert energiaköltségek magas ára. 
Az iskola vezetése folyamatosan figyelemmel kísérte az aktuális publikációkat, technológiákat, és elhatározták, hogy napelemes rendszerrel szerelik fel 
az iskola épületét. 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 0,3 tonnával kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki az épület. A megújuló energiahordozó felhasználás 115,56 
GJ/év-vel nő, mely 32 100 kWh/év növekedést jelent. Forintosítva várhatóan évi 1.6 millió Ft-tal fog csökkenni az iskola rezsije.  A helyszínen megtekinthető 
az iskola tetején elhelyezett 130 db 240Wp teljesítményű polikristályos napelem. A rendszer része továbbá 3 db 3 fázisú inverter, melyeknek AC kimeneti 
teljesítménye egyenként 10 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 során a folyamatok fotódokumentálták, az eredményekről 
az érintetteket az iskola folyamatosan tájékoztatta. Az iskola vezetése 2014. márciusában örömmel adja át a megvalósult fejlesztést, melynek segítségével a 
rezsi jelentősen fog csökkenni az iskolában, így más, hasznos folyamatokra fordíthatják a megtakarítást.

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola
Cím: 6640 Csongrád, Kossuth tér 6.
E-mail: iskola1860@gmail.com
Honlap: www.csongrad.hu/nagyboldogasszony
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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A külkereskedelmi forgalom bővüléséhez a külső kereslet 
élénkülése, a közelmúltban kibővített autóipari termelő-
kapacitások felfutása is hozzájárult. A kedvező adatok a 
külkereskedelmi forgalom folytatódó élénkülését vetítik 
előre.
2013-ban éves alapon a kivitel mértéke 4,8, a behozatalé 
pedig 5 százalékkal bővült a 2012-ben mért szinthez 
képest. A tavalyi év decemberében az export 14, míg 
az import 13 százalékkal nőtt 2012 utolsó hónapjához 
képest. A külkereskedelmi mérleg így 303 millió eurós 
többletet ért el decemberben, amely 160 millió euróval 
haladja meg a 2012-es szintet.
2013-ban a termékforgalom 50 százalékát kitevő 
gépek és szállítóeszközök importja 4,8, míg kivitele 5,1 
százalékkal emelkedett - a növekedés fő hajtóereje a 
járműiparhoz kapcsolódó árucsoportok teljesítménye 
volt. A magyarországi autógyárak által piacra vitt új 
modellek következtében a közúti jármű forgalma 
mintegy ötödével, az energiafejlesztő gép és berendezés 

behozatala tizedével bővült 2012-höz képest. A 
feldolgozott termékek esetében jelentős, csaknem 7 
százalékos emelkedés történt a kivitel és behozatal 
területén egyaránt. A vegyiparhoz és járműgyártáshoz 
kapcsolódó termékek forgalmában is élénkülés volt 
tapasztalható.
Hazánk Külgazdasági Stratégiájában megfogalmazott 
„keleti nyitás, nyugati tartás” politikájával összhangban 
mind az EU tagállamok, mind az Európai Unión kívüli 
országok irányában nőtt a külkereskedelmi forgalmunk. A 
külkereskedelmünkben meghatározó súllyal rendelkező 
EU tagállamokkal szemben 2013-ban a külkereskedelmi 
mérlegünk többlete 9,5 milliárd eurót tett ki. Az Európai 
Unió tagállamai felé irányuló exportunk 4,2 százalékkal, 
a behozatalunk pedig 5,5 százalékkal emelkedett 2012-
höz képest. Az Európai Unión kívüli országok felé a kivitel 
7,1 százalékkal, az import 3,9 százalékkal volt több, ennek 
köszönhetően a külkereskedelmi mérleg hiánya ebben a 
viszonylatban csaknem 878 millió euróval csökkent.

Bővülő külkereskedelemmel, növekvő többlettel 
zárta a tavalyi évet Magyarország
Forrás: NGM

Hazánk külkereskedelmi mérlegének többlete a tavalyi évben 7 milliárd euró volt, amely 354 millió euróval több, 
mint 2012-ben. Az export értéke így továbbra is meghaladta az importét, miközben a külkereskedelemben 
dinamikus emelkedés volt megfigyelhető.

A	 2013.02.12.	 -	 2014.02.12.	 között	 a	 Frank	 Diagnosztika	 Kft.	 5	
munkatársa	vett	részt	akkreditált	angol	kereskedelmi	szakmai	nyelvi,	
valamint	 10	munkatársa	 vett	 részt	„Új	 típusú	értékesítési	 technikák”	
elnevezésű	 akkreditált	 értékesítési-kommunikációs	 képzésen,	 2	
csoportra	bontva.	Sikeresen	teljesítették	a	modult.	
Az	 „Új	 típusú	 értékesítési	 technikák”	 elnevezésű	 képzés	 2013.	
november	14-17-ig	zajlott	le.	A	képzést	sikeresen	megvalósult,	jelentős	
gyakorlati	 segítséget	 nyújt	 munkatársaink	 kommunikációjában	 és	
vevőink	kiszolgálásában.

Frank Diagnosztika Kft.
Cím: 1036 Budapest Dereglye u. 2.
E-mail: frankdiagn@frank-diagn.hu
Honlap: www.frank-diagn.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Frank Diagnosztika Kft.
A Frank Diagnosztika Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Munkahelyi 
képzés a vevőkiszolgálás minőségének javítása érdekében” című, 
TÁMOP-2.1.3.A-12/2-2012-0184 jelű pályázata 3 282 364,-Ft összegű 
támogatást nyert el.

A	2012.	 decemberétől	 2013.	 november	 végéig	 tartó	 időszak	 alatt	 a	
cég	munkatársai	Korszerű	üzletviteli	ismeretek,	valamint	angol	nyelvi	
képzéseken	vettek	 részt.	A	TÁMOP-2.1.3-A-12/2	projekt	 segítségével	
az	Morinda	Magyarország	Kft.	munkavállalói	olyan	tudásra	tettek	szert,	
amellyel	 közvetlenül	 hozzájárulnak	 a	 cég	 piaci	 versenyhelyzetének	
javulásához.	 A	 projekt	 a	 Társadalmi	 Megújulás	 Operatív	 Program	
segítségével,	az	Új	Széchényi	Terv	keretein	belül	valósult	meg.

Morinda Magyarország Kft.
Cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. I. em.
Honlap: morinda.com/hu-hu/
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Morinda Magyarország Kft.
A Morinda Magyarország Kft. eredményesen pályázott a 
TÁMOP-2.1.3.A-12/2 „Munkahelyi képzések támogatása mikro és 
középvállalkozások részére a Közép-Magyarországi régióban” című 
pályázaton. Az Unió és a Magyar állam által nyújtott támogatás összege 
7 208 761 Ft.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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A legfontosabb témák a 2014-2020 közötti 
pályázati lehetőségek és a KKV Stratégia,   a vállalati 
fenntarthatóság és menedzsment kompetenciák, illetve 
az infrastrukturális fejlesztések voltak.
A Vállalkozók Esztergomért Egyesület a Hotel  
Esztergomba szervezett vállalkozásfejlesztési 
konferenciáján a kis – és közepes vállalkozások 
fejlesztésének időszerű kérdéseiről, a stratégiai 
irányokról és a jelenlegi kihívásokról adtak 
átfogó képet a szakmapolitikai, a versenyszféra 
és kutatói szegmens prominens előadói.     
 

A „Vállalkozásfejlesztési Konferencia Esztergom” 
program résztvevőit Sasvári Géza, a Vállalkozók 
Esztergomért Egyesület elnöke; majd Szalai Piroska, 
a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium nők munkaerő-piaci helyzetének 
javításáért felelős miniszteri biztosa köszöntötte.   
 
A miniszteri biztos úgy fogalmazott: a kis és 
középvállalkozások (kkv-k) fejlesztése nélkül nem 
növelhető a foglalkoztatás, hiszen a foglalkoztatottak 75 
százaléka a 250 fő alatti létszámú vállalkozásokban áll 
alkalmazásban. Szalai Piroska arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a női foglalkoztatás-bővülésben dobogós helyezést 
értünk el uniós mércével mérve az elmúlt időszakban, és 

Tények, tervek és teendők a vállalkozásfejlesztésben
Forrás: NGM

Az esztergomi Vállalkozásfejlesztési Konferencián gazdaságfejlesztés jelenéről és távlatairól beszélt Szalai 
Piroska miniszteri biztos és Dr. Völner Pál államtitkár, továbbá előadást tartott többek között Dr. Urbán László, 
a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese és Dr. Fórián István a Magyar Autóbuszgyártó Klaszter elnöke.

ezt a jó tendenciát a jövőben folytatni kell. Köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy a fiatal vállalkozásokra kiemelten 
figyelni kell, mert azok a gazdaságfejlesztés 
motorjait jelentik, és szerepük nélkülözhetetlen a 
foglalkoztatás és a versenyképesség szempontjából.   
 
Dr. Völner Pál, infrastruktúráért felelős államtitkár 
előadásában a Közép-Dunántúli Régióban történő, s 
tervezett infrastrukturális fejlesztésekről és a Nemzeti 
Közlekedési Stratégiáról beszélt. Az államtitkár 
ismertette a 2020-ig tervezett legfontosabb projekteket 
és fejlesztéseket, melyek vélhetően nem csupán a 
közlekedés hatékonyabbá tételét szolgálják majd, de 
a vállalkozások számára konkrét gazdasági előnyökkel 
fognak járni. Egyebek mellett kiemelte, hogy a 
Tatabánya és Budapest közötti M1-es autósztrádát 
kétszer három sávosra szeretnék bővíteni, illetve 
egyéb projektekkel szeretnék elősegíteni a felvidéki 
térségek gazdasági kapcsolódási lehetőségeit az észak-
dunántúli térség ipari-, kereskedelmi központjaival. 
Beszámolója alapján 2017-es határidőben gondolkodva 
az esztergomi térséget fel lehet fejleszteni a 
közlekedés tekintetében, s várhatóan 2015-re üzembe 
állhat a Párkány-Esztergom közötti teherkomp. 
 
Ezt követően dr. Urbán László, a Magyar Suzuki Zrt. 
vezérigazgató-helyettese az autógyár és beszállítói 
hálózatának működéséről tartott beszámolót. 
Előadásában részletezte, hogy ugyan több mint 270 
nemzetközi, és 80 magyar beszállítója van a cégnek, de 
ezek körülbelül azonos beszállítási értéket képviselnek, 
és a beszállítókat a Suzuki indirekt módon, különböző 
programokkal is fejleszti. Dr. Fórián István a Magyar 
Autóbuszgyártó Klaszter elnöke az autóbuszgyártás 
legfontosabb eredményeiről és kihívásairól beszélt.   
 
A konferencia második felében Kokas Tamás 
osztályvezető a Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
járműipart érintő fejlesztéseiről, programjairól 
tartott beszámolót, mely során hangsúlyozta, 



23HITELES FORRÁS
www.palyazatisajtokozlemenyek.hu

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az euró-zónában 
(18 tagállam) átlagosan 12 százalék, az egész EU-ban 
(28 tagállam) átlagosan 10,8 százalék, Magyarországon 
pedig 8,8 százalék a munkanélküliségi ráta. Hazánk 
a 28 tagállam közül a 2. legnagyobb mértékben 
csökkentette a munkanélküliséget az elmúlt évben.
Az Eurostat közleménye szerint Magyarországon 
2012 decembere és 2013 decembere között 2,3 
százalékponttal, 11,1 százalékról 8,8 százalékra 
csökkent a munkanélküliség. Ennél jobban csak 
Lettországban sikerült mérsékelni az állástalanok 
számát, ott 14,3 százalékról 11,5 százalékra.
Magyarországot néhány évvel ezelőtt még az EU 
sereghajtói között tartották számon, mára ezen 
a területen is éllovasok lettünk. Mindez nem a 
véletlen műve: a kormány jól működő foglalkoztatási 
programjai – például az Első Munkahely 
Garancia Program, a lakhatási támogatás, a kkv-k 
munkahelyteremtését támogató pályázat, illetve a 
segély helyett munkát biztosító közfoglalkoztatási 
programok – is érzékelhetően javítják az ország 
foglalkoztatási helyzetét.
Reméljük, hogy azok, akik a hazai foglalkoztatottsággal 
és munkanélküliséggel kapcsolatos számokban 
kételkedni szoktak, legalább az Eurostatnak hisznek.

Messze az EU-átlag alatt a magyar 
munkanélküliség

hogy az autógyári munkahelyek teremtése azért is 
lényeges kérdés, mert egy autógyári munkahely 3-5 
beszállítói alkalmazást eredményez. Ismertette azon 
járműipari cégeket, amelyekkel az elmúlt időszakban 
a kormány stratégiai együttműködést létesített, és 
részletezte a hivatal beszállító-fejlesztő programjait. 
 
Dr. Billó Kármen főosztályvezető helyettes, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális és 
Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály 
részéről a 2014 és 2020 közötti legfontosabb 
programjairól, valamint az újonnan megalkotott 
kkv stratégiáról tartott összefoglaló előadást.   
 
A szakmapolitika legfontosabb kérdései után dr. Fülöp 
Gyula, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi 
tanára a „Vállalati fenntarthatóság – Menedzsment 
kompetenciák” című előadásában olyan globális 
kihívásokról beszélt, melyek a vállalati mérettől 
függetlenül minden vállalkozás számára nehéz feladatot 
jelentenek, illetve a fenntartható stratégiai menedzsment 
rendszerét elemezte. dr. Sasvári Péter egyetemi docens 
a Miskolci Egyetem egyes projektjeiről, valamint a 
vállalkozások kutatói hálózatáról és a legfontosabb 
eredményekről tájékoztatta a hallgatóságot.   
 
A záróakkord Szolnoki Szabolcs SMART Pont vezető 
és Dózsa Gergely, az Érme Üzletember Hálózat 
menedzserének előadása volt az „i.e. SMART a 
gyakorlatban” illetve az „Ízelítő a SMART képzésről” 
címmel.
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Tempel
SAJTÓKÖZLEMÉNY
„A teMPel kft. jAvítÓ, kArBAntArtÓ, Összeszerelő MűHelyének létreHOzÁsA.”

2013. október 17.

A 2013. október 19-n lezáruló projekt keretében, bővült a Tiszakécske, Oláházi dűlő 18. szám alatt megtalálható telephelyünk gép- és anyag raktára, 
amelynek tetőterében irodahelyiség és szociális blokkok létesültek, valamint felépült egy mosó épület, amelyben a szervizelt, felújított gépek 
tisztítása történik majd. 
Továbbá a telephelyen új kerítés épült, udvarunkat parkosítottuk, valamint bővítettük személyzeti parkolónkat. 
A megvalósult beruházásnak köszönhetően nem csak, kapacitásaink növekedtek, hanem - a mezőgazdasági gépek, berendezések import-export 
kereskedelme mellett - új tevékenységgel bővült szolgáltatási palettánk. 
Az új gépet vásárló megrendelőink által leadott régi, lestrapált gépek felújításával. Ezeket a gépeket, olyan gazdáknak értékesítjük, akik kisebb 
területen szűkösebb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek és örülnek, ha hozzájuthatnak számukra is elérhető árú, de az igényeiknek megfelelő 
eszközhöz. 
Továbbá örömünkre szolgál, hogy a beruházás eredményeként lehetőségünk nyílt 4 új munkahely létrehozására is. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tempel Kft.
Cím:  6060. Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.
Email:  sipos.tibor@tempel.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

2011. december 29-én a tempel kft. örömmel értesült arról, hogy a dAOP-1.1.1/e-11-2011-0042 kódszámú „ A teMPel kft. javító, 
karbantartó, összeszerelő műhelyének létrehozása”című pályázata 43 983 782 ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szpi
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„HAtÁrOn ÁtnyÚlÓ együttMűkÖdési PrOgrAMOk”

2013. október 7.

A határon átnyúló együttműködési programok tervezését (az osztrák és szlovén határszakasz kivételével) a jelenlegi időszak 
programjainak irányító hatósága, az nfü neP iH kezdte meg, míg a 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési programok 
irányítását a kormány 1034/2013. (ii. 1.) korm. határozat alapján a széchenyi Programiroda nonprofit kft. fogja ellátni.

A Programiroda feladata lesz a határon átnyúló programok intézményi kiépítésének tárgyalásai során a magyar álláspont kidolgozásának 
koordinációja és annak képviselete a szomszédos országok releváns hatóságaival folytatott tárgyalásokon, valamint a részvétel biztosítása a 
programozó üléseken, beleértve azok levezetését is. Az intézményrendszeri felkészülés érdekében elvégzi a szükséges technikai és jogi környezet 
kidolgozását és az azokhoz szükséges feltételek megteremtését. Ezen felül biztosítani fogja az INTERACT-program programozó munkacsoportjában 
való megfelelő részvételt.
Azokban a programokban, ahol Magyarország látja el az irányító hatósági feladatokat, a tervezés megfelelő ütemben való lebonyolításáért is felel. 

Ezek a következők: Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program, Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési 
Program, Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program. A tervezés az Ausztria-Magyarország, valamint 
a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program esetében is megkezdődött az osztrák, valamint a szlovén fél szervezésében.
 

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA
Cím: 1053 Budapest, Szép u. 2.
E-mail: info@szechenyiprogramiroda.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent EKOP-1.A.3 kódszámú, 
„Kimutatható megtakarítással 
járó központi elektronikus 
szolgáltatások használatára 
történő áttérés (Kormányzati felhő, 
NTG csatlakozás, gazdálkodás, 
intézményi működtetés, 
iratkezelés)” című felhívás “C3. 
Elszámolható költségek köre” 
pontja kiegészül az építési 
beruházás költségeivel.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

A „Civil szervezetek bejegyzésének 
és nyilvántartásának modernizációja 
(OITH)” című, EKOP-1.1.5 kódszámú 
kiemelt felhívás „E1. Monitoring 
mutatók” pontjában módosítottuk 
az eredmény indikátorok célérték 
elérésének időpontját.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent „A bírósági szervezet 
rendszert érintő jogszabályi 
változásokból eredő fejlesztések 
a Bírósági Integrált Informatikai 
Rendszerben és a Vezetői Információs 
Rendszerben”című, EKOP-1.1.16 
kódszámú kiemelt projekt fizikai 
befejezésének határidejét 2014. 
július 31-ig meghosszabbítottuk.
A módosított megvalósítási 
határidőhöz igazodva módosítottuk 
az „E1 Monitoring mutatók” pontot is.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent „A Rendőrség elektronikus 
feldolgozó rendszerének 
korszerűsítése a KMR régióban” című, 
EKOP-3.1.5 kódszámú kiemelt projekt 
fizikai befejezésének legkésőbbi 
időpontját 2014. szeptember 30-ig 
meghosszabbítottuk.
A módosított megvalósítási 
határidőhöz igazodva módosítottuk 
továbbá az „E1. Monitoring mutatók” 
pontban az indikátorok célérték 
elérésének időpontját.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent „Területfejlesztési, 
területi tervezési és szakmai 
koordinációs rendszer kialakítása” 
című, ÁROP-1.2.11-2013 kódszámú 
kiemelt felhívás “E1 Monitoring 
mutatók” pontját módosítottuk.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent „Az e-közigazgatási 
irányítás megújítása a központi 
közigazgatásban” című, ÁROP-
1.2.20 kódszámú kiemelt pályázati 
felhívás “E1 Monitoring mutatók” 
pontját módosítottuk.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent „Kormányhivatalok 
szervezetfejlesztése” című,  
ÁROP-1.2.7 kódszámú kiemelt felhívás 
“A1. Alapvető cél és háttér információ”, 
valamint az “E1. Monitoring mutatók” 
pontjait módosítottuk.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

 “Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent ”Szervezetfejlesztési 
program államigazgatási és 
igazságszolgáltatási szervek 
számára” című, ÁROP-1.2.18/A-2013 
kódszámú felhívásban módosítottuk 
az “A1 Alapvető cél és háttér 
információ”, “C7 A projekt befejezése 
és a pénzügyi elszámolás végső 
határideje”, valamint az “E1 
Monitoring mutatók” pontokat.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent a „Helyi közszolgáltatások 
versenyképességet szolgáló 
modernizálása” című, ÁROP 
1.1.22 kódszámú kiemelt projekt 
befejezésének időpontját 2014. 
július 31-ig meghosszabbítottuk. 
A módosított megvalósítási 
határidőhöz igazodva módosítottuk 
az indikátorok célérték elérésének 
időpontját.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

Módosítások

Elindult az Új Széchenyi Terv 
keretében a Versenyképes IKT 
szektor fejlesztése (GOP-3.3.4.) 
felhívás társadalmi egyeztetése.
A pályázati kiírás célja, hogy az IKT, 
vagy informatikai témájú K+F+I 
projekteket fejlesztő vállalkozások 
- elsősorban KKV-k - nemzetközi 
piaci lehetőségei bővüljenek, és 
az Európai Unió Horizon 2020 
programjában való aktív részvételük 
növekedjen.
A pályázat keretében 1 milliárd 
forint áll rendelkezésre a 2014-
2015. évekre.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent DDOP-1.1.1/D-14 
kódszámú, „Telephelyfejlesztés a 
területi kohézióért” című felhívást 
módosítottuk.
A változás oka két pontosító feltétel 
beillesztése a felhívás szövegébe, 
melyet a dokumentum piros színnel 
jelöl.

Kapcsolódó dokumentumtárak:
www.palyazat.gov.hu
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Business Women

Sikeresen zárul a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló 
Business Women elnevezésű projekt, melynek összköltségvetése 81 ezer euro, amelyből az Európai Unió 
mintegy 69 ezer eurót finanszíroz. A projekt záró rendezvényét február 24-én tartották Novi Sad-on (Újvidéken). 

A projekt záró konferenciáját Szerbiában, a Vajdasági 
Parlamentben (Novi Sad/Újvidék) tartották 2014. február 
24-én. A vidéki nők ügye mellett felszólalt többek között 
a Vajdasági Parlament alelnöke, a Belgrádi Parlament 
alelnöke, a szerbiai magyar nagykövet és a Vajdasági 
Garancia Alap vezetője is. Bemutatkozott néhány vidéki 
vállalkozó nő, akik a projektben kaptak segítséget 
vállalkozásuk indításához, sikeres működtetéséhez. A 
projekt eredményeit a projektvezető, Dragana Todorovic 
foglalta össze és minden megjelentnek megköszönte az 
együttműködést, amivel hozzájárult a projekt – és ezáltal 
a résztvevő vidéki nők sikerességéhez. Magyar részéről 
Puskás Hajnalka, az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-
Kiskun Megyei Szövetsége képzési igazgatója tartott 
előadást a projekt magyarországi tevékenységeiről, 
eredményeiről és a nők személyiségét, vállalkozói 
készségeit fejlesztő segítő sikeres, bevált módszerekről. 
A projekt keretében Bács-Kiskun megyében vidéki 
munkanélküli és vállalkozó nőket vontak be a kutatásba. 
Azt vizsgálták, milyen a vidéki nők helyzete jelenleg, 
milyen problémákkal küzdenek az álláskeresés vagy a 
vállalkozásindítás során, és mely területeken szeretnének 
fejlődni. A határ két oldalán elkészült kutatás eredményeit 

összehasonlító tanulmány szerb és magyar nyelven 
készült. 
A Kikindán (Szerbia) megrendezett női vásárra 40 magyar 
vállalkozó, őstermelő nő utazott ki, termékeit bemutatni 
és partnerséget építeni a szerbiai asszonyokkal. 
A kiskőrösi és kiskunfélegyházi vállalkozási és 
számítástechnika képzéseken résztvevő kezdő vállalkozó 
és munkanélküli nők számos ismerettel gazdagodtak, 
amelyek segítséget jelentenek a vállalkozás sikeres 
működtetéséhez. A digitális írástudás és a kommunikációs 
készségek fejlesztése nemcsak vállalkozás indításakor, de 
a magánéletben való ügyintézéshez is hasznos. Mindkét 
helyszínen kiváló közösség alakult ki a csoportban, 
egymást segítették a résztvevők a fejlesztési folyamatban. 
A projekt által elért vállalkozó nőkről kiadvány készült és 
a projekt Internetes oldalán is hozzáférhetők az adatok, 
ami elősegíti annak a célkitűzésnek a megvalósulását, 
hogy a magyar-szerb határ két oldalán élő vállalkozó nők 
között együttműködések alakuljanak ki. 
A projekt széleskörű partnerségben valósult meg: 
vezető partner a Vajdasági Garancia Alap, szerb partner 
az Esélyegyenlőségi Intézet, a magyarországi projekt 
partner az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun 
Megyei Szövetsége (Kecskemét).
Ez a sajtóanyag az Európai Unió pénzügyi támogatásával 
valósult meg. A sajtóanyag tartalmáért teljes mértékben 
az Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei 
Szövetsége vállalja a felelősséget, és az semmilyen 
körülmények között nem tekinthető az Európai Unió 
és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző 
tartalomnak.
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Cséfalvay Zoltán egy, a duális képzéssel kapcsolatos 
egyetértési megállapodást írt alá Dale A. Martinnal, a 
Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatójával.
Dale A. Martin hangsúlyozta: a diákok a tanműhelyben 
nemzetközileg versenyképes szaktudást, nyelvtudást, 
Siemens minőséget és nemzetközi munkakultúrát 
tanulhatnak. A felújított és bővített műhelyt idén október 
2-án adják át.
A Siemens tájékoztatása szerint jelenleg a tanműhelyben 
2 évfolyamon 3 szakon több mint 40 diák tanul. A 
beruházás keretében az épületet kétszintessé alakítják, 
így az újonnan létrejövő Siemens Képzési Központ akár 
130 diákot is fogadni tud majd.
Cséfalvay Zoltán kifejtette: a kormány már 2010 második 
felében elkezdte a német duális szakképzés kiépítését 
Magyarországon. A 2011-ben elfogadott szakképzési 
törvény megteremtette a jogi kereteket, finanszírozási 
oldalról pedig a szakképzési hozzájárulás rendszerének 
szabályozása biztosította a forrásokat. Sikeresen átalakult 
az Országos Képzési Jegyzék is. Hozzáfűzte, hogy a 
költségvetésből évente mintegy 50 milliárd forintot 
fordítanak szakképzésre.
A duális képzésnél nemcsak a jogi és pénzügyi keretek, 
hanem az infrastrukturális háttér erősítése is fontos, mert ez 

is segít a képzés kibővítésében - mondta Cséfalvay Zoltán.
Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy míg 
Németországban a cégek ötöde, Magyarországon 
csak 5 százaléka vesz részt a duális képzésben, 
vagyis Magyarországon is szélesíteni kell a képzésbe 
bekapcsolódó cégek számát, amit a kormány próbál is 
támogatni, és a cégek részéről is érdeklődés mutatkozik.
Cséfalvay Zoltán a jövőről elmondta: látszik, hogy a 
természettudományos felsőfokú oktatásnál is van 
igény a duális jellegű képzések megerősítésére, vagyis 
a következő lépés az lehet, hogy a felsőoktatásban a 
vállalatok igényeihez közel lévő területeken - a mérnöki 
és informatikai képzésben - is kialakítanak egy duális 
rendszert.
Az államtitkár kitért arra is, hogy a 2014-2020-as európai 
uniós tervezési időszakban Magyarország összesen 7500 
milliárd forintot fordíthat fejlesztésre, ennek pedig 60 
százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre, amiből a 
jelenlegi számítások szerint csaknem 50 milliárd forint 
juthat közvetlenül a duális szakképzésre.

A gyakorlati képzés versenyképessé teszi a 
gazdaságot
Forrás:  NFM

A duális képzésnek immár a jogi és pénzügyi feltételei is adottak Magyarországon, ami azért fontos, mert 
a gyakorlati képzés versenyképessé teszi a gazdaságot - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) államtitkára szerdán sajtótájékoztatón a Siemens központi telephelyén Budapesten.
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TÚRAAUTÓBÉRLÉS

www.turaautoberles.hu
Időpont foglalás +36 30 488 92 24
info@dorlin-system.hu

túraautó bérlés üzletág
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A hatóság nyilvántartásába kerüléssel a hatóság, 
jogsértést megállapító döntésének jogerőre 
emelkedésétől számított 2 évig zárja ki az érintett 
munkáltatót a költségvetési támogatásokból. 

A témában részletes tájékoztatás a forrásként is 
felhasznált www.ommf.gov.hu oldalon, a bal oldalon 
feltüntetett HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS menüpontban 
található. 

A hivatalos adatbázis tehát csak és kizárólag a fenti 
helyen, térítésmentesen férhető hozzá, nem indokolt 
egyéb oldalak megkeresése, ahol a jogszabályok tág 
értelmezése a munkáltatókat negatív színben tünteti fel 
és kimutathatóan veszélyezteti a munkáltatók gazdasági 
érdekeit.

Tisztelt	Olvasó,	Cégvezető!
A 2014. évben meghirdetésre kerülő Uniós pályázatok tanulmányozása előtt, vagy 
közbeszerzési, illetve a közbeszerzési feltételeket előíró pályázatokon történő 
indulás előtt a fontosnak tartom tisztázni, hogy mit is jelent az a bűvös szó, hogy 
„FEKETE LISTA”. 

SZAKÉRTŐ	VÁLASZOL
Kovács György 

A munkaügyi ellenőrzéseket lezáró, munkaügyi 
szabálytalanság elkövetésének megállapítását követően 
kiadott, munkaügyi bírságot kiszabó határozat csak 
néhány esetben eredményezi azt, hogy egy munkáltató 
első alkalommal elkövetett hiba után felkerüljön a 
jogsértést elkövető munkáltatók hatósági nyilvántartására. 
A munkaügyi bírság mértékénél azonban jóval súlyosabb 
büntetés egy, a munkáltató fejlődését nagymértékben 
segítő Uniós pályázati lehetőségből való kimaradás, 
miközben a konkurencia élhet az alkalommal.

Amit fontos leszögezni, hogy a fentiekben említett „Fekete 
Listára” csak a munkaügyi hatóság, a területileg illetékes 
kormányhivatalok munkaügyi felügyelőségeinek 
megállapítását követően kerülhet fel a munkáltató.  
Azt, hogy a hatósági vizsgálatok alapján, mely cégek 
nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolattal 
rendelkező munkáltatók kritériumainak a  Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal tartja nyilván. Ez a nyilvántartás 2013. 
07. 01-től közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül 
és térítés mentesen a nyilvantartas.ommf.gov.hu címen 
térítésmentesen érhető el Közbeszerzés és Rendezett 
munkaügyi kapcsolatok menüpont alatt.

Az Nemzeti Munkaügyi Hivatal által vezetett hatósági 
nyilvántartás meghatározott adatai honlapon történő 
nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a rendezett 
munkaügyi kapcsolatoknak, valamint a közbeszerzési 
eljárásoknak való megfelelést a pályázatokat elbíráló, 
támogatást nyújtó szervezetek ellenőrizhessék.

A menüpontok között szereplő „Munkavédelmi 
bírsághatározatok menüpontban” fellelhető adatok a 
munkavédelemről szóló törvény rendelkezései miatt 
nyilvánosak és csak abban az esetben jelentenek kizáró 
okot egy pályázat során, ha azt külön nevesítik, a pályázat 
kiírói feltételként szabják meg.  

MUNKAÜGY
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2014. január 22-én lép hatályba az az őszi adócsomag 
elfogadását követően jóváhagyott szabály, miszerint 
filmalkotás támogatása esetén az adózó a kiegészítő 
támogatást kizárólag a mozgóképszakmai célokra 
előirányzott források elosztását végző szervezet, vagyis 
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 
részére nyújthatja (Tao. törvény 22. § (8) 8a) pont).

Egyszerűsítés és könnyítés az adózók szemszögéből a 
nem jelentős összegű hiba kezelésének megváltoztaása. 
A társasági adóról szóló törvény átveszi a számviteli 
törvény nem jelentős hiba fogalmát (a mérlegfőösszeg 
2 százalékát meg nem haladó hiba, illetve az 1 millió 
forint alatti hiba, amennyiben a mérlegfőösszeg 2 
százaléka 1 millió forintnál kisebb). Ilyen hiba esetén 
akkor, ha annak hatása adóalap csökkentő lenne, a 8. § (8) 
bekezdése alapján az adózó választhatja, hogy a tárgyévi 
adóbevallásában rendezi a különbözetet (ahogyan azt 
számvitelileg is teszi) és nem önellenőriz vissza a hiba évére.

Az önellenőrzés csak akkor alkalmazható, ha a tárgyévi 
adóalap nagyobb, mint a nem jelentős összegű hiba 
(magyarán nem mehet mínuszba az adóalap). Ennek 
az adóalap módosító tételnek a „testvére” az adóalap 
csökkentő tételek között (7. § u)) változatlan maradt, tehát 
olyan önellenőrzések esetén, amikor a hiba eredményeként 
az adóalap növekedne, továbbra is önellenőrizni kell. 

A bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóalap-
módosító tételek kivonják az adóalapból a bejelentett 
részesedés értékesítése, apportálása és értékelése 
következtében keletkezett mind pozitív, mind negatív 
eredményhatásokat. Tehát azok nyereségét nem kell 
leadózni, viszont azok vesztesége sem vehető figyelembe. 
A szabályozás célja az volt, hogy a nemzetközi vállalkozások 
a holding struktúrában működő vállalatcsoportok, 
tőkebefektetési társaságok központját Magyarországra 
hozzák. Ennek a szabályozásnak még vonzóbbá tételét 
szolgálja, hogy 2014-től alkalmazásának feltételeként 
30 százalék helyett már csak 10 százalék részesedés 
meglétét kívánja meg a törvény, mely bejelentésének 
jogvesztő határideje nőtt, 60 napról 75 napra.
Módosult a telephely fogalma. Külföldi személyt az 

eddig telephelyet keletkeztető ingatlan hasznosításának 
esetén túl ingatlanértékesítése esetén is telephellyel 
rendelkezőnek kell tekinteni a magyar szabályok 
alapján. Persze, ha van érvényes kettős adóztatás 
elkerülő egyezmény, az felülírhatja ezt a szabályt az 
adott viszonylatban.Az ingatlannal rendelkező társaság 
fogalma az adózóknak kedvező egyszerűsítésen ment 
keresztül. A beszámolóban kimutatott eszközök értékéhez 
viszonyított 75 százalékos arány meghatározását a piaci 
érték helyett a könyv szerinti értéken írja elő a törvény 
2014-től. Tekintettel arra, hogy a piaci ár meghatározása 
mindig költséges és/vagy kockázatos az adózók számára 
ez az egyszerűsítés mindenképpen pozitív hatású

Elismert költségnek minősül bankkártyás, illetve 
hitelkártyás fizetés esetén az éttermi szolgáltatásról szóló 
nyugta (áfát továbbra sem lehet levonni ilyenkor sem).

A	2014-es	társaságiadó-változásokról	II.	rész
          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.

ADÓ
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