
1HITELES FORRÁS
www.palyazatisajtokozlemenyek.hu

Magyar termékek 
népszerűsítése

Az összefogás ereje

10 milliárd az 
onkológiai  

központoknak

PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 3. szám

HITELESFORRÁS

Volánbusz új járműveiAlternatív hajtású járművek



2 HITELES FORRÁS
www.palyazatisajtokozlemenyek.hu



3HITELES FORRÁS
www.palyazatisajtokozlemenyek.hu

Tartalomjegyzék
•	 MILYEN	PÁLYÁZATOK	VÁRHATÓAK?	 	 	 	 	 	 4.

•	 2014-2020	-	STRATÉGIAI	KÖRNYEZETI	VIZSGÁLATA		 	 	 5.

	 ÁTADTÁK	AZ	M0	DÉLI	ÉS	KELETI	ÖSSZEKÖTŐ	UTAT

•	 TISZAALPÁRI	SPORTEGYESÜLET	–	IGAR		 	 	 	 	 6.

•	 MAN	ÉS	A	RÁBA	SZÁLLÍTHATJA	A	VONÁNBUSZ	ÚJ	JÁRMŰVEIT		 8.

•	 PAPCSI	KERT	ÉS	HOBBY	–	EBT	SAJTÓKÖZLEMÉNY		 	 	 10.

•	 COOP	RALLY	–	MAGYAR	TERMÉKEK	NÉPSZERŰSÍTÉSE	 	 	 11.

•	 DELTAPLAST	–	TARNAZSADÁNY	SAJTÓKÖZLEMÉNY	 	 	 12.

•	 ÚJABB	MÁV	INGATLANOKHOZ	JUTOTT	HÁROM	ÖNKORMÁNYZAT	 13.

•	 MVM	ENERGIA	FUTAM	 	 	 	 	 	 	 	 14.

•	 EBT	–	MIZSEI	SAJTÓKÖZLEMÉNY	 	 	 	 	 	 16.

•	 AZ	ÖSSZEFOGÁS	EREJÉT	HANGSÚLYOZTA	NÉMETH	LÁSZLÓNÉ		 17.

•	 DEFLOC	ELEKTRONIKA	–	DIANA	SAJTÓKÖZLEMÉNY	 	 	 20.

•	 KÖZOP-OS	UNIÓS	FORRÁSOK	20%-A	VÁR	ELKÖLTÉSRE	 	 	 21.

	 TANDOFER	SAJTÓKÖZLEMÉNY

•	 M	&	M	TECHNIK	–	PAX	SAJTÓKÖZLEMÉNY	 	 	 	 	 22.

•	 NEMZETI	MŰVELŐDÉSI	INTÉZET	 	 	 	 	 	 23.

•	 TÍZMILLIÁRD	FORINT	AZ	ONKOLÓGIAI	KÖZPONTOKRA	 	 	 24.

•	 MUNKAÜGYI	ROVAT		 -	SZAKÉRTŐ	VÁLASZOL	 	 	 	 26.

	 	 	 	 	 -	BÉREN	KÍVÜLI	JUTTATÁSOK	 	 	 27.

HIRDETÉSFELVÉTEL
Tel: +36.307.385.727
Fax: +36.76.998.340

E-mail:
iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu

FELELŐS KIADÓ
Bannerpark Kft.

Cím: 6000 Kecskemét,
Katona J. tér 18. II/205.
Info: +36.307.385.727

Tel./Fax: +36.76.998.340

LAPZÁRTA
Megjelenést megelőző

héten, pénteken

NYOMDA
Jampolo Kft.

Az újság megszemélyesítve, változó adatokkal,

digitális nyomdai úton került nyomtatásra.

OLVASÓTÁBOR
Civil-, állami-, oktatási és gazdálkodási 

szervek, pályázatírók

TERJESZTI
Magyar Posta Zrt.

Megjelenik országosan,
valamint több mint 500 megszemélyesített 

példányban, negyedévente. 

A változtatás jogát fenntartjuk! 
A nyomdai hibákért felelősséget nem 

vállalunk!

Minden jog fenntartva © 2013
ISSN 2063-3335

Safranyik Dóra
főszerkesztőimpresszum



4 HITELES FORRÁS
www.palyazatisajtokozlemenyek.hu

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult 
pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

Pályázatok vállalkozásoknak 2013-ban

MILYEN PÁLYÁZATOK VÁRHATÓAK?

Pályázat célja: a gyakornoki program lényege jellemzően a KKV-k statisztikai létszámának növelésével 
együtt járó új foglalkoztatás támogatása részleges bér- és járuléktámogatással, valamint a cégen belüli segítő 
mentor bérpótlékával. a Közép-Magyarország Régióban megvalósuló projekt nem támogatható!

PályázóK KöRe: mikro-, kis- és középvállalkozások (a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a 
pályázat benyújtásának időpontját).

táMogatható teVéKenységeK KöRe:
         • Korábbi tanulószerződéses tanuló foglalkoztatása a szakmájában: bértámogatás a garantált   
 bérminimum 150%-áig (+ bérjárulékok); maximum 9 hónap, + 9 hónap továbbfoglalkoztatási   
 kötelezettség.
         • Mentori tevékenység: gyakornokok száma x 46 000 Ft.
         • Adminisztrációs feladatok ellátása.
         • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki  
 munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás (max. 20%).

táMogatás MéRtéKe: 35-100%.
táMogatás összege: Legalább 460.350 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft.
Benyújtás: A pályázatok benyújtása várhatóan 2013.02. 15-től 2014.04.30-ig lehetséges

60-100%-os támogatással fognak nyílni vidékfejlesztési pályázatok! A nyáron induló forrás keretösszege 34 milliárd forint 
lesz a Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint. eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés, falusi turizmus témában 
jelentősebb támogatás várható!
Ezen kívül 2013/2014-ben számos pályázat várható még mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

VisszA nEM térítEndő táMogAtássAL Az ALábbi FEjLEsztésEKEt LEhEt MEgVALósítAni:
         • eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás (gépek, munkaeszközök, szerszámok, informatikai berendezések).  
 A támogatás mértéke 60-90%
         • telephelyfejlesztés - építésre, épület-felújításra, infrastruktúra kialakítására van lehetőség. 
 támogatás mértéke: 45-90%
         • mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése, eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés-támogatási arány 50%
         • energetikai korszerűsítés - a támogatás mértéke 50-100%
a tapasztalatok azt mutatják, hogy 2013-ban a pályázatok a megszokottnál rövidebb ideig vannak nyitva.   
ezért tudatosan  előre kell felkészülni  a pályázó vállalkozásnak, mert a leadáshoz szükséges üzleti terv, 
árajánlatok, tervezési dokumentáció, különböző engedélyek beszerzése és összeállítása több hetet vesz igénybe.   
A népszerű pályázatoknál - ingatlanvásárlás, eszközbeszerzés - nagyon fontos a beérkezési sorrend!
tapasztalataink szerint az európai Uniós pályázatokon elindult vállalkozások nyerési esélye 100%. ez azért lehetséges, mert 
kevés kizáró ok van, könnyű megfelelni a kritériumoknak, és a pályázatok bírálata objektív, nincs lehetőség visszaélésre.

Forrás: NFÜ

Forrás: NFÜ
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mutatja be. Ezt követően készül el a környezeti 
jelentés, illetve ennek közérthető összefoglalója, 
amelyek a továbbiakban ugyancsak elérhetőek lesznek 
Ügynökségünk honlapján.
A tervezett tematikát itt tekintheti meg.
Észrevételeit a skv2014-2020partner@nfu.gov.hu email-
címre várjuk.
A vélemények és az észrevételek megküldésére 
a megjelenéstől számított 30 nap áll partnereink 
rendelkezésére. Kérjük, minden esetben jelezzék, hogy 
az a bekezdés, amelyhez az észrevételt küldik, melyik 
oldalon, melyik bekezdésben található.

Az SKV partnerségi folyamatán keresztül a közvélemény, 
a szakértők és a civil szervezetek figyelemmel kísérhetik 
a környezeti értékelés teljes folyamatát az SKV 
tematikájának kialakításától a végső környezeti jelentés 
elkészítéséig. A környezeti jelentés megfogalmazásakor, 
a tervezési dokumentumok elfogadásakor a 
környezeti vizsgálat során beérkezett véleményeket, 
észrevételeteket, az ezek tekintetbe vételével 
megfogalmazott SKV javaslatait figyelembe kell venni.
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat első lépése a 
környezeti jelentés tematikájának egyeztetése, amely 
a vizsgálat elveit, szempontjait, és a programokra, 
tervdokumentumokra vonatkozó alapvető információkat 

A 2014-2020 programozási időszak  
programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata
Forrás: NFÜ

Folyamatban van A 2014-2020 programozási időszak tervezése, és megkezdődött a tervdokumentumok 
társadalmi egyeztetése. A programok várható környezeti hatásainak, fenntarthatóságának, és az ezekkel 
összefüggő társadalmi hatásoknak az előrejelzése a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) feladata. Az SKV 
elvégzését az Európai 2001/42 EK irányelv írja elő, amelynek hazai szabályait a 2/2005. (I. 11.) Korm. Rendelet 
szabályozza.

Átadták az M0 déli és keleti szektorait összekötő utat

A bővítés befejeztével szeptember közepétől az autóút 
az M7 és M5 autópályák között mindkét irányban 
3 forgalmi sávossá válik, egy-egy leállósávval. Ezzel 
nagymértékben nő a forgalombiztonság, illetve 
csökken a torlódások kockázata, amely nagy segítség 
az autósoknak, mivel az M0 útgyűrű déli szektorán, 
a régió második legforgalmasabb autópályáján 
sávonként mintegy 25 ezer jármű halad át naponta.   
 
A magyarországi közútfejlesztések 2014-ben is 
folytatódnak, az M1-es és a tavaly nyáron átadott, 
M6-M7-es autópálya közötti szakaszt összekötő 2,7 
kilométeres távon szintén ki kell bővíteni a kétszer két 
sávot az autósok biztonságos közlekedése érdekében.

2013 szeptemberétől az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően biztonságosabban és kényelmesebben lehet 
utazni az ország legfontosabb tranzitútján, amely nemcsak a fővárosi és elővárosi lakosságnak kiemelt 
közlekedési szakasza, hanem komoly nemzetközi teherforgalmat is bonyolít.

mutatja be. Ezt követően készül el a környezeti 
jelentés, illetve ennek közérthető összefoglalója, 
amelyek a továbbiakban ugyancsak elérhetőek lesznek 
Ügynökségünk honlapján.
A tervezett tematikát itt tekintheti meg.
Észrevételeit a skv2014-2020partner@nfu.gov.hu email-
címre várjuk.
A vélemények és az észrevételek megküldésére 
a megjelenéstől számított 30 nap áll partnereink 
rendelkezésére. Kérjük, minden esetben jelezzék, hogy 
az a bekezdés, amelyhez az észrevételt küldik, melyik 
oldalon, melyik bekezdésben található.

Forrás: MTI
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EFR CEE Kft.

Igar 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
“A TiszAAlpári sporTegyesüleT egészségre nevelő és szemléleTformáló progrAmjA”

2013. szeptember 23.

SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„igAr KÖzség és vámpUszTA lAKosságánAK egészséges ivóvízzel vAló elláTásA egyedi ivóvízminőség-jAvíTó projeKT KereTében ”

2013. június 13.

A Tiszaalpári sportegyesület 10 millió forint uniós támogatást nyert az „egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 
– lokális színterek” című pályázati kiíráson. A Támop-6.1.2-11/1-2012-1346 számú projekt kivitelezésének ideje 2013. szeptember 
01-től 2014. június 30-ig terjed.

igar 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 3 300 000 ft 
összköltségű, Keop-7.1.0/11-2012-0021 azonosítószámú, „igar Község és vámpuszta ivóvízminőség javítása” tárgyú projekt, a 2012. 
június hó 19. napján hatályba lépett Támogatói okirat alapján mindösszesen 2 805 000 ft összegű vissza nem térítendő támogatásban 
részesült az európai Unió Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési előirányzatból.

A projekt megvalósulási helye Tiszaalpár. Az Egyesületünk koordinálásával megvalósuló projekt egyéb célcsoport specifikus programként a Tiszaalpáron 
élő embereknek kínál programokat. A programokon mindenki ingyenesen vehet részt.
Egyesületünk a 10 hónapos projekt keretében az alábbi programokat biztosítja: 
Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása csoportfoglalkozás keretében, 5 alkalommal.
6 előadás, melynek témái: stressz-kezelés, önismeret, motiváló stressz, dohányzás prevenció, drog és alkoholfogyasztással kapcsolatos prevenció, 
gyógynövények az egészségmegőrzés szolgálatában.
Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása.
4 egészségnap keretében a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósítása.Tervezett programok: egészségnap; 
csoportfoglalkozások, előadások a fenti témakörökben. 
A projekt keretében emellett elkészül egyesületünk egészségterve, mely hosszú távú cselekvési programot fogalmaz meg az egyesület jövőjére 
vonatkozóan. 
A projekt az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 
A projekt aktuális programjával kapcsolatban további információ kérhető paradine.eva@freemail.hu e-mail címen Parádi Lászlóné projektmenedzsertől. 

Igar 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-, mangán 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. 

Tiszaalpári Sportegyesület
Cím: 6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 15/b
E-mail: tiszaalparise@citromail.hu
Honlap: www.tiszaalparise.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Igar Község Önkormányzata
7015 Igar, Fő utca 1.
E-mail: igarphiv@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Tiszaalpári Sportegyesület

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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társaságba. A hatékonyabb működés és üzemvitel 
egyik alapfeltétele a járműállományok, telephelyi 
és pályaudvari infrastruktúrák ésszerűsítése. Az 
ütemezetten zajló átszervezés teljes lezárása a jövő év 
végéig várható.
Az átalakítási folyamat megkezdésével 2013 második 
felében megindultak az első központilag koordinált 
járműbeszerzési tenderek. A vásárlások közvetlen 
fedezetét a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Közösségi 
Közlekedésfejlesztési Finanszírozási programja, 
míg a hitelek megtérülését a társaságok bevételei 
(menetdíjak és állami források) biztosíthatják. A 
kiírások a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szakértőiből álló bizottság 
felügyelete mellett, egységes szempontrendszer 
szerint, összehangoltan jelennek meg a továbbiakban 
is a közösségi közlekedés biztonságos fenntartása és 
fejlesztése érdekében.

A VOLÁNBUSZ Zrt. új járműveivel elsősorban a Budapest 
elővárosi forgalomban találkozhatnak majd az utasok 
2014 elejétől. A RÁBA-VOLVO konzorcium nyertes 
ajánlata komoly előrelépés a hazai autóbuszgyártás 
jövője szempontjából. A lezárt tender mellett 
folyamatban van egy újabb 49 autóbusz beszerzésére 
irányuló, járműpótlási célú közbeszerzési eljárás is.
A VOLÁN társaságok járműbeszerzéseit 2010 nyarán 
függesztették fel, mivel ekkor még nem született döntés 
a vállalatok - beszerzendő járművek darabszámát és 
összetételét alapvetően befolyásoló - átalakításáról. 
Az autóbuszos szolgáltatók versenyképességének és 
méretgazdaságosságának javítása érdekében azóta 
megkezdődött a 24 állami cég összevonása 7 regionális 

A MAN és a RÁBA-VOLVO szállíthatja a 
VOLÁNBUSZ új járműveit
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály

A VOLÁNBUSZ Zrt. eredményt hirdetett a 167 autóbusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban 2013. 
szeptember 5-én. A vállalatnak a jövő év első negyedévétől kezdődően 106 szóló kialakítású MAN és 61 
csuklós RÁBA-VOLVO autóbusz forgalomba állítására nyílik lehetősége. A VOLÁN társaságok járműbeszerzési 
programját újraindító megrendelés összértéke mintegy 10 milliárd forint.

A	 1559/2013.	 (VIII.	 15.)	 számú,	 „a	 Magyarországi	 Németek	
Általános	 Művelődési	 Központja	 Intézményfenntartó	
és	 Működtető	 Közalapítvány	 által	 tervezett	 köznevelési	
intézmény	 fejlesztését	 célzó	 kiemelt	 tervezési	 felhívás	
közzétételéről	 és	 a	 Nyugat-Dunántúli	 Operatív	 Program	 5.	
prioritás	 keretének	 növeléséről”	 című	 Kormányhatározat	
alapján	 az	 Új	 Széchenyi	 Terv	 keretében	 megjelent	 az	
„Oktatásfejlesztés	-	Kis-	és	mikrotérségi	oktatási	hálózatok	és	
központjaik	 fejlesztése”	 című,	 NYDOP-5.3.1/C-13.	 kódszámú	
kiemelt	 projekt	 felhívás	 dokumentációja.	 A	 kiemelt	 felhívás	
célja	 a	 köznevelési	 reformfolyamatoknak	 megfelelően,	 a	
minőségi	oktatás	megteremtéséhez	és	az	egységes	szemléletű	
modern	neveléshez	szükséges	feltételek	kialakítása,	előtérbe	
helyezve	a	német	nyelvű	és	német	nemzetiségi	neveléshez	
és	oktatáshoz	való	hozzáférés	javítását.

Megjelent a kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése 

érdekében kiírt kiemelt projekt felhívás 

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

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

Papcsi Kert és Hobby
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„sAjáT TUlAjdonÚ Telephely vásárlásA A pApCsi KerT és hobby KfT.”

2013. június 25.

A pApCsi KerT és hobby Kft. 9,99 millió vissza nem térítendő és ugyanennyi visszatérítendő támogatást nyert az Új széchenyi Terv 
„mikro-vállalkozások fejlesztése” című pályázati kiíráson. A projekt összköltsége 22,2 millió forint volt.

A vissza nem térítendő támogatás és az e mellé biztosított kedvező kamatozású hitel hozzásegítette a céget, hogy a bérleményként használt kecskeméti 
telephely helyett saját tulajdonú telephelyet tudjon vásárolni.
A társaság célja elsődlegesen természetesen az ügyfeleinek nyújtott szakmai szolgáltatás, azonban a saját telephely megvásárlásával ezt a szolgáltatást 
bővíteni tudja azzal, hogy a bérleményre fordított kiadásokat a szakmai színvonal megtartására, fejlesztésére költse, emelve ezzel az általa végzett 
munka hatékonyságát.

PAPCSI KERT és HOBBY Kft.
Cím: 2750. Nagykőrös, Taksony u. 8.
E-mail: papcsikert@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

EBT
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„mUnKAhelyTeremTés Az ebT KfT-nél” 

2013. március 21.

Az euro-borsod Trade Kft az Új széchenyi Terv keretén belül 4 942 110 forint támogatást nyert, „munkahelyteremtés az ebT Kft-nél” címen.

Az Euro-Borsod Trade Kft 1992 szeptemberében alakult magánvállalkozás.
Mára régiónk meghatározó szereplője lettünk, készletállományunk az egyik legnagyobb a térségben. Központi létesítményünk egy közel 2000 m2 
alapterületű, kétszintes épület, melyben irodák, szociális helységek, korszerű polcrendszerrel ellátott raktár, illetve kis- és nagykereskedelmi boltunk 
is található.
Az Euro-Borsod Trade Kft az Új Széchenyi Terv keretén belül 4 942 110 forint támogatást nyert, 
„Munkahelyteremtés az EBT Kft-nél” címen. A támogatás összegének 85 %-a, vagyis 4 200 793,- Ft az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, 15 
%-a, vagyis 741 317,- Ft pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

A gazdasági növekedés egyik fokmérője a munkakörülmények és a termelési színvonal javulása.
E beruházással 3 fő munkahelyteremtést valósítottunk meg cégünknél. Sikerült állományba helyeznünk egy fő könyvelőt, egy fő üzletkötőt és egy fő 
beszerzőt, ezzel is javítva a versenyképességünk feltételeinek érdemi javítását.
Ez a pályázat lehetőséget biztosított nekünk arra, hogy ezzel is fejlesszük vállalkozásunkat. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Euro-Borsod Trade Kft.
Cím: 3704. Berente, Ipar u. 2.
Email: gyorgy.koreny@ebt.hu
www.kgbearings.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Coop rally célkitűzése:
Az üzletlánc minden lehetőséget megragad, hogy 
felhívja a figyelmet, hogy a magyar gyártók képesek 
kiváló minőségek előállítására. Ennek népszerűsítésére 
2006 óta minden év szeptemberében megszervezi 
a Coop Rallyt, amelyhez a COOP Csoport üzleti 
partnerei és szinte a teljes gyorsan forgó fogyasztási 
cikkeket (FMCG) gyártó szektor csatlakozik, független 
attól, hogy magyar terméket, hazai terméket vagy 
hazai feldolgozású terméket gyártsanak, illetve 
forgalmazzanak. 
Az idei Coop rally kecskeméti állomása az Univer 
Zrt. Mindszenti körúton találhat ó telephelye volt. A 
helyszínválasztás nem véletlen. 120 Univer termék, 
évente 15 milliárd forintértékben jelenik meg a 
Coop üzletlánc polcain. A vállalat idén ünnepli a 65. 
évfordulóját. Molitórisz Károly az Univer-Product Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, hogy 100%-ban magyar 
alapanyagokat használnak, legyen szó paradicsomról, 
fűszerpaprikáról vagy pritamin paprikáról. Sőt van, 
hogy ők maguk is termeltetnek helyi gazdákkal. De 
önmagában nem elég csupán annyi, hogy magyar 
termék. Valóban meg is kell felelnie mind ízvilágában, 
csomagolásában, árában is ahhoz, hogy versenyképes 
tudjon lenni az európai termékekkel.
az idei verseny:
Az idei szakmai programsorozaton több mint 70 jelentős 
hazai vállalkozás képviseletében, közel 75 két főből álló 
csapat vesz részt, akik a hazai élelmiszer-kereskedelmi 

piacon évi 2000 milliárt Ft-ot kitevő termékértékesítést, és 
a COOP Csoporttal együtt több, mint 50.000 munkavállalót 
képviselnek. Az esemény célkitűzéseivel egyetértve, Dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ismét vállalta 
a Coop Rally fővédnökségét, Dr. Kardeván Endre, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletéért 
és agrárigazgatóságáért felelős államtitkár pedig a szakmai 
védnökséget.
A kétnapos programon Fazekas Sándor miniszter és 
Kardeván Endre államtitkár is személyesen vettek részt.

Coop Rally – Magyar termékek népszerűsítése!
Forrás: Safranyik Dóra

A Coop lánc üzleti partnereivel összefogva immár nyolcadik alkalommal szervezte meg a Coop Rally-t. Az idei 
évben Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter fővédnökségével és személyes jelenlétével az idei Coop 
Rally útvonala a kelet-magyarországi régió gyártói és forgalmazói központját érinti.

Irodaépítés és telephelyfejlesztés szakál István egyéni vállalkozónál

A kerekegyházi Szakál István egyéni vállalkozó közel 20 millió forint visszatérítendő támogatáshoz jutott a Dél-
alföldi Operatív Program keretében meghírdetett „Telehelyfejlesztés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv 
keretében. A 41 millió forintot meghaladó összköltségvetésű beruházásból a vállalkozó telephelyén új, többszintes 
irodaépület épült, valamint megújult a műhelyépület és a telekhatáron belüli infrastruktúra is.

Szakál István egyéni vállalkozó
E-mail:	istvanszakal@freemail.hu	
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Szakál István egyéni vállalkozó
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A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

Deltaplast
SAJTÓKÖZLEMÉNY
“KészárU rAKTár épíTése A delTAplAsT KfT.-nél”

2013. július 19.

Pályázati azonosító: DAOP-1.1.1/E-12-2013-0136
A MERCEDES kecskeméti megjelenésével a DELTAPLAST lehetőséget kapott az autóipari beszállítás fokozására, mely iparág minőségi és hatékony 
kiszolgálása újabb fejlesztéseket generál. A jelenlegi telephely már nem tudja kiszolgálni egyszerre a PET és a műszaki termékek gyártását, ezért 
szükségessé vált a két divízió szétválasztása. A fejlesztés következtében a PET divízió új telephelyen, önálló infrastruktúrával folytatja működését.
A projekt célja és elvárt eredménye a DELTAPLAST új telephelyén, egy korszerű 1600 m2-es készáru raktár felépítése, kamion dokkolóval.
Támogatás éve: 2013 
Projekt összes költsége: 207.800.000,- Ft (nettó) 
Támogatás összege: 94.112.319,- Ft (nettó) 
Támogatás megnevezése: Dél-alföldi Regionális Operatív Program -Telephelyfejlesztés 
(egyszeri, vissza nem térítendő) 
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 
Magyar Köztársaság költségvetésének társfinanszírozása 
Kivitelezés ideje: 2013.06.01 - 2014.03.02

Deltaplast Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Mártírok útja 2.
Email: titkarsag@deltaplast.hu
www.deltaplast.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A delTAplAsT Kft. a dél-alföldi regionális operatív program keretében, a nemzeti fejlesztési ügynökség által közzétett 
„Telephelyfejlesztés” programra pályázatot nyújtott be és támogatást nyert el.

Tarnazsadány
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„Uniós TámogATásból fejlődiK TArnAzsAdány álTAlános isKolájA”

2013. szeptember 19.

Az iskola 10 420 000 ft uniós támogatást nyert az „infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az 
egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az lhh kistérségekben” című pályázaton az Új széchenyi Terv keretében. 

A TIOP-1.2.5-12/1-2012-0016 azonosítószámú projekt keretén belül, 100%-os támogatással a Tarnazsadányi Tagiskola informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztése valósult meg.
A program során a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében tanulói laptopokat, oktatást, nevelést segítő szemléltető és egyéb 
eszközöket szereztünk be.Az eszközbeszerzés célja az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazásának elősegítése a tanulásban, 
szabadidőben és a kommunikáció során.Az informatikai fejlesztéshez kapcsolódóan a tantermekben felújítási munkákat végeztünk. A beszerzett 
eszközök biztonságos tárolását, a hozzájuk kapcsolódó munkavégzést szolgálják a beszerzett bútorok. A projekt a tanulók digitális kompetenciájának 
fejlesztésével, a területi hátrányok csökkentésével hozzájárul az intézmény céljához, hogy minden gyermek képességének, adottságának megfelelő 
oktatást kapjon. A korszerű eszközök segítik a diákokat abban, hogy felkészüljenek az iskolán kívüli illetve utáni problémák megoldására a szükséges 
információkeresési stratégiák elsajátításával.A projekttel célunk, hogy sikerüljön a hátrányos helyzetű valamint sajátos nevelési igényű gyerekeknek 
a képességbeli szintre-hozása, személyiségfejlődésük és szocializációjuk megtámogatása annak érdekében, hogy növeljük társadalmi beilleszkedési 
esélyeiket.Az iskolai kudarcok csökkentésével elősegítjük, hogy a tanulók önbecsülése növekedjen, tanulmányi eredményeik javuljanak, egyre több 
tanuló jelentkezzen továbbtanulásra érettségit adó intézménybe. 

Tarnazsadány Községi Önkormányzat 
Cím: 3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17.
E-mail: polgarmesteri.hivatal.tzs@freemail.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Marjay Gyula főigazgató elmondta, hogy a most átadott 
két ingatlan együttes értéke 432 millió forint, és az MNV 
Zrt. tovább vizsgálja a sport- és más önkormányzati célra 
átadható ingatlanok körét.

A kormány idén júniusi döntése értelmében három 
helyi önkormányzat (Debrecen, Székesfehérvár és 
Balatonboglár) jut ingyenesen négy olyan ingatlanhoz, 
amelyek a helyi önkormányzati feladatok ellátásához, 
fejlesztésekhez és beruházásokhoz közvetlenül 
szükségesek. A négy ingatlan együttes értéke 1,27 
milliárd forint.

Az ingatlanátadásról szóló sajtótájékoztatón beszédet 
mondott Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára, Marjay Gyula, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő (MNV) Zrt. Ingó- és Ingatlanvagyonért 
felelős főigazgatója és Cser-Palkovics András 
polgármester is.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a MÁV Csoport 
ingatlanvagyonának hosszú távú, teljes körű rendezése 
és a vagyonkezelési feladatok korszerűsítése érdekében 
döntött arról, hogy a MÁV Zrt. és leányvállalatainak 
vagyonkezelésében, illetve tulajdonában lévő 
ingatlanállomány egy részét az MNV Zrt. átveszi. Az ilyen 
módon állami tulajdonba kerülő ingatlanok ingyenesen 
önkormányzati tulajdonba kerülnek, hogy a települések 
közfeladat-ellátását segítsék.

Hegmanné Nemes Sára beszédében felidézte: az új 
vagyontörvény egyik fontos célkitűzése, hogy a nemzeti 
vagyonelemek a lehető legjobb gazdára leljenek, vagyis 
mindig ott legyenek, ahol a leghatékonyabban tudnak 
velük gazdálkodni. Kitért arra is, hogy egy sportpálya vagy 
bármilyen közösségi létesítmény sokszor jobb kézben 
van egy önkormányzat tulajdonában, mintha az államnál 
maradna, hiszen az önkormányzat bizonyos esetekben 
több forrást tud a fenntartásra és a fejlesztésre fordítani.

Újabb MÁV-ingatlanokhoz jutott térítésmen-
tesen három önkormányzat
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály

Ingyenesen adta az állam Székesfehérvár Megyei Jogú Város tulajdonába a MÁV Zrt. két sportpályáját – 
jelentette be Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára 
2013. szeptember 3-án, Székesfehérváron.

Európai Uniós támogatásból valósult meg Szegeden 
pályázati tanácsadó iroda megnyitásához szükséges 
ingatlanvásárlás. A beruházást - a „GOP-2.1.1-11/M” 
pályázati kiíráson nyertes pályázat keretében – a NANA 
Consulting Kft. valósította meg 9,7 millió Ft értékben. A 
pályázó vállalkozás számára az ingatlanvásárláshoz az 
Európai Unió és a Magyar Állam 4,35 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatást, illetve szintén 4,35 millió Ft kedvező 
kamatozású mikrohitelt biztosított.

NANA Consulting Kft.
Cím:	6723	Szeged,	Tabán	u.	32.
E-mail:	besze.tamas@t-online.hu
web:	www.nana-consulting.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

NANA Consulting Kft.
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A rendezvény fővédnöke Németh Lászlóné nemzeti 
fejlesztési miniszter volt. Kilenc kategóriában több 
mint ötven alternatív hajtású, környezetbarát 
jármű versenyzett a III. MVM Energia Futamon 
szombaton Budapesten, a Lánchíd pesti hídfőjénél. 
A napenergia-meghajtású járművek és tanulmányautók 
futamán a napelemes meghajtást emberi erővel 
kombináló hibrid jármű, a Pannonrider 4.0 végzett az 
élen. A tervező-versenyző szerint a járműve nemcsak 
gyors, de költséghatékony, csendes, és energiatároló 
képessége miatt sötétben is üzemel.
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. immár 
harmadszorra hívta fel a rendezvénnyel a közönség 
figyelmét az üvegházhatású gázok kibocsátása nélküli 
energiatermelés és -felhasználás fontosságára. Az Európai 
Mobilitási Hét kiemelt hazai rendezvényének fővédnöke 
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter volt.
A tájékoztatás szerint napenergiával, sűrített levegővel, 
akkumulátorral és emberi erővel hajtott járművek, 
átalakított, környezetbarát szériaautók, különleges 
prototípusok, versenyautók, elektromos gokartok tucatjai 
robogtak a futamon, amelyet több ezren követtek 
figyelemmel a helyszínen és az internetes közvetítés 
segítségével.

Hozzátették: a futurisztikus járművekkel versenyző 
csapatok fejlesztéseiken keresztül bemutatták, hogy 
a károsanyagkibocsátás-mentes közúti közlekedés 
megvalósítható. Felhívták a figyelmet arra is, hogy idén 
már öt, jelentős műszaki hagyományokkal rendelkező 
egyetem csapata is indult. A kizárólag zöldáramot 
használó futamon a fejlesztők mellett hírességek is 
rajthoz álltak.
A hírességek Famous Futamát a címvédő Kovács Kokó 
István olimpiai és világbajnok ökölvívó nyerte. Indult 
Kozmann György világbajnok, olimpiai bronzérmes 
kenus, Lepe, a Balkan Fanatik frontembere, Horváth 
Gáspár, az Irie Maffia zenei vezetője, Janicsák Veca 
énekesnő, Delov Jávor, a Random Trip alapítója és Csipa, 
a Hooligans énekese is.
Az MVM Csoport 2011-ben hívta életre az MVM 
Energia Futam rendezvénysorozatot. Az első futammal 
Budapesten, az Andrássy úton az európai fővárosok 
között elsőként szerveztek versenyt az alternatív hajtású 
járműveknek.

Ötven alternatív hajtású jármű versenyzett az 
MVM Energia Futamon
Forrás:  MTI
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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 projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

EBT
SAJTÓKÖZLEMÉNY
“Az ebT KfT Komplex fejleszTése”

2013. szeptember 23.

Az EBT Kft. egy kapacitásnövelő technológiai fejlesztést kíván végrehajtani, a kereskedelmi vonal céljából (magasabb minőség révén), fenntartható 
módon. Cégünk csapágy, ipari karbantartási anyagok, munkavédelmi eszközök, munkaruházat, valamint vegyi anyag nagykereskedelmével foglalkozik.
A projekt tevékenységei:
•	 mérleg,		
•	 IT	eszközök	beszerzése,
•	 SAP	bővítése,	
•	 marketing	és	poncrendszer	kialakítása
Mindezekre azért van szükség, mert jelentősen erősödnek piaci pozícióink. A tervezett fejlesztés a vállalkozás árbevételét (2-3 %-al) és jövedelmezőségét 
megnöveli. Növeli a cég hozzáadott értékét, csökkenti a szállítási időket min 5%-al, a kapacitást 5%-al növeli, az üzemelési költségeink, így önköltségünk 
csökkenne (5%), a géppark még korszerűbbé, magasabb színvonalúvá, gyorsabbá, és környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásoknak jobban 
megfelelővé válik. 
A fejlesztés segítségével tehát képesek leszünk a releváns piacon hosszú távon fennmaradni, javul a versenyképességünk, így a szervezetünk jelenlegi 
helyzetével alátámasztott a fejlesztés racionalitása, azaz indokoltak a beruházások.

Euro-Borsod Trade Kft.
Cím: 3704. Berente, Ipari út 2.
Email: gyorgy.koreny@ebt.hu
www.kgbearings.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az Új széchenyi Terv gazdaságfejlesztési operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott „Az ebT Kft komplex fejlesztése” 
című, gop-2.1.1-12/b-2013-0517 jelű pályázat 5 425 517 ft összegű támogatást nyert el.

Mizsei
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„Komplex TeChnológiAfejleszTés A mizsei KfT-nél.”

2013. április 24.

A mizsei Termelő és Kereskedelmi Kft. 63.683.288,- forint uniós támogatást nyert a  „Komplex technológiafejlesztés a mizsei Kft.-
nél.” című pályázattal az Új széchenyi Terv gazdaságfejlesztési operatív program keretén belül. 

A Mizsei Kft. 1991-ben alakult meg. A Kft életében több mérföldkő is volt, de a legnagyobb a Lajosmizsei Tüzihorganyzó Üzem létrehozása. Ezzel a 
cég a vasáru gyártásától a szerelésen keresztül a termékek felületkezelésével bezárólag teljes technológia folyamatot képvisel a piacon. A pályázat 
megnyerésével további lehetőségek nyíltak meg, hogy egy európai minőségű és színvonalú üzemet alakítsunk ki. A teljes beruházás meghaladja 
a 170 millió Forintot. Ez a beruházás lehetőséget ad továbbiakban arra, hogy a dolgozói létszámot tovább tudjuk növelni, ezzel csökkentve a 
munkanélküliséget. 
A pályázat keretén belül létrejön egy csarnokbővítés és fedett szín kialakítása, mely által a tüzihorganyzott termékek minősége a tárolás során nem 
sérülne - romlana. A pályázat másik részében eszközbeszerzés valósul meg, mellyel a technológia folyamatot fogjuk meggyorsítani, az anyagmozgatást 
és rakodást megkönnyítjük, valamint ezen túlmenően csökkentjük a környezeti terhelést.
A projekt eredményeképpen tehát a vállalkozás egy olyan üzemet szeretne működtetni, amely az európai követelményeknek megfelel és teljes 
mértékben ki tudja elégíteni a vevők igényeit, a  dolgozói állomány növelésével szolgáltatásunkat színvonalasabbá teszi.

Mizsei Kft.
Cím: 6050. Lajosmizse, Baross tér 1.
E-mail: mariaborbely@t-online.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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Bátaszéken aláírta a tanuszoda állami tulajdonba 
adását lezáró szerződést. „Célunk a kormányváltás óta 
következetesen képviselt felelős vagyongazdálkodás 
szellemében, hogy az eddigi és további ingyenes 
ingatlanátadásokkal javítsuk a helyben élők 
életminőségét, azok fejlesztések, beruházások alapjául 
szolgáljanak” – hangsúlyozta a tárcavezető.
A bátaszéki előtt, tavaly decemberben 17 
sportlétesítmény PPP-szerződése szűnt már meg, és 
vált lehetővé térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
adásuk. A 9 tornaterem és 9 tanuszoda együttes értéke 
meghaladja az 5 milliárd forintot.

A megye lakói 1999 óta minden évben szeptember első 
napján ünneplik a Megyenapot, amely kifejezi és erősíti 
az itt élő csaknem 220 ezer polgár és 109 település 
összetartozását.
A fejlesztési miniszter az egykori Vármegyeháza 
dísztermében tartott ünnepségen hangsúlyozta, 
hogy összefogás nélkül nem létezhet sem kisebb, sem 
nagyobb közösség. Összefogva képesek lehetünk 
felülkerekedni a kudarcra ítélt helyzeteken, legyőzni a 
nehézségeket, és megsokszorozni a társadalomban rejlő 
értékeket.
Az összefogás eredményeire utalva a tárcavezető 
kitért az önkormányzatoknak nyújtott segítségre. 
Az adósságkonszolidáció keretében a Tolna megyei 
települések több mint 13 milliárd forint összegű 
pénzügyi tehertől szabadultak meg. A megyeszékhely 
Szekszárd adósságából 3 és fél milliárd forintot vállalt át 
a kormányzat.

Az adósságterhek enyhítését szolgálta számos 
településen a PPP konstrukcióban megvalósult 
sportlétesítmények kiváltása is. Közülük a Tolna megyei 
Bátaszéki tanuszodáját 377 millió forintért vásárolta 
meg az állam. A sportlétesítményt térítésmentesen 
az üzemeltető helyi önkormányzat tulajdonába adják. 
A korábbi kormányzati ciklusok alatt megkötött 
PPP-szerződések utóbb teljesíthetetlenné váltak az 
önkormányzatok számára, a szolgáltatási díj mértéke 
ellehetetlenítette gazdálkodásukat.
A Megyenapi ünnepséget követően Németh Lászlóné 

Az összefogás erejét és eredményeit 
hangsúlyozta Németh Lászlóné
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály

A tárcavezető a tolnai Megyenapon mondott beszédet Szekszárdon, majd Bátaszéken ünnepélyesen aláírta a 
helyi tanuszoda állami tulajdonba adását lezáró szerződést 2013. szeptember 1-jén.

Idén nyáron Európai Uniós támogatásból valósult meg 
Szeged belvárosában egy új orvosi rendelő megnyitásához 
szükséges ingatlanvásárlás. A beruházás - a „GOP-2.1.1-
11/M” pályázati kiíráson nyertes pályázat keretében – 
Váradyné Dr. Kohán Mária egyéni vállalkozó, belgyógyász 
szakorvos nevéhez fűződik, aki a 16 millió Ft nettó értékű 
beruházásához az Európai Unió és a Magyar Állam 7,2 
millió Ft vissza nem térítendő támogatást, illetve 7,2 millió 
Ft kedvező kamatozású mikrohitelt nyert meg.

Váradyné Dr. Kohán Mária
Cím:	6726	Szeged,	Deák	Ferenc.	u.	4.
E-mail:	drkohanmaria@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Váradyné Dr. Kohán Mária
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DSR Partner Kft.Deltaplast Kft.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A DELTAPLAST Kft. az Új Széchenyi 
Terv keretében “Egészségre nevelő 
és szemléletformáló életmód 
programok - lokális színterek” 
programra pályázat nyújtott be és 
9.299.082,-Ft támogatást nyert el.

Deltaplast Kft.
Cím:		6000	Kecskemét,	Mártírok	útja	2.
Email:	titkarsag@deltaplast.hu
www.deltaplast.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Inverter-Solar Kft.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A DSR Partner Kft. és az FKE Nonprofit 
Kft. által alkotott konzorcium 
123 733 000 forint uniós támogatást 
nyert a Piacorientált kutatás-fejlesztési 
tevékenység támogatása című 
pályázati kiíráson az Új Széchenyi 
Terv keretében. Az összköltségvetés 
meghaladja a 170 millió forintot.

DSR Partner Kft.
Cím:	1117	Budapest,	Prielle	Kornélia	u.	19/G
E-mail:	support@dsr.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az Inveter-Solar Kft. 108 379 363 
Ft támogatást nyert a Kutatás és 
Technológia Innovációs alapból, 
Mikro-Inverter és koncentrátor 
fejlesztése napelem csoportokhoz 
címen az Új Széchenyi Terv keretén 
belül.

INVERTER-SOLAR KFT.
Cím:	2200	Monor,	Kossuth	L.u.	71.	A/4
Email:	sebestyen.erna@gmail.com
www.inverter-solar.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Preventer Kft.No Mosquito Kft.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A szegedi NO MOSQUITO Kft. 2012 
júliusában 1,22 millió forint vissza 
nem térítendő és ugyanennyi 
visszatérítendő támogatást nyert 
az Új Széchenyi Terv keretében. A 
2,72 millió forint összköltségvetésű 
beruházásban ingatlan vásárlás és 
eszközbeszerzés valósult meg.

NO MOSQUITO Kft.
Cím:	6726	Szeged,	Alsó-kikötősor	5.	VII.em	38
E-mail:	szunyoggyerites@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Tarnaméra Általános Iskola

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

Az Tarnamérai Általános 
Iskola 16 960 0000 Ft-ot nyert 
„Infrastrukturális fejlesztések az 
esélyegyenlőség elvű minőségi 
oktatás és az egész életen át tartó 
tanulás támogatása érdekében az 
LHH kistérségekben” címmel az Új 
Széchenyi Terv keretében.

Tarnaméra Községi Önkormányzat
Cím:	3284	Tarnaméra,	Árpád	u.	6.
Email:	polgarmester@tarnamera.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Tooltechnik Kft.Tiffer 21 Kft.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

A Tiffer 21 Ablak Kft. 9 millió 
forint támogatást nyert ingatlan 
vásárláshoz a “Mikro vállalkozások 
fejlesztése” című pályázati kiíráson 
az Új Széchenyi Terv keretében.

Tiffer 21 Ablak Kft.
Cím:		8000	Székesfehérvár,	Zsurló	u.	15.
Email:	info@tiffer21.hu
www.tiffer21.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Vatner Kft.

A Vatner Kft. 164 905 000,- Ft-ot 
nyert a „Mágneses tér és 
aerodinamikai közeg kutatása, és 
rendszerelemek kutatásfejlesztése 
realisztikus kormányerő 
visszacsatolás megvalósításához 
szimulátorokban” címmel. 

Vatner Kft.
Cím:	7400	Kaposvár,	Zárda	u.	13.
Email:	info@vatner.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az Preventer Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Információs 
technológiafejlesztés a Preventer 
Kft.-nél címmel 2.751.999.- forint 
vissza nem térítendő támogatás 
nyert el az Új Széchenyi Terv 
keretében.

Preventer Kft.
Cím:	8000	Székesfehérvár,	Kelemen	B.	u.	47.
Email:	info@preventer.hu
www.preventer.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Európai Uniós támogatásból útjára 
indul a szanki Tooltechnik Kft. -nél a 
telephelyfejlesztésük első üteme. A 
164 millió Ft nettó értékű beruházás 
megvalósítását az Európai Unió és 
a Magyar Állam 77,9 millió Ft-tal 
támogatja.

TOOLTECHNIK Kft.
Cím:	6131	Szank,	Kiszsombos	dűlő	8.
E-mail:	tooltechnik@tooltechnik.hu
www.tooltechnik.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.

Defloc Elektronika
SAJTÓKÖZLEMÉNY
“ingATlAn vásárlás A defloC eleKTroniKA bT.-nél.”

2013. szeptember 23.

2013. évben Ingatlan vásárlással kombinál mikrohitellel megvalósításához kért támogatást a székesfehérvári Defloc Elektronika Bt. Az ingatlan 
értéke nettó 13.900.000.- forint volt, melyből vissza nem térítendő támogatás mértéke 6.255.000.- forint, a visszatérítendő támogatott hitel összege 
6.255.000.- forint volt, melyet a „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében nyert el a pályázó.
A Defloc Elektronika Kereskedelmi Bt. székesfehérvári vállalkozás 2013-ban a GOP 2.1.1/M – Mikrovállalkozások fejlesztése pályázati konstrukció 
keretében jutott támogatáshoz vállalkozása fejlesztéséhez. Ennek keretében 2013-ban ingatlant vásárolt. Célja a vevőpartnereik számának dinamikus 
növekedése és a növekvő piaci igények miatt szeretnék vállalkozásukat tovább fejleszteni, melynek következő állomásaként egy székesfehérvári 
vagyonvédelmi szaküzlet és raktár megnyitását tervezi.
Ennek következtében vevőköre nem csak a telepítőkre korlátozódna, hanem a lakossági ügyfeleket is el tudnák érni, hiszen napjainkban a 
vagyonvédelem komoly szerephez jutott.
A szaküzlet és a raktár megnyitásával dolgozói létszámukat szeretnék megduplázni a jelenlegi 2 fő mellett még 2 főt szeretnének alkalmazni.
Termékskálán megtalálhatók az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek, tűzjelző rendszerek, videó megfigyelő rendszerek, kapuautomatizálási 
rendszerek, gépjármű biztonságtechnikai eszközök, egyéb kiegészítők és segédanyagok.
Céluk ügyfeleik vagyonvédelemmel és biztonságtechnikával kapcsolatos elvárásainak kielégítése.
Partnereik elégedettségét piaci ismereteik, kiterjedt kapcsolat rendszerük és a műszaki háttér biztosítja.

Defloc Elektronika Kereskedelmi Bt.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Huba utca 5.
Telefon: +36 (20) 5192635
E-mail: info@defloc.hu
Honlap: www.defloc.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

jelen projekt eredményeként székesfehérváron a megvásárolt ingatlan forgalmas helyen, főútvonal kereszteződésében, 
kiváló reklámfelülettel és parkolási lehetőséggel rendelkezik. Alkalmazásukkal jelentősen növelhetjük kapacitásunkat, és 
hatékonyságunkat. Központjuk székesfehérváron jelenlegi üzletük szántódon található.

Diana
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„ÚJ TíPuSÚ SZAKKÉPZÉS BEvEZETÉSE A DIANA SZAKKÉPZő ISKOLáBAN”

2013. augusztus 31.

A diana vadász- felnőttképző Alapítványi szakképző iskola és Kollégium 9.997.366,- forint uniós támogatást nyert a „Támop-
2.2.5.A-12/1-2012-0062 Az  új típusú szakképzés bevezetése érdekében történő fejlesztések a fegyverműszerész szakképesítésben 
a diana szakképző iskolában” című pályázattal.

2012. szeptember 03-án a Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium beindította az új OKJ szerinti 54 863 01 azonosító számú 
Fegyverműszerész új típusú szakképző évfolyamot. A projekt előkészítés szakaszában az iskola szükségletfelmérést és helyzetelemzést végzett, majd az új 
szakképzés indításához szükséges alapdokumentumokat, pedagógiai- és szakmai programot módosította és engedélyeztette. A projekt megvalósításának 
szakaszában a kötelezően végrehajtandó és egyéb támogatható tevékenységek kerültek elvégzésre. A projekt keretén belül 2 szakmai munkacsoport 
kialakítása és működtetése valósult meg. A munkacsoportban résztvevő tanárok- szakmai megvalósítók- több hatékony  tanítás-tanulástechnikát 
támogató módszertanok gyakorlati alkalmazását, bemutató órák megtartását,  szakmai dokumentumok elkészítését, jó gyakorlat bemutatását, átadását, 
disszeminációs rendezvény megtartását végezték el. 4 fő pedagógus, szakmai megvalósító munkacsoportban résztvevő speciális, szakmai továbbképzésen 
vett részt. Az intézmény szakmai, módszertani támogatást, mentor szerepvállalást végzett a projekt teljes ideje alatt.  Az új típusú szakképzés bevezetésének 
tapasztalatairól, projekt eredményéről, szakmai értékelés történt, mely komplex tájékoztató kiadvány formájában is elkészítésre került. Szaktanácsadó 
bevonásával új módszer kidolgozása valósult meg. A projekt 2013. 08. 31-én sikeres projektzáró rendezvény keretében zárult. 

Diana vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és 
Kollégium
Cím: 6640 Csongrád, Jókai u. 14.
Telefon: +36 (30) 437-0923, +36 (63) 483-790
E-mail: titkarsag@dianaszki.hu
Honlap: www.dianaszki.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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jövőt az államtitkár.
A NIF Zrt. kommunikációs vezetője azt közölte, hogy 
hamarosan megjelennek az utak mentén azok az 
óriásplakátok, amelyek az Új Széchenyi Terv keretében, 
a folyó uniós költségvetési ciklusban magvalósuló 
autópálya-, vasút- és közútépítést mutatják be.
Összesen 340 kilométer autópálya épül meg 2007 
és 2013 között, ebből elkészült 112 kilométer, 73 
kilométeren folyik a kivitelezés, és közbeszerzés, illetve 
előkészítés alatt áll 155 kilométer.
A közútfejlesztés többnyire a 11,5 tonnás teherbíráshoz 
szükséges szélesítést és burkolat erősítést jelenti. Eddig 
elkészült 379 kilométernyi útszakasz, kivitelezés alatt áll 
332, míg a közbeszerzés, illetve előkészítés fázisában 
lévő szakaszok 349 kilométert tesznek ki.
Az új, illetve felújítandó vasúti pálya hossza 540 kilométer. 
Ebből kész 236 kilométer, épül 217, és közbeszerzés alatt 
áll 87 kilométer.

A hátralévő összegből 55 milliárd már szerződéssel 
lekötött, 367 milliárdnál folyamatban van a közbeszerzés, 
és 28 milliárd az az összeg, amelyre még nem írtak 
ki közbeszerzést - ismertette az adatokat Loppert 
Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. 
kommunikációs vezetője a tájékoztatón.
A következő, 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusban 
a KÖZOP-támogatás várhatóan 1200 milliárd forint lesz, 
és az EU a vasútfejlesztést helyezi előtérbe - vázolta a 

KÖZOP-os uniós forrás 20 százaléka vár elköltésre
Forrás: MTI

A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 2175 milliárd forintos 
támogatásából 450 milliárd költhető még el az év végéig - közölte Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
infrastruktúráért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Tandofer
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„POS TERMINáL ALAPÚ PDA MOBIL RENDSZER FEJLESZTÉSE AZ ÚJ SZÉCHENYI TERv TáMOgATáSávAL”

A Tandofer informatikai Kft. 18  millió forint uniós támogatást nyert az „Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai 
innovációjának támogatása” című pályázati kiíráson az Új széchenyi Terv keretében.

A Tandofer Kft. 1998 óta kiemelkedő teljesítményével a hazai informatikai piac egyik meghatározó szereplőjévé vált a KKV-k számára nyújtott, egyedi 
igényekre optimalizálható termék és szolgáltatás portfóliójával. Cégünk elsősorban az integrált vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerszoftverek 
fejlesztésére, telepítésére, üzemeltetésére fókuszál; leginkább a hazai kereskedelemben, szerviztevékenységben, termék előállításban, illetve járműipari 
beszállításban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A projekt során az IntegPDA elnevezésű szoftver termékünk jelentős mértékű 
továbbfejlesztését valósítottuk meg, POS (Point Of Sales) alapú terminál hozzáadásával. A szoftver által eddig nyújtott előnyöket minél szélesebb partneri 
kör számára kívánjuk elérhetővé tenni, továbbá, a folyamatosan változó piaci igényeknek kívánunk a fejlesztéssel megfelelni, lépést tartva, figyelemmel 
kísérve az információtechnológia rohamos fejlődését. A projekt számunkra kiemelkedően fontos innovatív jellege abban mutatkozik meg, hogy a meglévő 
és jövőbeli ügyfeleink számára, egy standardizált, POS terminállal kiegészített rendszert vagyunk képesek termékként értékesíteni úgy, hogy a PDA-n 
futó modul online és off-line módon is képes az igényeket kielégíteni, és a meglévő alkalmazás funkcionalitás szempontjából mérföldekkel továbblép az 
eddig tudásán. Ezen kívül fontosnak tartjuk a készpénzkímélő megoldás előnyeit kiemelni, ill. annak kedvező hatását, hiszen a termékértékesítések egy 
jelentős részére a pénzügyi egyenlítés időbeli átfutási idejének gyorsasága növekszik. A kiegészítéseket meglévő ügyfeleink számára is újonnan létrejött 
modulként kívánjuk bevezetni, egy kedvező árú értékesítés keretében. Az új ügyfélkörünk részre pedig eleve biztosítottá vált a modul megvásárlása.

Tandofer Informatikai Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Munkácsy M. u. 47.
E-mail: info@tandofer.hu.hu
Honlap: www.tandofer.hu 
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

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

M & M Technik
SAJTÓKÖZLEMÉNY
“Az m & m TeChniK KfT. TeChnológiAi fejleszTése, vAlAminT egy Új, dmU 50 eColine TípUsÚ, ÖT Tengelyes Univerzális mArógép beszerzésével A 

meglévő gyárTóKApACiTás bővíTése ”

2013. szeptember 23.

Az M & M Technik Kft. eddigi működése során számos fejlesztést hajtott végre, melynek keretében 2011. évben önerőből fejlesztette a cég 
gyártókapacitását egy új, DMG CTX 310 eco V3 CNC típusú esztergagép beszerzésével, majd szintén 2011. évben - a GOP-2.1.1-11/A-2011-1090 
azonosítószámú projekt keretében - a gyártókapacitását tovább tudta bővíteni és fejleszteni egy új, DMC 635 V eco megmunkáló központtal. 
A jelen támogatott projekt keretében a cél a gyártókapacitás további frissítése, új, a mai modern kor követelményének is megfelelő, az ügyfelek piaci 
igényét maximálisan kielégítő öt tengelyes marógép beszerzése és üzembe helyezése révén.  Az újonnan beszerezni kívánt, csúcstechnológiát képviselő 
fémipari gép segítségével lehetőség nyílik az egyre speciálisabb feltételeket támasztó vevői igények kielégítésére, a megrendelések határidőben 
történő teljesítésével, a cégtől már megszokott magas minőségi színvonal megtartásával. A DMU 50 ecoline típusú berendezéssel lehetőség nyílik 
továbbá az egyre inkább növekvő számú, egyedi, speciális megrendelések teljesítésére is, valamint a fejlesztés révén növekedni fog a megrendelések 
volumene, várhatóan a megrendelők elégedettségével egyezően, ami lehetővé teszi a már meglévő munkahelyek megtartását és esetleges további 
bővítését, továbbá biztosítani tudja cég hosszú távú fenntartását és jövedelmezőségét.

A beszerezni kívánt DMU 50 ecoline típusú, öt tengelyes, univerzális marógép gyártása az Európai Közösség területén történik, a berendezés megfelel 
mind a vonatkozó irányelveknek, mind a szabványoknak.

M&M Technik Szerszámtervező és Fémmegmunkáló Kft 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 5.
Telefon: +36 (22) 504-680, +36 (30) 9939-545     
Fax: +36 (22) 504-683                                       
E-mail:  mmtechnik@t-online.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az m & m Technik Kft. technológiai fejlesztése, valamint egy új, dmU 50 ecoline típusú, öt tengelyes univerzális marógép beszerzésével 
a meglévő gyártókapacitás bővítése címen 15.507.109 ft támogatásban részesült az Új széchenyi Terv keretén belül.

PAX
SAJTÓKÖZÉLEMÉNY
„ELőREMuTATÓ INNOvATív FEJLESZTÉS A PAx KFT-NÉL”

2013. augusztus 22.

A pAx faipari, Kereskedelmi és szolgáltató Kft. 21 835 239 ft uniós támogatást nyert az Új széchenyi Terv gazdaságfejlesztési 
operatív program keretén belül. A 33 592 676 ft-os összköltségvetésű beruházásból egy darab hiAb 100 típusú erdészeti rakoncás 
felépítmény, egy darab Cargofloor Cf 500 típusú árukihordó padozat rendszer, valamint egy darab loglifT f 115 típusú erdészeti 
rakodódaru lett beszerezve és üzembe helyezve.

A projekt keretében három eszköz került beszerzésre, melyeket cégünk lajosmizsei telephelyén helyeztünk üzembe.
Cégünk faipari tevékenységet folytat. Több eszközzel is rendelkezünk, a pályázat keretében az egyik 6x6 hajtású rakodógépünk daruja került cserére, 
amely már eléggé korszerűtlen volt, az így beszerzésre került Loglift F115 típusú daru, jelenleg is az egyik legkorszerűbb, illetve vélemények szerint 
az egyik hanem a leg strapabíróbbak egyike, e daru sokkal gyorsabban dolgozik, illetve nagyobb távolságra nyúlik ki, sőt terhelhetőbb is mint elődje.
Az erdészeti rakoncás felépítmény vásárlásával, már két 6x6 hajtású teherautónk üzemel, sokkal több munkát tudunk vállalni, és elvégezni, amely 
egyértelműen jelentkezik az általunk megmozgatott fűrészipari alapanyagok mennyiségéből.
A mozgópadozatú felépítményben egyértelműen, olyan anyagokat tudunk begyűjteni, amelyet eddig az erdőben hagytunk, mert túl rövidek voltak, vagy 
szétszóródtak volna. A felépítmény zárt oldalú, így nem tud kiszóródni az aprításra kerülő faanyag.
„Előremutató innovatív fejlesztés a Pax Kft-nél” (GOP-1.3.1-11/C-2012) című projektünk az Európai Unió támogatásával valósult meg. 

Pax Kft.
Cím: 6045 Ladánybene, Petőfi u. 15.
E-mail: zsolt.arva@hiperkom.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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Nemzeti Művelődési Intézet

„Az élet színei - az iskolai nevelés és hatékonyságának 
segítése a közművelődés eszközeivel a Kecskeméti 
Kistérségben” című projekt záró félévéhez érkezett.
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, 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 célunk a nevelési-oktatási és a 
kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség 
erősítése, a kulturális intézmények által nyújtott kínálat 
bővítése, fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények 
igényeinek megfelelően. 
A 12 oktatóval és 14 iskolával, valamint a 350 gyerekkel 
történő együttműködés erősíti az intézmény helyzetét 
az élethosszig tartó tanulás támogatásában, erősíti 
az intézmény székhelyén, s a megyében kapcsolati 
hálózatát. 
A pályázati munka segítségével a helyi kulturális aktivitás 
erősítése, hagyományok ápolása révén az identitás 

erősítése és önsegítési, munkavállalási képességük 
és állampolgári aktivitásuk erősítése történik 25-féle 
pályázati tevékenységgel.
A pályázati programok hosszú távú fenntarthatóságának 
erősítése mellett partnereink pályázatok végrehajtásával 
kapcsolatos kompetenciáit fejleszti, társadalmi 
elfogadottságát növeli, erősítve az intézmény megyei 
közművelődési feladatellátó szerepét.
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. 
Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk minél több 
gyermek számára, tanórán kívül, játékos, sikerélményt 
biztosító formában jusson hozzá a fenti ismeretekhez, 
kapcsolódva az iskola pedagógiai programjához, 
azt hatékonyan kiegészítve alkalmasabbá tegye 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 kialakuljon 
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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A forrás tíz térségi központ között oszlik meg, így a 
Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma, a 
szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház és 
a Somogy megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, valamint 
a nyíregyházi központú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház, a győri Petz Aladár 
kórház, a Békés megyei Pándy Kálmán Kórház, továbbá 
a Bács-Kiskun megyei Kórház és a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Hetényi Géza Kórház kap fejlesztési pénzt.

Szócska Miklós elmondta, elsősorban a 
diagnosztikai műszerpark és a terápiás egységek 
újulnak meg várhatóan egy-másfél éven belül, 
néhány helyen pedig új épületeket is építenek. 
Kásler Miklós, a Szakmai Kollégium Sugárterápiás és 
Onkológiai Tagozat elnöke szerint rendkívüli fejlődés 
kezdődik az onkológiai diagnosztika és ellátás területén, 

amelynek megújítását már húsz éve kezdeményezték. 
Úgy véli, a létrejövő beruházásokkal és a koncentrált 
szakembergárdával Magyarországon Európa egyik 
legkorszerűbb onkológiai rendszere jön létre. 
Az onkológus professzor példaként említette 
Franciaországot, ahol kilenc százalékkal javult a 
túlélő betegek aránya csak azzal, hogy koncentrálták 
a szaktudást és műszerezettséget. Kásler 
Miklós szerint a mostani fejlesztéssel a magyar 
betegek túlélési esélyei 4-6 százalékkal javulnak. 
A szakmai kollégiumi elnök elmondta, a legkorszerűbb 
képalkotó diagnosztika műszereinek beszerzésével 
például lehetővé válik a primer daganat és az 
áttétek helyének pontos meghatározása, a daganat 
szomszédos szervekhez viszonyított elhelyezkedése, 
ami a megfelelő diagnosztikához elengedhetetlen. 
Magyarországon 38 besugárzó készülék működik 
jelenleg, a fejlesztéssel ezek száma 46-ra nő, az 
európai ajánlás pedig 50 gép - mondta, hozzátéve, 
hogy a műszerek a legújabb technológiát képviselik. 
A nemzeti rákregiszter adatai szerint évente - a bőrrákos 
megbetegedéseken kívül - mintegy 58 ezer új daganatos 
megbetegedést észlelnek Magyarországon.

Tízmilliárd forintból fejlesztik a térségi és 
regionális onkológiai központokat
    Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tízmilliárd forint európai uniós fejlesztési forrást kap összességében tíz térségi onkológiai centrum - 
jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár pénteken Budapesten. Szócska Miklós elmondta: az építési 
beruházásokat és a korszerű műszerek beszerzését is magában foglaló fejlesztés révén rövidülnek a betegutak, 
pontosabb diagnosztikához és korszerűbb terápiás lehetőségekhez jut majd a lakosság.
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versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
(továbbiakban: Tpvt.) 4.§ (2.) . A munkaviszony, márpedig 
különös tekintettel bizalmi viszonynak tekinthető a Tpvt. 
4.§ (3) b) alapján.

A Tptv. 3-4. §-ai szerint tilos valótlan tény állításával 
vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben 
történő feltüntetésével és egyéb magatartással a 
versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, 
illetőleg veszélyeztetni. Tilos továbbá a megszerzett 
üzleti titkot jogosulatlanul mással közölni, vagy 
nyilvánosságra hozni.

A fentiekre való tekintettel összegzésként elmondható, 
hogy az  üzleti titok hármas törvényi védelem alatt áll (Mt., 
Ptk., Tptv.). Ezért a fenti jogszabályi helyek megsértése, 
az üzleti titokkal való visszaélés és tisztességtelen piaci 
magatartás nem csak a Munkavállaló számára adhat 
törvény előtti számonkérésre okot, hanem kellemetlen 
helyzetbe hozhatja azokat is, akik a törvénytelenül 
szerzett információval jogosulatlan előnyre tettek szert 
és mások jó hírnevét rombolják.

Tisztelt	Olvasó,	Cégvezető!
A munkaviszonyának fennállása alatt a Munkavállaló tevékenységét a 2012. évi 
I., A Munka Törvénykönyvéről szóló törvény 8. § (1-2.) bekezdése előírásai szerint 
kellett, hogy végezze. A jogszabály szerint “a munkavállaló a munkaviszony fen-
nállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan maga-
tartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné”. 

SZAKÉRTŐ	VÁLASZOL
Kovács György 

Az, hogy konkrétan milyen magatartás sértheti 
a munkáltató érdekeit, sok tényezőtől függ, 
egyértelműen ebbe a körbe tartozik azonban az, ha 
a Munkavállaló a Munkáltató bizalmas információt 
illetéktelen személyeknek átadja, illetve azzal visszaélve 
szándékosan, harmadik fél irányába, megtévesztő 
magatartást tanúsít. A titoktartási kötelezettséget az 
Mt. 8. § (4) bekezdése külön nevesíti:
“A munkavállaló köteles a munkája során tudomására 
jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak 
figyelembevételével -, valamint a Munkáltatóra, illetve 
a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú 
információkat megőrizni.”

az üzleti titok megtartásának kötelezettsége 
általános, az nem csak a munkaviszony fennállása 
alatt terheli a Munkavállalót.

Így amennyiben a volt Munkavállaló a Munkáltató, 
mint jogosult üzleti titkát jogosulatlanul nyilvánosságra 
hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél, a Munkáltató 
a polgári jog szabályai szerint akkor is érvényesítheti 
igényét, ha erre vonatkozóan külön “versenytilalmi 
megállapodást” nem kötöttek. Az üzleti titok általános 
szabályai természetesen ekkor is irányadóak.

Közkeletű tévedés tehát a titoktartási kötelezettséggel 
kapcsolatban, hogy az csak a munkaviszony tartalma 
alatt áll fenn, és a munkaviszony megszűnését, 
megszüntetését követően pedig csak akkor, ha arról 
külön megállapodás jön létre a felek között, melyben 
a Munkavállaló számára külön térítést biztosítanak. Az 
üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének 
minősül ugyanis az is, ha az üzleti titkot a jogosult 
hozzájárulása nélkül, a vele -a titok megszerzésének 
idején, vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban, vagy 
üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével 
szereztek meg (A tisztességtelen piaci magatartás, és a 

MUNKAÜGY
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juttatók köre:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi. CXVII. 
törvény 71. paragrafusa szerint béren kívüli juttatásokat 
jellemzően munkáltatók adhatnak a munkavállalónak. 
Munkavállalónak minősül a Munka Törvénykönyvéről 
szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz 
kirendelt munkavállaló és a társas vállalkozás 
személyesen közreműködő tagja is.

a juttatás összege:
A juttatások összege többnyire a minimálbérhez 
igazodik. 2013-ban a minimálbér 98.000 Ft.

nyilatkozattétel:
Az Szja tv. 71. paragrafus (4) bekezdése szerint a kifizető 
az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli 
juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt feltételek 
általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az adott 
juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe.
A nyilatkozat vonatkozhat arra, hogy a 
magánszemélynek van-e iskolás gyermeke, amely 
az iskolakezdési utalvány juttatása esetén lényeges 
szempont.

adófizetési és bevallási kötelezettség:
A béren kívüli juttatások után az adó a kifizetőt terheli. 
Ezen juttatás esetében jövedelemnek minősül a 
juttatás értéke, ingyenes vagy kedvezményes juttatott 
termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, 
illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem 
köteles megfizetni. A kifizetőt terhelő adó alapja az 
előzőek szerinti jövedelem 1,19-szerese.
Az adó mértéke 16 százalék.

egyes juttatások:
•	 Üdülési szolgáltatás

Béren kívüli juttatásnak minősül, ha a munkáltató  
a munkavállalónak, vagy az ő személyére tekintettel 
közeli hozzátartozójának a munkáltató tulajdonában, 
vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújt 
szolgáltatást. A béren kívüli juttatásként adott értéke 
az adóévben személyenként a minimálbér összegét 
nem haladhatja meg.

•	Munkahelyi (üzemi) étkeztetés
Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő 

szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén 
működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás 
formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 
500 forintot meg nem haladó rész /ide értve a 
kizárólag az adott munkáltató telephelyén  működő 
munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett 
értékben és célra felhasználható – a munkáltató 
vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy 
kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozó 
is/ béren kívüli juttatásnak tekintendő.

•	Erzsébet-utalvány
Az Szja tv. 3. paragrafus 87. pontja szerint Erzsébet-
utalványnak minősül a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által papír alapon vagy elektronikus 
formában kibocsájtott, fogyasztásra készétel és 
melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési 
szolgáltatás vásárlására felhasználható utalvány.

•	Iskolakezdési támogatás
Iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, 
amelyet a munkáltató a közoktatásban részt 
vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első 
napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének 
utolsó napjáig papír vagy elektronikus formában 
kibocsátott – utalvány formájában juttat.

•	Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya)
•	Helyi bérlet
•	Iskolarendszerű képzés
•	Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba teljesített

befizetés
•	Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba

önsegélyező pénztár(ak)ba történő befizetés
•	A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézményi

hozzájárulás
•	A szövetkezet közösségi alapján nyújtott szolgáltatás

Béren kívüli juttatások
  Dr. Székely Zsuzsanna - NAV 

Az adóév elején, az éves juttatások tervezése során, a cafeteria keretek meghatározásakor nagyobb 
érdeklődés övezi a kedvezményes adózási terhek mellett adható béren kívüli juttatásokat.

ADÓ
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