PÉNZÜGYEK – TANÁCSOK - MEGOLDÁSOK

Nyugdíjproblematika: mi vár ránk nyugdíjas éveinkben?

Kérjen egy nyugat-európai szintű
nyugdíjtervezést!
Június - júliusban díjtalan
Kedves Olvasó!
A nyugdíjkérdés ma Magyarországon egy nagyon feszegettet dolog, egyrészt
a magánnyugdíjpénztárak beolvasztása miatt, másrész az emellé párosuló
demográfiai (népességtudományi) és világgazdasági okok miatt. Szakmai
utam során több ezer emberrel folytattam beszélgetés pénzügyi témában, és
95 %-ban a nyugdíj, mint téma mindig egy érdekes pont a beszélgetésben.
Azt kell, hogy mondjam, a lakosság nagy része nem tudja, hogy mennyi nyugdíjat fog kapni, annak milyen vásárlói értéke lesz, ha szeretne is megtakarítani mi lenne a legjobb és így tovább…
Az emberek kiegyensúlyozott, boldog, és stabil nyugdíjas éveket szeretnének
utazással, kirándulással, gyerekek, unokák nevelésével, a hobbira több időt
szánva, ahogy a nyugat európai szomszédjaink csinálják évtizedek óta. A jó
hírem az, hogy a magyar emberek is tudnak ilyen nyugdíjas éveket élni, de
erre tudatosan fel kell készülniük, és aktív éveik alatt meg kell alapozni a
jövőjüket! Nem szabad arra várni, amit az állam ígér, mert az az időszak már
elmúlt!
Mért kell erre nekünk felkészülni?
Egyrészt a világgazdasági problémák miatt megszorításokról, mentőcsomagokról hallunk évek óta, és az országoknak túl kell élni nap mint nap
(pl. Görögország, Portugália, de 2009 február Magyarország számára is
egy kényes időszak volt) Ez azt eredményezi, hogy ami pénz mozgatható,
ahhoz hozzá is nyúlnak, így a nyugdíjkasszák sem maradnak ki a sorból.pl:

magánnyugdíjpénztár
A másik kényes terület a demográfiai probléma: az elöregedő társadalom!
(lásd A Vén Európa táblázatot)
Kevesebb gyermek születik és a társadalom
egész európai szinten
idősödik.
Ez azt eredményezi,
hogy nem lesz an�nyi eltartó (dolgozó)
amennyi nyugdíjas és
ez hatalmas mértékű
befolyással lesz az állami nyugdíjra.
Az 1900 években Magyarország korfája a
fent látható képen így
nézett ki.
Erre a modellre az osztó – kirovó rendszer
nagyon jól működött, mert sok eltartóra kevés nyugdíjas jutott, emellett az
emberek többsége 14-18 éves korában már dolgozott. Ma a fiatalok tanulnak:
első diploma, másod diploma… legjobb esetben is 23-28 éves korukban kezdenek el dolgozni, ami a nyugdíj szempontjából kiesést jelent az államnak.
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Nyugdíjstratégia készítéséhez és további információkért kérem,
írjon e-mailt: kovacs.karoly@vipbroker.biz vagy
hívjon telefonon: 06-30-7373-961 számon.

Ez az egyszerű képlet nagyon jól megmutatja, hogy abban az esetben jó az
osztó-kirovó rendszer, ha legalább annyi pénz befolyik, amennyit ki kell fizetni nyugdíjra.

A mai korfán nagyon szépen mutatja a fekete nyíl, hogy jelenleg
nincs annyi fiatal, mint régen.
2012-től a Ratkó-korszak elkezd
nyugdíjba menni, akiknek már
kevesebb lesz a nyugdíjuk, mert
2013. január 1-től megadóztatják a
nyugdíjakat.
(1997. LXXXI)
Az igazi nagy veszély pedig a 30 és
50 év közöttiekre vonatkozik, mert
mögöttük nagyok kevés eltartó
réteg lesz, amit a következő ábra
nagyon szépen mutat.
Másik nagy probléma, hogy 2,3
millió eltartóra 10 millió eltartott
jut. Ez a szám azért ilyen kevés,
mert lejönnek belőle a munkanélküliek, a közalkalmazottak, minimál béresek és a rokkantnyugdíjasok, akik európai viszonylatban

nálunk vannak a legtöbben. Így, ha megnézzük a következő képletet, szépen
tükrözi a várható nyugdíj mértékét.
Csökkenek a járulékfizetők száma, mert kevés a születés, így a befizetett járulék mértéke is kevesebb lesz. Ezzel szemben öregedik a társadalom, több
lesz a nyugdíjas és a várható nyugdíj mértéke minimális lesz.

A magyar nyugdíjszámítási törvények alapján várhatóan 2 millió állampolgár a
garantált nyugdíjminimumot fogja kapni, amelynek mai értéke 28.500 Ft/hó.
Efelett 1 millió ember, akinek nincs 15 év szolgálati ideje semmilyen TB
nyugdíjra nem lesz jogosult, ehelyett időskorúak járadékára számíthat, ami a
mai értéken ~ 80 euro/hó.

Megoldás: Kérjen egy európai nyugdíjstratégia tervezést!
Nyugat-európában nagyon kedvelt stratégia, hogy a vállalatok gondoskodnak az alkalmazottakról és a cégnek van egy nyugdíjstratégiai menedzsmentje. Ezt már Magyarországon is meg tudjuk valósítani adó megtakarítással,
amit első körben a cégvezetők szeretnek kihasználni. Természetesen a privát
nyugdíjstratégia szintén egyre népszerűbb Magyarországon.
Nyugdíjstratégia készítéséhez és további információkért kérem, írjon e-mailt:
kovacs.karoly@vipbroker.biz vagy hívjon telefonon: 06-30-7373-961 számon.
Üdvözlettel és Tisztelettel:

Kovács Károly

General Sales Force Manager
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A SZÉPHŐ minden házban otthon akar lenni – 16. oldal
Azzal, hogy 2010 végéig a kapcsolt hőközpontok szétválasztása a Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) pályázat keretében lezárult, a SZÉPHŐ Zrt. az
országban az elsők között van a vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítésében. 2009 áprilisától a cég élén kalandos pályaképpel a háta mögött Fónad Csaba vezérigazgató
áll, vele beszélgettem.

Kiadja:
KEM-Bridge Net
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971
Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető
Marketing: Vitkóczi Éva kiadóvezető

A Káli-medence kapuja - Révfülöp 800 éves – 18. oldal
A révfülöpi Fülöp-hegyről nyílik „a világ egyik legszebb
tája” (Cholnoky Jenő) – ez az idézet mutatja be a leghitelesebben Miklós Tamás polgármester úr gondolatait, aki oly
szeretettel mesél Révfülöpről. A Káli-medence kapujában
fekvő település neve az egykori Fülöp falu, amelyet a Tihanyi Bencés Apátság oklevele 800 évvel ezelőtt említ először,
és a két part közötti „rév” átkelőből ered.

Főszerkesztő: Veér Károly
Munkatársak:
B. Csejtei Anikó, Bihari Dániel, Cseh Teréz,
Göde Andrea, Mórocz Károly, Vitkóczi Éva
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Rektorválasztás 2011 – 42. oldal

Címlapfotó: Regio Regia

2007 július 1-jétől dr. Rédey Ákos a Pannon Egyetem
rektora. Az elmúlt négy év alatt számos díjat, elismerést és
kitüntetést kapott a Közép-dunántúli Régió és az ország
egyik meghatározó capmusa. Megbízatása lejártával dr.
Rédey Ákos nem pályázott újra a rektori tisztségre.

Tördelőszerkesztő: Mazán Sándor, Veér Zoltán
Szerkesztőségi asszisztens:
Anga Attiláné, Anga Sándorné
Nyomda:
Veszprémi Nyomda Zrt.
8200 Veszprém, Őrház u. 38.
A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

A Kemobil Zrt. még tudja tartani a lépést – 45. oldal
A tatai székhelyű Kemobil Vegyipari Termelő és Értékesítő
Zrt. termékprofilja három különböző területre bontható:
kozmetikai, háztartás-vegyipari és egyéb vegyipari termékek gyártására. Mivel ők is a vegyipar területén dolgoznak
kíváncsiak voltunk, hogy egy ilyen középvállalkozás hogyan
tud megfelelni a folyamatosan változó, szigorodó uniós szabályozásnak. Balogh János vezérigazgatóval beszélgettünk.
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Nyolcszáz év és még
negyven
Mi is történt a nagyvilágban a XIII. második évtizedében?
Bánk bán bizony 1213-ban tesz igazságot a meráni hercegnő, II. András király feleségének, Gertrudisnak megölésével. A világ másik felén Dzsingisz kán rettegett hadai eljutnak a kínai nagy falig. 1212-ben keresztesek kiszorítják
a muzulmánokat Spanyolország északi részéből, és még
ebben az évben elindul a gyermekek keresztes hadjárata. És 1211-ben? Nos ez az évszám nagyon fontos, hiszen
ekkor említik először írásos formában Balatonfüred városának nevét. Egy másik jubileum 1971-hez kötődik a település életében, negyven évvel ezelőtt kapott városi rangot
a Balaton-part ékköve.
A füredi önkormányzat a kettős évforduló tiszteletére
egyhetes ünnepségsorozatot szervezett, amelyen lapunk
munkatársai is képviseltették magukat. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy szerény melléklettel mi is megemlékezünk
Füred ünnepi évéről felidézve történelmét, az ünnepségsorozat eseményeit, és bemutatva a város jelentősebb vállalkozásait.
Persze nemcsak erről szól nyár eleji számunk, ellátogattunk számos rendezvényre, felkerestünk jelentős gazdasági eredményeket felmutató cégeket, vállalkozásokat, és
testközelből tanúi voltunk Fejér és Komárom-Esztergom
megyében a közigazgatás átfogó reformja kezdeti lépéseinek.

Jó olvasást, kellemes nyaralást kíván a szerkesztőség nevében:
Veér Károly
főszerkesztő
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Balatonfüred

Balatonfüred, a Balaton-part ékköve
Balatonfüred a Balaton-part legrégebbi üdülőhelye, lankás dombok közt fekszik
az északi parton. A városon halad át a 71-es főút, valamint a Budapestről Tapolcára
vezető egyvágányú vasút is. A szomszédos községek Tihany, Aszófő, Balatonszőlős,
Csopak, valamint az errefelé szokásos elnevezésű Öreg-hegy, továbbá a Tamás-,
György- és Péter-hegyek határolják. Ismertségét a Balaton közelsége mellett
elsősorban szénsavas forrásainak és mediterrán jellegű klímájának köszönheti. Területe ma három részből tevődik össze: a vasútvonal két oldalán húzódó
őstelepülés, a gyógyforrások körül kialakult régi gyógyhely, valamint ennek két
oldalához csatlakozóan a legújabb szállók, kempingek, üdülőtelepek stb. térsége.
Az egykori Balatonarács községet 1954-ben csatolták hozzá. Balatonfüred jelentős
vitorláskikötő, a Balaton északi partjának fővárosa, több mint tizenháromezer lakossal.

Régmúlt
Füred térsége az őskor óta (neolitikum,
bronzkor) lakott. Első név szerint is ismert
lakói a kelták, majd a rómaiak voltak. Utóbbiak emlékét számos kiásott épületrom és
síremlék jelzi. A rómaiak a Balatont Lacus
Pelsónak nevezték; majorságokat, villagazdaságokat építettek a partvidékén, – s főként
az északin – szőlőt telepítettek a napos lankákra. A szlávok Balatonnak hívták, nyilván

kiterjedt mocsárvidéke miatt. A honfoglaló
magyarok néhány ütközet után elfoglalták
a tóvidéket is: megtelepedtek, megőrizték
és szaporították a falvakat, utóbb felvéve a
kereszténységet, templomokat, monostorokat építettek. Nyelvünk legrégibb összefüggő emlékei abban az oklevélben maradtak
ránk, amellyel Árpád-házi I. András király
1055-ben megalapította a tihanyi bencés
apátságot. A települést Fured néven először
1211-ben a tihanyi apátság birtokösszeírásában említik. Az összeírásból kiderül, hogy
ekkorra jobbágyokkal, földművelőkkel, szőlőművesekkel együtt – az apátság füredi
népeinek lélekszáma körülbelül ötvennégy,
közülük 26 férfinévvel. A település nevének
helyesírása a későbbi oklevelekben többször változik, volt Fyured, Fired, Phüred,
Feured, Phered, Föred, 1615-ben írják először Fürednek, de aztán még ez is változott
6. oldal

sokszor az évszázadok alatt. Mai területén
az Árpád-korban öt település állt. Elsősorban a máig is folyamatosan továbbélő – de
fontosabb szerepet csak a reformkor óta
játszó – Füred. (A település neve a közhiedelemmel ellentétben nem a fürdő, fürödni
szóból ered, hanem jelentése: fürjeshely.)
Tőle nyugatra Papsoka – a XIV. századtól
Siskének nevezik – helyezkedett el, mely
rövidesen összeolvadt Füreddel. Papsoka
– Siske római-kori villára épült középkori
templomának romja a füredi ó-temetőben
látható. Füredtől északra a Kéki-völgy napjainkig megőrizte az egykor Kék falunevét.
A ma Füred északkeleti részét képező Arács
1954-ig önálló község volt. Az Arácstól délkeletre fekvő Magyaré települést a középkor
végére felszívta Arács. A középkorban és az
újkorban a környék legjelentősebb birtokosai a tihanyi bencés apátság, a veszprémi
püspökség és a veszprémi káptalan voltak.
1717-ben említik először savanyúvizét, majd
1729-ben újra. 1722-ben vegyelemeztették és
gyógyvízzé nyilvánították. Ma az itt működő Állami Szívkórházban hasznosítják
gyógyászati céllal a források vizét, e mellett
a Kossuth-forrásnál, a Berzsenyi-kútnál, a
Szekér Ernő-forrásnál és a Schneider-kútnál
kóstolhatjuk meg a híres füredi savanyúvizet. A Szívkórházban sok szívbeteg nyerte
vissza egészségét, köztük a híres Nobel-díjas hindu költő, Rabindranath Tagore (1926ban járt itt), akiről sétányt neveztek el a tó
partján.

szellemű politikusoknak, művészeknek,
történelmi, kulturális szerepe ekkor volt a
legkiemelkedőbb. Széchenyi István, Deák
Ferenc és Kossuth Lajos éppúgy jártak itt,
mint Berzsenyi Dániel, Kazinczy Ferenc és
Vörösmarty Mihály. E korból számos műemlékkel, jelentős épülettel, hagyománnyal
rendelkezik a város. Utóbbiak közül a legjelentősebb a hagyományos Anna-bál, melyet
először Horváth János rendezett meg 1825.
július 26-án a füredi Horváth-házban lánya,
Anna Krisztina tiszteletére. Ő ezen a bálon
ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernővel, az aradi vértanúk egyikével. Megfordult a házban egyebek között Berzsenyi
Dániel, Garay János, Vécsey Ernő, Noszlopy
Gáspár, Vörösmarty Mihály, Wesselényi
Miklós és Deák Ferenc is. A XVIII. század
építészeti remekei, a Nagyvendéglő, az Állami Kórház, a Kossuth Lajos-forrás kútháza, Pálóczi Horváth Ádám nagyobbik háza,
Széchenyi Ferenc kastélya ma is meghatározzák a város hangulatát. Klasszicista stílusban épült Blaha Lujza villája, amelyben a
századforduló híres magyar színésznője, a
nemzet csalogánya töltötte nyarait 23 éven
át. Volt itt nyaralója a jó nevű fürdő-orvosnak, Huray Istvánnak, a Huray-házak birtokosának, ám az e korban épült üdülők közül
a legszebbnek a Dőry-nyaralót mondták Füreden, érdemes megtekinteni. Kupolás, jón
oszlopcsarnokos kerek épület bukkan elénk
a Jókai utca és a Blaha Lujza utca sarkán. A
Kerektemplom, melynek tervét Fruhman
Antal készítette, alapul véve hozzá a római
Pantheon képét, 1841-1846 között épült fel.
A Jókai villa 1870-ben készült el kora-eklektikus stílusban. A régi falu és Balatonarács
még számottevő és értékes népi műemlékál-

Reformkor
A reformkor polgárosodása új korszakot nyitott Balatonfüred idegenforgalmi életében.
1728-ban az északi partmellék összefüggő
szőlőterületén megépült az első fürdőház,
a század végén pedig a kisebb-nagyobb
nyári lakok mellett már rangos szállodája
is épült az addigra felfedezett fürdőtelepnek. Kedvelt találkozóhelye lett a haladó

lománnyal rendelkezik. Az ófaluba – melyet
ma már óvárosnak hívnak – vezető főutcán,
a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán zártsorú, földszintes és emeletes, műemléki
táblával megjelölt épületek sorakoznak. A
Siske utca vége már erdőbe torkollik, sétaút
kezdődik ott és így nagyszerű kirándulóhe-

lye Balatonfürednek. Füred egyik legismertebb épülete a Gombás-kúria (épült a XVIII.
század második felében). A köznemesség
vagyonosabb, szépet kedvelő, jó ízlésű tagjai építettek ilyen pincehajlékokat szerte a
Balaton környékén, ahol az év egy részét
töltötték. Balatonfüreden, amely különösen
a Zala megyei nemesség egyik kedvelt találkozóhelye volt, ugyancsak bőven sorakoztak egymás közelében hasonló, késő barokk
vagy copf stílusban épített pincehajlékok,
rendkívül színes képet adva a füredi hegyvidéknek.

Az épületet 1868-ban eladták a tihanyi apátságnak, amely 1878-ban lebontatta, helyére
a gyógyfürdő került. 1861-től az I. világháború végéig más helyen korszerűbb színkör
működött, ahol fellépett Jászai Mari, Blaha
Lujza és Prielle Kornélia is. 1878-tól fedett
játszóhelyként a Kurszalon – a mai gyógyszanatórium – nagytermét vették igénybe.
A vesztes I. világháború és Trianon után a
színkör használaton kívüli épületét az elszakított országrészekből áttelepült menekültek használták átmeneti szállásul, maradványait 1935-ben bontották le.

Az első dunántúli kőszínház

A közelmúlt

Balatonfüreden először 1815-ben vagy
1816-ban fordultak meg magyar vándorszínészek. 1821-ben Balog István társulata
játszott itt. A Dunántúli Színjátszó Társaság

Széchenyi István kezdeményezésére innen
indult el 1846-ban az első balatoni gőzhajó,
a Kisfaludy. Füreden hajógyár is létesült. Főként a kiegyezés utáni időszakban kedvelt
találkozóhelye lett a politikusoknak, művészeknek; ekkor kezdődött a település nagyobb fellendülése, feltöltötték a tó partját,
kialakították a sétányt, magánvillák épültek,
megépült a kórház déli szárnya. A rendszeres hajóforgalom megindulása, az 1900-as
évek elején kezdődő iparosodás, – elsősorban
a nagy bányaüzemek fejlődése – valamint
az északi part mentén haladó Székesfehérvár-Tapolca vasútvonal, a térség fejlődését
a lakosság gyarapodását eredményezték a
Balaton vidékén. 1920 és 1940 között számos
magánvilla – közöttük Blaha Lujzáé is – társas üdülőház, szálloda és panzió létesült. A
vagyonos polgárság előszeretettel látogatta a
fürdőtelepeket. Szanatóriumok sora nyílott a
gyógyvízforrásokra épülve Balatonfüreden.
A II. világháború meglehetősen nagy pusztítást végzett a Balaton-menti üdülőhelyeken,
hiszen a front a part mentén vonult végig.
Lassan éledt újjá a térség, de az újjáépítés
tervszerű kivitelezése, a nagyszabású idegenforgalmi elképzelések tudatos véghezvitele mára hazánk egyik leglátogatottabb
térségévé tették e tájat. Hegyvidék és domb-

nyári állomáshelyének tervezett Balatonfüreden a fürdővendégek körében végzett
gyűjtés után Kisfaludy Sándor 1830. aug.
9-én javasolta Zala vármegyének a Dunántúl első kőszínházának felépítését. A több
vármegyére kiterjedő gyűjtés, a természetbeni adományok és a munkajáradék igénybevételével – a tihanyi apátság átengedett
telkén – Fülöp József tervei alapján épült fel
a 400 nézőt befogadó színház, amely 1831.
júl. 3-án nyílt meg, Kisfaludy prológusával
és Töpfer-Komlóssy Magyar hölgy című
darabjával. A színház felügyeletét Zala vármegye vállalta, főigazgatója Kisfaludy lett.
Az egyszerű színpadberendezést Komlóssy
Ferenc készítette, aki – előbb a Dunántúli Színjátszó Társaság élén, majd Kassáról
nyaranta visszatérve – 1831-1838 között tartott itt nyári évadot. 1847-1851-ben Hetényi
József és 1852-1859 között Latabár Endre játszott itt. Ebből a színésznemzedékből többek között Déryné, Kántorné, a Lendvayházaspár, Egressy Gábor, Bulyovszkyné
lépett fel Füreden. 1852-ben a színházat
– Ferenc József császár látogatása alkalmából – részlegesen felújították. 1845-1860
között aréna is szolgált a délutáni előadások számára. Jókainé Laborfalvi Róza és
Bulyovszkyné Szilágyi Lilla voltak a nevezetesebb színészvendégek.

ság, század eleji pincesorok és hangulatos
csárdák, kempingek és kényelmes szállodák
sora, a múlt emlékei és a folyton megújuló
jelen várják az idelátogatót. A balatoni ember vendégszeretete, a kiváló borok messze

földön híresek. 1971-ben Füredet Magyarország első gyógy- és üdülőhelyi városává
nyilvánították, 1987 óta pedig „A szőlő és a
bor nemzetközi városa”.

A Balatonfüred – Csopaki borvidék
A Balaton, mint egy hőtározó, hőmérsékletkiegyenlítő hatásával sajátos klímát kölcsönöz a körülötte elterülő borvidékeknek, a
vulkáni altalaj pedig egyedi, minerális ízzel gazdagítja a borokat. Mérsékelten meleg
és száraz itt az éghajlat, az enyhe tél után
hamar megérkezik a tavasz, majd a nem túl
forró, de hosszú nyár. Fagykárral nemigen
kell számolni. Sokat süt a nap, a csapadék
mennyisége azonban nem mindig kielégítő.
Erre a borvidékre egyedülállóan jellemző
a vörös föld, melynek oka a felszínre bukkanó permi vöröshomok-kő. A Balatonfüred – Csopaki borvidék 1959-ben vált le a
Badacsonyi borvidékről. A Balaton észak-

keleti részén, az Alsóörstől Zánkáig tartó
hegylánc lejtőin, illetve a völgyekben 2500
hektár területen húzódik. Két körzetéhez,
a Balatonfüred-Csopakihoz és a Zánkaihoz
huszonnégy település tartozik. A borok
jellege szerint is megkülönböztetjük két területét, a balatonfüredi körzet nedűi testesebbek, tüzesebbek, a csopaki borok savai
összetettebbek, mégis lágyak. E történelmi
borvidéken a római korból ránk maradt egy
Csopak környéki borospince romjaiban,
mely más római kori emlékekkel együtt bizonyítja a szőlőkultúra ősi múltját. 1082-ből
ismert az első szőlőtermesztésre utaló írott
forrás. Eszerint a veszprémi püspöknek is
volt Csopakon szőlője. A XIX. században
a Furmint, Góhér, Juhfark, Lisztesfehér,
Kéknyelű és Sárfehér fajták uralkodtak. A
filoxéra-járvány után az Olaszrizlingé lett
a vezető szerep, de mellé már más fajták
is felsorakoztak: Rizlingszilváni, Tramini, Chardonnay, Sauvignon, Szürkebarát,
Ottonel Muskotály, s a kékszőlő fajták főként a Tihanyi-félszigeten és Dörgicsén:
Kékfrankos, Zweigelt, Merlot, Kékoportó,
Cabernet. Kiemelkedő termékek a Balatonfüredi Rizling, a Csopaki Rizling, a Tihanyi
Merlot és a Tihanyi Cabernet.

a

Balatonfüred

A Yacht Klub története
Az angol tapasztalatok alapján a magyar
főurak egy csoportja 1867. március 16-án
megalapította Balaton-Füredi Yacht Egylet
néven hazánk első vitorlásklubját. A klub
elnöke gróf Batthyány Ödön lett, aki Angliában vitorlázott és versenyeket is nyert.
A hazai vitorlássport szárnybontogatását
segítette az a tény, hogy egy angol hajóépítő, Richard Young 1881-ben, a mai klubház
melletti műhelyében, elkezdte építeni az
első vitorlás hajókat. 1882-ben már sor került
az első hazai vitorlásverseny megrendezésére. 1884. szeptember 14-én megalakult a
Stefánia Yacht Egylet gróf Esterházy Mihály
commodorságával. Az Egylet kötelékébe 25
nagyjacht, 30 csónak és 3 motoros hajó tartozott. Klubháza, mely Hausszmann Alajos
tervei alapján készült, a mai Vitorlás étterem volt. A vitorlás klubélet és a versenyek
rendezése rendszeressé váltak. 1912. június
24-én az Egylet a Magyar Yacht Club elnevezést veszi fel, de a következő évben már ez a
név is változik, hiszen belügyminiszteri engedéllyel és a király által is jóváhagyva a Ki-

rályi Magyar Yacht Club (KMYC) nevet veszik fel. A KMYC versenyzői vesznek részt
először olimpián vitorlázásban, 1928-ban,
Amszterdamban. A második világháborút
követően 1948-ban a Belügyminisztérium
minden társadalmi szervezetet feloszlatott,
így történt ez a KMYC esetében is. A klubház és az ingatlan kezelői jogát a Balatoni
Hajózási Munkás Sport Egyesületnek adta
át. 1951-ben az egyesület neve Balatonfüredi Vasas SC lett. 1964-ben az egyesület a
mai klubházba költözött, és nevét újra hozzáigazította a hajógyáréhoz, és felvette az
MHD Vasas nevet. A 60-as és 70-es években
sok füredi versenyző szerepelt a vitorlázás
élvonalában, a válogatottban. 1985-ben a hajógyár neve ismét változott, így az egyesület új neve Ganz Hajó Balatonfüredi SE lett.
1990. április 22-én az egyesület közgyűlése
új alapszabályt és új nevet szavazott meg,
megalakult a Balatonfüredi Sport Club,
mely hat szakosztályt foglalt magában. Az
egyesület elnökének egy vitorlázót, Simon
Károlyt választották meg. Hosszú előkészítő
8. oldal

tárgyalások után a vízitúrázókkal együtt, a
vitorlázók kiváltak a BSC-ből, és megalapították a Balatonfüredi Yacht Club közhasznú szervezetet. Elnöke Lettner Adorján lett,
a BYC pedig tulajdonába kapta a vitorlástelepet, a rajta levő épületekkel, és a szakosztály tulajdonát képező versenyhajókat.
2007-ben a régi klubház helyére elkészült
a sétányhoz harmonikusan illeszkedő új
klubház, amely egy építési stratégia első eleme. A BYC utánpótlás nevelése országosan
a legjobbak között van, szép eredményeket
érnek el külföldön is. Komoly szándék és
törekvés a Kékszalag trófea Balatonfüredre
visszahódítása, amely történelmi kötelesség.
Az egyesület komoly sportdiplomáciai tevékenységet fejt ki, tagjai közül vannak, akik
nemzetközi vitorlásszervezetek vezetőségében tevékenykednek, de képviselőik dolgoznak az Európai Vitorlás Szövetségben,
a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségében,
az MVSZ bizottságaiban és osztályszövetségeiben, valamint megyei szinteken is.

megújult a Széchenyi park, a Rózsa-kert
és a Gyógy-tér. Elvégezték Vaszary Kolos
hercegprímás, esztergomi érsek egykori
villájának rekonstrukcióját, az épületben
európai szintű kiállításoknak helyet adó
galéria és képtár létesült. Felújították a Jókai Emlékházat és a Városi Múzeumot, ahol
többek között helytörténeti gyűjtemény és
turisztikai látogatóközpont várja az érdeklődőket. A projekt legfontosabb eredménye,

Füred ma

hogy Balatonfüred – történelmi és kulturális értékei megújításával, színvonalas és
differenciált kulturális turisztikai szolgáltatások kialakításával, a vonzó települési
és gazdasági környezettel – hosszú távon
biztosította, hogy régiós szinten is a kultúra
és a művészetek városa legyen. A reformkori városrész megújulását követően jelenleg
gőzerővel zajlik a régi falut és Arácsot megszépítő legújabb nagyszabású beruházás.
Korábban a város legnagyobb munkáltatója
a balatonfüredi hajógyár volt, ma inkább a
szállodák és a szívkórház a jelentősebb foglalkoztatók. Három építőipari vállalatnak,
két húsfeldolgozónak és két kamionfuvarozónak van itt telephelye. Új a város személyhajózási kikötőépülete, és újjáépül a
balatoni légimentő szolgálat telephelye is. A
városnak három strandja, egy kempingje és
több vitorláskikötője van. A Tagore-sétány
közepét augusztusban a Borhetek sátrai és
padjai foglalják el, a sétányon pedig tűznyelők, utcai zenészek, élő szobrok, artisták és
mozgóárusok hada található.

Balatonfüred gazdasági alapjait, településalakító adottságait elsősorban gyógy- és
üdülőhelyi, valamint az ezeknek a kiszolgálására létesült intézmények képezik. Emellett szőlőkultúrája, a borfeldolgozás, saját
helyi ipara (hajógyár), üdülőhelyi és városi
intézményhálózata teszi gazdaságilag több
lábon álló településsé. Fejlett kereskedelmiés szolgáltató hálózata a kilencvenes évek
magánosítása során igen sokoldalúvá alakult, s szolgáltatási színvonala is felzárkózóban van a kor követelményeihez. A város
volt zártkerti területei fokozatosan javulók,
színvonalban emelkednek, a belterület részévé asszimilálódnak. A város infrastrukturális ellátottsága napjainkban a települési
önkormányzati rendszer adta autonómia
talaján rohamosan fejlődik. Vezetékes földgáz-hálózata kiépült és fejlett a telekommunikációs hálózata is. Kereskedelmi hálózata
nagy piaccal, áruházzal, bevásárló létesítményekkel bővül, 2010-ben a térség legnagyobb bevásárlóközpontját nyitották meg
a városban. Balatonfüreden pezsgő civil és
művészeti élet zajlik, a sportéletet pedig az
egyre jobb eredményeket elérő férfi kézilabdások szereplése színesíti. A Balaton-part
ékköve programok segítségével szinte rá
sem lehet ismerni Balatonfüred történelmi
központjára, a reformkori városmag ismét
régi szépségében pompázik. Elkészült a
Balatoni Borok Háza, új képzőművészeti
galéria szabadtéri színpaddal, megújult a
városrész két központi utcája és a Vitorlás
tér. A beruházás során felújították az idevezető öt utcát, az önkormányzat elbontatta a volt szovjet üdülő épületét, amelynek
a helyén parkot alakítottak ki, emellett
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Németh Építészeti Kft. Balatonfüred

A kézjegyüket már Füreden hagyták

A Németh Építészeti Kft. mára nagy tapasztalatot szerzett az önkormányzati, vállalati megbízások terén – az ipari létesítmények mellett luxusszálloda
tervezőjeként is találkozhatunk munkáikkal országszerte. A legkedvesebb
feladat azonban számukra is az, amellyel saját városuk, Balatonfüred megújulásához járulnak hozzá.
A balatonfüredi székhelyű Németh
Építészeti Kft.-t Németh Balázs 2004ben alapította. Kezdetben a megbízások főleg hétvégi házak, nyaralók és
családi lakóházak tervezésére korlátozódtak. A cég ezen tervezési szegmensét a mai napig megtartotta, de
már nagyobb beruházások megvalósításához is készítenek építészeti terveket. A tervezési feladatokat Németh
Balázs és Tévald Szilárd együttesen
látja el. Németh Balázs ügyvezető
igazgatóval beszélgettünk.

latonfüredi óvoda energetikai felújítása. Az intézményt felmértük, energetikai számításokat és hőkamerás
vizsgálatot is készítettünk. Feltártuk
az épület gyenge pontjait és ezek
alapján az önkormányzattal együtt,
közösen határoztuk meg a fejlesztés
irányát. Az ilyen, energetikai hatékonyságot szem előtt tartó felújításokátalakítások az üzemeltetés költségét
akár 50%-al is csökkenthetik, emellett
azonban a használók komfortérzete is
jelentősen javul.

– Mit emelne ki az elmúlt évek megbízásai közül?
– Mind a ketten Balatonfüreden élünk,
és ezért fontos számunkra a város arculatának változása, fejlődése, amely
az elmúlt években óriási lendületet
kapott. Örömünkre szolgált, hogy az
Ipoly szálló felújításával részt vehettünk a város országos hírnevű reformkori városrészének rekonstrukciójában. Itt egy közel 120 éves épületbe
terveztünk XXI. századi technológiát
és térkapcsolatokat, így alakítottunk
ki egy 4 csillagos exkluzív szállodát.
A beruházáshoz az engedélyezési és
kivitelezési terveket is irodánk szállította.

– Milyen szegmensben vállalnak
még tervezést?
– A városhatárokon kívül a magánházak mellett az ipari létesítmények
tervezésével bíznak meg minket a
leggyakrabban. Most futó tervezési
projektünk például Kecskeméten egy,
a Mercedes-beruházáshoz kapcsolódó logisztikai központ tervezése. A
jogerős építési engedély már megvan,
a tenderterv is leszállításra került,
most a kivitelezési terveket készítjük,
júniustól pedig a megvalósításánál
heti rendszerességgel tervezői művezetést vállaltunk. Bízom abban, hogy
az Új Széchenyi Terv keretében meghatározott prioritások ismét teret adnak az intézmények felújítására, illetve a vállalkozások telephely építési,
korszerűsítési törekvéseihez is forrást
biztosítanak a következő években.

– Az Ipoly szállót követték újabb füredi megbízások?
– Egyre több, Balatonfüred önkormányzata által kiírt tervezési pályázatot nyerünk el. A múlt évben két
általános iskola energetikai fejlesztésének tervét készítettük el. Az önkormányzat az iskolák felújításának költségét részben pályázati pénzből tudja
megvalósítani, ezért már tervezőként
figyelembe kell vennünk a pályázati
kiírást, amelyhez mérten a legoptimálisabb megoldást kell megtalálnunk a
megbízónk számára.
– A most folyó munkánk is egy ba-
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Balatonfüred

„A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi
fészke, büszkeség a múltból, s ragyogó reménység a jövendőre.” (Eötvös József)

Balatonfüred ragyog
Ha valaki ellátogat Balatonfüredre, nyitott szemmel és szívvel tesz egy sétát, már az első pillanatban rabul ejti a város arculatát
és hangulatát meghatározó városkép. A belföldi turisták szerint a híres Tagore-sétány, a Gyógy-tér a Szívkórházzal, a felújított
Postaház, a Kerek templom, a Jókai Mór Emlékház és a Blaha villa, a kikötők, az óváros és az arácsi városrész semmit sem veszített abból a varázsból, ami a múlt század arisztokráciájának körében olyan népszerűvé tette Balatonfüredet.
2009-ben Balatonfüred elnyerte a Kultúra Magyar Városa címet, s 2010-ben a három ékkő megnyitása tovább fokozta a város ragyogását.
A Jókai Mór Emlékház, Városi Múzeum és a Vaszary Villa, amelyeket a Balatonfüred város tulajdonában lévő Balatonfüred
Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. üzemeltet, állandó és időszakos kiállításokkal várják a balatonfüredieket
és a városba látogatókat.

Városi Múzeum

Jókai Mór Emlékház

A Városi Helytörténeti Gyűjtemény 1993-ban nyitotta meg
kapuit Balatonfüreden, melynek törzsanyaga Zákonyi Ferenc
helytörténeti kutató gyűjteménye, valamint Lipták Gábor író

„Kicsoda volt Jókai Mór?
Egy megelevenedett Pantheon. A mi büszkeségünk” – vetette papírra
őszinte hódolattal a fiatal
Ady. A XIX. század írófejedelme, Jókai Mór villája
a fürdői városrész frekventált helyén áll. A villa
azt a miliőt, tárgyi világot
mutatja be, amely közel
húsz esztendőn át felüdülést nyújtott a Jókai család tagjai és a rokonság
számára, reprezentációt
a házaspár vendégei előtt,
az írónak pedig olyan
nyugalmat és ihletet adott, hogy – Mikszáth Kálmán találó megállapítása szerint – Jókai „költészetének arany kora”
teremtődhetett meg Balatonfüreden. Jókai Mór az 1870-ben
épült villában írta a máig talán legnépszerűbb regényét, „Az
arany ember”-t, és más, a Balatont népszerűsítő novelláit, hírlapi cikkeit. A látogató a Jókai villába belépve több mint száz
esztendővel visszaforgatva az idő kerekét, eredeti Jókai relikviák közt találja magát, neves írónk íróasztalát megérintve
juthat közelebb hazánk egyik legnagyszerűbb korszakához,
s egyik legkiemelkedőbb írójának életéhez.

hagyatéka. A gyűjtemény 2010 májusától Vaszary Ernő egykori fürdőigazgató villájában kapott helyet. A Blaha Lujza
utca felőli szinten található az állandó kiállítás, mely négy
téma köré csoportosítva mutatja be Balatonfüred XIX. századi történelmét. Az alsó szinten látogatható a múzeumi mozi,
melyben folyamatosan vetítenek e tájhoz, annak értékeihez
kötődő filmeket, és itt kapott helyet a Németh László emlékszoba. A Városi Múzeum épületében található a Látogatóközpont is, melynek kulturális missziója a reformkori városrészt
bemutató séták szervezése. A tematikus túra nyomán a résztvevők bepillantást nyerhetnek a XIX. század építészetébe,
megismerve a város nevezetes épületeit és a hozzájuk fűződő
legemlékezetesebb pillanatokat. Érdekes történeteket hallhatnak nemzetünk nagyjairól, köztük Széchenyi Istvánról, Deák
Ferencről, Kossuth Lajosról. A Pantheon emléktáblái között
a füredi kötődésű írók, alkotók életét ismerhetik meg, s szó
esik a Dunántúl első magyar nyelvű kőszínházáról is.
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Vaszary Villa
A Vaszary Villa története a XIX. század végére nyúlik vissza.
Vaszary Kolos villájának építése 1892 nyarán fejeződött be, s a
hercegprímás életének utolsó három évét ebben a nyaralóban
töltötte. A szellemi műhelyként aposztrofált kulturális intézmény az egész család számára tartalmas szórakozást ígér,
nemzetközi szintű kiállításoknak, zenés, irodalmi és előadói
esteknek ad helyet, s mindezeken túl kávézóval és könyvesbolttal is várja vendégeit. Az értékmegőrzésen túl a galéria
– figyelembe véve a kulturális intézményekre háruló 21. századi kihívásokat – küldetésének tekinti az értékteremtést is.
A kortárs kultúra komplexitásra törekvésében egyre intenzívebben vetődik fel az egyes műfajok, sőt a különböző művészetek közötti átjárhatóság kérdése; a galéria erre az igényre

A gyűjtemény részét képezik olyan híres festők művei, mint
Rippl-Rónai József, Vaszary János, Czóbel Béla, Czigány Dezső. A kiállítás 2011. június 18-án nyílik és szeptember közepéig tart. Július közepétől André Kertész fotográfiáit csodálhatjuk meg a történelmi falak között egészen szeptember
18-áig.
Nagyszerűnek ígérkezik az Olasz Egyesítés emlékére és 150.
évfordulójára összeállított kortárs olasz kiállítás, amelyet a
tervek szerint egy kortárs indiai tárlat és Kő Pál szobrászművésznek és tanítványainak kiállítása követ majd.

Vaszary Villa
Kiállítások-Koncertek-Kávézó-Könyvesbolt
reflektálva kíván lehetőséget biztosítani más művészeti ágak
(zeneművészet, színházművészet, filmművészet) számára
az épület által kínált rendezvényteremben. Fontos kiemelni,
hogy a Vaszary Villában állandó programként szakképzett
múzeumpedagógusok foglalkozásokat tartanak gyerekek részére. A legifjabb generáció művészet iránti fogékonysága és
érdeklődése kitűnő lehetőség arra, hogy már egész kis korban a művészetek felé irányítsák a gyermekek figyelmét.
Jelenlegi kiállítások: a Német egység a Balatonnál című kiállítás 2010. szeptember 18-tól nyújt felejthetetlen élményt
privát filmek, interjúk és titkosszolgálati akták segítségével
mutatja be az 1961 és 1989 közötti magyarországi német-német találkozásokat. A kiállítás 2011 június végéig tekinthető
meg. A Vaszary Villa másik kiállítása Márffy és Csinszka –
Márffy festészete a két világháború között címmel novemberben érkezett a galériába. A kiállítás a művész népszerűségének csúcsát jelentő periódusát, a húszas-harmincas években keletkezett alkotásokat mutatja be, az érett és közkedvelt,
– a kortársak, és az utókor által egyaránt a modern, dekoratív,
franciás festészet körébe sorolt – időszakát. A Márffy kiállítás
2011. június 13-án zár be.
Nyáron érkezik két különleges kiállítás a villa-galériába
Kecskemét és Balatonfüred közötti kulturális együttműködés keretén belül. Az első egy válogatás a Kecskeméti Képtár gyűjteményéből A magyar festészet klasszikusai címmel.

Egy hely, ahol nem csak a
képek érzik jól magukat

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.
8230-Balatonfüred, Honvéd utca 2.
Tel.: 06-21-200-2454
Web: www.furedkult.hu
E-mail: info@furedkult.hu
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Felavatták a megújult Arácsi Népházat

Közösségi ház, postamúzeum, trófeák és ásványok

A kettős jubileum alkalmából újabb kulturális intézménnyel, látnivalóval gazdagodott Balatonfüred. Ezúttal az arácsi városrész lakói ünnepelhettek, ugyanis több száz
érdeklődő részvételével átadták az Arácsi Népházat, melyben megnyílt a Postamúzeum
is. Az avatási ceremónián Bóka István polgármester mellett részt vett Schmidt Pál, a
Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója, Vegar Andreassen, Norvégia budapesti nagykövetségének első titkára és Simon Károly, Balatonfüred korábbi polgármestere.
Az arácsi Fő téren álló régi polgárházat
275 millió forintból újították fel – tudtuk
meg Bóka László megnyitóbeszédéből. A
beruházáshoz 233 millió forintot a norvég
alaptól nyert pályázaton a város, 42 milliót pedig az önkormányzat biztosított.
A Népház mellé telepítették az egykori,
1913-tól működő városrész postáját is. A
polgármester hangsúlyozta, hogy Arács
Füred legrégebbi, legtradicionálisabb területe, amely városrész mindig autonómiáját képviseli a város életében, s az itt

élők összetartása példamutató. Az épület
felújításának legfontosabb célja az volt,
hogy a közösségi szemléletet és tudatot
erősítsék, s hogy összegyűlhessenek valahol, és közösségi életet teremthessenek
az arácsiak.
A népházban helyezték el a városrészi
könyvtárt, civil szervezetek is itt kaptak
helyet, a nagyteremben pedig kulturális
műsorok rendezhetők. A ház két állandó kiállításnak is helyet ad: itt látható
Schneider Ferenc erdész és vadász trófea-,

valamint több száz kőzetből álló ásványgyűjteménye. A népház folyosóján helyezték el Arács két híres szülöttje – Lóczy
Lajos geológus, földrajztudós és Cholnoky
Jenő geológus, író – portréját, életrajzát és
munkásságuk ismertetését.
A népház melletti, ám ahhoz tartozó régi
polgárházban postamúzeumot hoztak
létre, és oda telepítették a városrész postáját is, amely eddig egy 150 méterrel odébb
lévő épületben működött. Az egykori
Balatonarácson 1913-tól működött posta.
Schmidt Pál, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója az avatón azt hangsúlyozta,
hogy a múzeumban pontosan nyomon
követhető a Magyar Posta technológiájának és technikájának az elmúlt évszázad
alatti változása, fejlődése.
Vegar Andreassen, Norvégia budapesti

Arács új büszkesége a Népház a Postamúzeummal

Vegar Andreassen, Norvégia budapesti nagykövetségének első titkára kiemelte az
együttműködés fontosságát

A postamúzeumban régi idők relikviáit csodálhatjuk meg

Schmidt Pál, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója és Bóka István polgármester
együtt vágták át a nemzetiszínű szalagot
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nagykövetségének első titkára az ünnepségen arra mutatott rá,
hogy hazája a kulturális örökség megőrzését, a kultúrát szolgáló
épületek felújítását mindig támogatta. Kiemelte, hogy a füredi
népház és a postamúzeum létesítése is jó példája annak, hogyan
tudunk közösen európai kulturális örökséget megőrizni.
Az ünnepség végén a református és a katolikus egyház képviselői megáldották az épületet, ezt követően pedig a közönség
birtokba vehette a népházat. Hári Lenke, Füred alpolgármestere
megnyitotta a helyi alkotók tárlatát: a nagyterem falán Hanny
Szabó Anikó költő képversei, Tóth Attila fotói, Bóna Szera és
Fejes Sándor festményei láthatók. Az arácsiak érezhetően nagy
örömmel lakták be a szépen kialakított helyiségeket, és amolyan
„batyus” megoldással – szinte mindenki hozott egy kis harapnivalót és jóféle borocskát – vendégelték meg egymást, és a mes�szebbről érkezett vendégeket.
Nagy sikert aratott az ünnepélyes átadón a meghívott vendég- A trófeakiállítás vendégei között felfedeztük Pozsgai Imrét is
ként fellépő Dohnányi Zenekar, volt utcabál, és természetesen a
látványos tűzijáték sem maradhatott el.
vk.

Az arácsiak hamar birtokba vették a népház szépen felújított termeit

Ki-ki az asztalra tette a hazulról hozott elemózsiát

Postaszolgálat a „tisztaszobában”

Simon Károly 1994-ig volt Balatonfüred polgármestere. Az ő voltunk a csatornahálózatnak, aszfaltozott utaknak egyaránt. Lasédesapja állt postásnak a polgári végeztével, a nagyszülők sanként azonban mindenhol elindult a fejlődés, és eltűnt a különbség
építette háznál a tisztaszoba egyik felében rendezte be az arácsi a városrészek között.
postahivatalt 1913-ban. A házról, a városról beszélgettünk.

– Hogy alakult az arácsi posta épületének sorsa?
– A házat a nagyszüleim építették, apám alakította postahivatallá. A
hetvenes években már egyszer meg akarták szüntetni az itt működő
postaszolgálatot, ezt szerencsére megakadályoztuk. Később aztán az
arácsi posta nagyjából tizenkét éven át egy konténerben működött,
mivel a Magyar Postával nem sikerült megállapodnunk a ház értékesítését illetően. Hogy végül a Posta tulajdona lett, és méltó módon
sikerült felújítani a házat a norvég alapból, azt Kutas Árpád néhai alpolgármesterünk munkájának, közbenjárásának, hitének köszönhetjük. A Postamúzeumban most is látható vadászati és ásványkiállítást
is ő indította el Arácson.
– Végül nem követte apját választott hivatásában, nem vette át az
arácsi postát…
– Engem nem vonzott a postás hivatás, az iskolában is reál tárgyakból
voltam erős. Gépészmérnök lettem és a füredi hajógyárban kezdtem
dolgozni. Munka mellett pedig a szőlő és a vitorlázás nyújtott kikapcsolódást. Válogatottként nyolc bajnoki és négy nemzetközi bajnoki
címet szereztem. Apám után pedig Téceli Pista bácsi vette át a postahivatalt. A rendszerváltáskor felkértek, induljak a polgármesteri székért – így lettem Balatonfüred első polgármestere. Ebben az időben
Füredet és Arácsot mintha vasfüggöny választotta volna el – itt híján

– Hogyan látja ma Balatonfüredet?
– A város ott tart, ahol tartania kell. A fő fejlesztések elkészültek,
csupán néhány apróság van hátra. Kellő gondossággal hosszú távon
megőrizhető az eddigi munka eredménye. Jó érzéssel tölt el, hogy
1994-ben, a közreműködésemmel összeállított városfejlesztési koncepciót – folyamatosan frissítve, aktualizálva – sikeresen megvalósította Bóka István polgármester úr.
– Ön szerint min múlik a város jövője, sorsa?
– A fiatalok kezében van a város. Szerencsére a helyi iskolák bevonják
a diákokat a múltunk, történelmünk értékeinek megőrzésébe, ezáltal
büszkék lehetnek városukra, sugárzik belőlük a hely szeretete. Példaként is ezt látják a füredi fiatalok – tagja vagyok a Senior Társaságnak,
tőlünk erős közösségi összetartást, értékmegőrző magatartást, feladatvállalást láthatnak. Az 1904-ben alakult Balatoni Szövetséget 1991-ben
újjáalakítottuk, 1998-ban pedig megalapítottuk a Balatonfüredi Széchenyi Társaságot, amelynek ellátom az elnöki teendőit. Legutóbb a
Széchenyi Társaság rendezte Radnóti esten a Lóczy Gimnázium diákjainak megható előadásával emlékeztünk. Ily módon igyekszünk
ápolni értékeinket, hagyományainkat, és ezek szeretetét átadni az
utánunk jövőknek is, hiszen Balatonfüred további fejlődésének záloga
a város kulturális fejlődése, lakóinak lokálpatriotizmusa.
Vitkóczi
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Bradimpex Kft. Balatonfüred

Jó tanítómesterem volt – az édesapám!
Balatonfüredre költözésemkor igyekeztem feltérképezni, hol érdemes vásárolni,
melyik üzlet az, ahol szép árukkal találkozhatom. Az első információ, miszerint ha
friss, mosolygós husit szeretnék az ebédhez, akkor keressem a Bradimpex Kft. húsboltjait, igaznak bizonyult. Örömmel térek be a vásárcsarnokban lévő üzletükbe, és
ha már ott vagyok, a mindig finom felvágottat és a házias ízű kolbászokat is náluk
vásárolom. Én már törzsvevő vagyok – árulom el a cég ügyvezetőjének, Bradanovits
Barnabás úrnak, és hogy ez mennyire igaz, az a beszélgetésünk során derül ki.

– Az önök üzlete volt a kedvenc veszprémi Felsál boltom is, amely kedvéért képes voltam kilométereket utazni?
– Igen!- válaszolja mosolyogva. A Felsál
Kft.-t még Várpalotán alapítottuk édesapámmal. Alapvégzettségem hentes,
mestervizsgával rendelkezem, de így volt
ez az édesapám, sőt nagyapám esetében
is. Mindhárman a Bradanovits Barnabás
nevet kaptuk, és én büszkén viselem, hiszen tőlük tanultam mindent. Hogy teljes
legyen a kép, a nagybátyám is hentes volt.
Később Veszprémben lettek üzleteink,
Szabadságpusztán volt a vágóhíd, itt történt a sertések vágása, feldolgozása, és értékesítettünk is. Helyben készítettük a friss
húsból a felvágottakat és füstölt árukat. A
2000. év júliusától már, mint Bradimpex Kft.
üzemelünk Balatonfüreden, szintén családi vállalkozásban, feleségemmel és nagylányommal visszük tovább a céget.
– Vállalkozásuk meghatározó a térségben, mi a fő tevékenységük?
– Húsáru kis- és nagykereskedelmével,
valamint húsfeldolgozással foglalkozunk.
Balatonfüreden jelenleg öt boltunk van,
amelyben a lakosság igényeit szolgáljuk
ki, de saját szállítóeszközeinkkel, hűtőautóinkkal ellátjuk Veszprém megye számtalan iskolai és óvodai konyháját hússal
és húskészítményekkel. A térség vendéglátóegységeinek egyik fő beszállítói partnere vagyunk, örömünkre szolgál, hogy
megrendelőink közé tartoznak szállodák,
éttermek és húsüzemek. 2004-ben egy kö14. oldal

zel 30 milliós beruházással nyitottuk meg
nagykereskedelmi üzletünket a balatonfüredi vásárcsarnokban. Megalakulásunk
óta minden gazdálkodási évünket nyereséggel zártuk, és elmondhatom, hogy ezt
az eredményt csapatmunkaként, a mintegy 40 fő dolgozói létszámmal közösen,
együtt értük el! Örülök, hogy ilyen munkatársaim vannak!
– Hogyan sikerül megőrizni vásárlóikat?
– A vevői igények folyamatos figyelésével, elemzésével és a felmerülő új vevői
elvárásokhoz igazodó fejlesztésekkel.
Színvonalasak, rendezettek az üzleteink,
ahol a vásárlóinkat udvarias munkatársak várják, akik odafigyelnek rájuk, szolgáltatnak a szó legszorosabb értelmében.
2011 februárjában nyitottuk meg új önkiszolgáló gyorséttermünket Brada Faloda
néven, erre a szolgáltatásra már régóta
nagy szükség volt a környéken. Az üzlet
a Silver bevásárló központban található
ahol alacsony árakkal, házias ízekkel és
megújult környezettel várjuk vendégeinket. A legfontosabb célkitűzésünk a
jövőre nézve, hogy a lakosságot a legjobb
árakon tudjuk kiszolgálni, és természetesen a már megszokott, kiváló minőségben.
Ezt a boltjainkban való saját áru értékesítésével érhetjük el. Újdonság Balatonfüreden, hogy elsőként mi árusítunk élő halat a most felújított vásárcsarnokban lévő
üzletünkben. De tervezzük ugyanitt egy
klasszikus pecsenyesütő, szendvicsbár és
reggeliző megnyitását.

– Úgy tudom ön megkapta a Balatonfüred Sportjáért kitüntetést. Három gyermek és egy sikeres cég vezetése mellett
jutott idő kikapcsolódásra?
– Már van egy gyönyörű 5 éves kislány
unokám is! – pontosít Bradanovits úr. – Igen,
nekem a kikapcsolódást a családom mellett a kézilabda jelentette. Alapító elnöke
és játékosa is voltam a PEVA-FELSÁL SC
csapatának. 1996-2009 közötti időszakban
a Füredi Kézilabda Club tiszteletbeli elnökeként élhettem nagy szerelmemnek, a
kézilabdának. Jelenleg támogatóként veszek részt a füredi kézilabdacsapat életében, szurkolok nekik, és követem őket, ha
időm engedi, mindenhová.
– Folytatódik a tradíció, van, aki tovább
vigye a tudást?
– Igen, úgy gondolom gyermekeim közül
lesz, aki folytatja, már kiskoruk óta belelátnak a cég életébe, ebben nőttek fel. De
azt hiszem, az a legfontosabb, amit tanítottak nekünk apáink, és amit én is igyekeztem átadni nekik, hogy mindegy mivel foglalkoznak majd, a lényeg, hogy azt
tegyék jól és szeretettel. Hiszem, hogy ők
is tisztességgel és becsülettel végzik majd
a feladatukat.
B. Csejtei Anikó

Balatonfüred

A jövendő 140 évnek építünk! –
Balatonfüredi Yacht Club
A Tamás-hegyről gyönyörködöm a Balaton szépségében, a kirajzó kis vitorlásokat
látva mindig megnyugszom. Ott lent van a jövő! Latinovits Zoltán szerint: „A vitorlások a Balaton kitüntetései.” A vitorlázás hazai bölcsőjeként ismert Balatonfüred
„kitüntetései” örömöt hoznak mindenkinek, hisz a hajókban már a jövő magyar
bajnokai ülnek. Lehetnek nehézségek, változhat a világ bármely irányba, de a BYC
nem feledi a nagy elődök tanításait, miszerint: „A vitorlázás minden helyzetet felismerő és cselekvésre képes embertípust nevel…” Böröcz István ügyvezető mesél
múltról, jelenről és jövőről. Szavai mögött kirajzolódik az a rengeteg munka, amelyet, ahogy ő mondja, csak „megszállott” emberek végezhetnek. Teszik mindezt
azért, hogy a klub mindenkor az egyetemes érdekeket szolgálhassa: a várost, a Balatont, a régiót és persze a sportot, az ifjúságot, a tagságot.
– Több mint 140 éves múlt, számtalan
magyar bajnok és olimpikon. Melyek a
Balatonfüredi Yacht Club legújabb sikerei?
– A BYC a múlt évben, sorozatban a tizenhatodik alkalommal bizonyult a legjobbnak, a magyar vitorlás szakosztályok
között. Kiváló és küzdelmes sportteljesítmények eredményei azok a díjak, amelyeket sportolóink szereztek. Örülünk, hogy
egyre több gyermek hódol a vitorlázásnak, így utánpótláshelyzetünk folyamatosan javul. A jövő évi olimpiára már folyik
a felkészülés, az idei évben már a kvalifikációért is versenyezhetünk. Az ötkarikás
játékokra utazó lehetséges öttagú vitorlázó
és szörfös keretből négyen a klubban sportolnak. Érmekben nem nagyon reménykedünk, mert nálunk profibb és tehetősebb
nemzetek vitorlázói évi 200-300 napot versenyeznek. Ennek anyagi vonzatait sajnos
mi nem engedhetjük meg magunknak.
Talán a helyzetünk a későbbiekben lehetővé teszi, hogy a vízen töltött időt növelhessük, a téli időszakban külföldre, a tengerre
szervezett vitorlázásokkal.
– Kik azok, akik segítik munkájukat?
– Elsősorban kiemelném Balatonfüred Város Önkormányzatát, amellyel nagyon jó

a kapcsolatunk. Támogatóink mindenkor
és mindenben a lehetőségek maximális
erejéig. Ezt mi a sikereinkkel, eredményeinkkel, rendezvényeinkkel háláljuk meg,
és az így létrejött példaértékű együttműködés pozitív hatással van a város lakóira, látogatóira és a vitorlázókra egyaránt.
Köszönet illeti meg azokat a támogatókat,
tagokat, edzőket, akik idejüket, energiájukat nem kímélve, sok-sok társadalmi
munkával járulnak hozzá az utánpótlás
kineveléséhez, a klubélethez. Legalább
ilyen fontosak a SZÜLŐK, akik már 8 éves
kortól hozzák gyermekeiket, és elköteleződve a klub mellett végtelen türelemmel
áldoznak időt, pénzt és munkát. Persze
kellenek a tehetséges, szorgalmas, kitartó
és vitorlázást szerető gyermekek, akikből
egészséges, fegyelmezett, szabadságszerető embert nevel ez a gyönyörű sport.
– Megújul a vitorláskikötő, mi változik?
– A nyolcvan éve épített kikötőre nagyon
ráfért a korszerűsítés. A nettó több mint
80 millió forintos fejlesztéshez 39 százalékos európai uniós támogatást kaptunk.
A belső kikötő rekonstrukciója során
megemeltük a partszakaszt, melynek járófelülete faburkolatot kapott, megoldottuk a teljes akadálymentesítést is, egy, a

mozgássérülteket hajóba beemelni képes
szerkezet beépítésével együtt. Így a BYC
régi vágya valósulhat meg, mert ez által
a fogyatékkal élők itthon is nemzetközi
versenyeket vívhatnak majd. Víz-, villany- és internetlehetőséget biztosítunk
az itt tárolt vitorlások számára, amelyek
biztonságos kikötéséhez mederkotrásra
is szükség volt. Megoldódik az ide érkező
hajók szennyvizének kezelése. Eredeti állapotába fogjuk visszaállítani az 1925-ben
épített sólyateret és környezetét, a műemlék jellegű árbocdaruval együtt. Az új belső kikötő, a május végi átadás után, több
hajó befogadását is lehetővé teszi. További
terveink közt szerepel, két új épület-klubház megépítése a hangár helyén. Közel
350 tagja van a klubnak, amelyek száma
folyamatosan nő, ezért elkerülhetetlen a
bővítés. Ennek a fejlesztésnek a becsült
összege 350 millió forint, ennek jelentős
részét pályázati úton igyekszünk biztosítani, de elkelne számunkra egy kis „égi”
segítség!
– Mire a legbüszkébb?
– Lassan 145 éves a BYC, annyi mindent
megértünk már, jót és rosszat egyaránt.
Volt itt már mindenféle rombolás, újjáépítés, átszervezés, ehhez képest mi mégis
épülünk és működünk!
– Büszke vagyok arra, hogy idén először,
hagyományteremtő szándékkal elindíthattuk a Tolnay Kálmán László emlékversenyt. Így tisztelgünk a 2010-ben 86 éves
korában elhunyt kiváló sportoló előtt, aki
a Magyar Vitorlás Szövetség örökös tiszteletbeli, - a BYC örökös tagja, Balatonfüred
Sportjáért kitüntetettje, kétszeres olimpikon, többszörös magyar bajnok és Kékszalag-győztes.
Ezen a napon az ég is ragyogott és megérkezett a vitorlákat duzzasztó szél is!
B. Csejtei Anikó

15. oldal

Címlapon

Távhő és zöld energia

A SZÉPHŐ minden házban otthon akar lenni
Azzal, hogy 2010 végéig a kapcsolt hőközpontok szétválasztása a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) pályázat keretében lezárult, a SZÉPHŐ Zrt. az országban az elsők között van a vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítésében.
2009 áprilisától a cég élén kalandos pályaképpel a háta mögött Fónad Csaba vezérigazgató áll, vele beszélgettem.
Mindenki azt gondolja róla, pesti, holott a
gyerekkorát az egri kisvárosi lét határozta
16. oldal

meg. Szülei a dohánygyárban dolgoztak, s
amikor ő ott volt egyszer, nagyon tetszett

neki, hogy mindenki egy barna köpenyes
bácsi irányítására figyelt. „Ő kicsoda?” –
kérdezte. „A mérnök bácsi” – válaszolta
édesanyja. És ott, akkor elhatározta: ő is
mérnök lesz. Ez a történés aztán olyannyira meghatározóvá vált számára, hogy nem
állt meg az esztergályos-forgácsoló szakma elsajátításánál, hanem továbbtanult.

Címlapon

A gépészmérnöki diploma családon belül némi presztízsveszteséget szenvedett,
amikor fiatal házasként azzal szembesült,
hogy felesége közgazdászként többet keres nála. Ez arra ösztönözte Fónad Csabát,
hogy ezen a területen képezze tovább magát. A következő fordulatot az hozta, hogy
a banki szféra két kézzel kapott az ilyen
végzettségű szakember után, így hamarosan a pénzügyi világban találta magát.
Több mint egy évtizedes tőkepiaci, kétéves ingatlankezelési tapasztalattal a háta
mögött (volt a Királybróker Rt., valamint
az Adventum Befektetési Alapkezelő Rt.
vezérigazgatója is) érkezett a céghez. Élvezi azt a különleges helyzetet, hogy a műhelybeli szakmunkások feladatához is ért,
de időnként a 30-40 éves szaktekintélyek
véleményével szemben is tud szakmai érveket felsorakoztatni. Az eredeti szakmájához majd két évtizedig nem volt köze,
most viszont minden megszerzett tudását
integráltan hasznosíthatja cége élén.
Minden területre kiterjedő átvilágítással
kezdett, hogy a költségracionalizálás, átszervezés után egy valóban piacképes és
mégis ügyfélbarát vállalatot működtethessen. „A számok nem hazudnak, a gyors
intézkedések nélkül a cég ma már működésképtelen lenne. Márpedig ez egy közszolgáltató esetében természetesen nem engedhető meg” – teszi hozzá Fónad Csaba.

Budapesten lakik – Fehérváron él

Az egri kisváros után a budapesti nyüzsgés még csak-csak tetszett, de a mai túlzsúfoltság, kéregetők és hajléktalanok városa
már nem az ő világa. Megint egy élhetőbb,
történelmi múltú közegbe került, hamar
otthon érezte magát Székesfehérváron.
Reggel már fél 8-tól itt van, az egész napi
teendők után 4-5 közt van egy kis vis�szavonulásra módja az irodájában. Aztán
irány haza, ahol már várja a család, s míg
a gyerekek le nem fekszenek, együtt töltik
az estéket. Sokat köszönhet a feleségének,
aki a napindításokat vállalja, és megérkezéséig tartja a frontot. Amikor a többiek
nyugovóra térnek, még nincs vége a napnak a vezérigazgató számára: fontosnak
érzi a naprakészséget, igazi internetfüggő.
Levelezését bonyolítja, szakcikkeket, gazdasági oldalakat és tudományos értekezéseket olvas, legtöbbször hajnalig.

A nagy múltú cég

Több mint 60 éves múltú, közel 200 főt
foglalkoztató vállalat a SZÉPHŐ Zrt. A
menedzsment gondot fordít a belső szervezettségre, az itt dolgozókra. Cafeteria
rendszerüket sokan irigylik. Tán kicsit a
múltat idézi – a tavaly ismét bevezetett –
Kiváló Dolgozó Díj, de a karácsonyi ünnepélyes átadás igazi rangot adott a három

jutalmazottnak és a kitüntetésnek.
Társadalmi szerepvállalásuk részeként támogatják Polgárdi fogyatékos otthonát, a
maroshegyi sportegyesületet, a Vörösmarty Színházat, a FEZEN fesztivált, segélykoncerteken adakoztak az iszapkatasztrófa károsultjai javára. 2010-ben „Távhő és
környezetvédelem” témakörben hirdettek
óvodásoknak és általános iskolásoknak
rajzpályázatot.
A lakosság felé ügyfélszolgálatuk végzi az
összes táv- és hőszolgáltatással, az önkormányzati és társasházkezeléssel, bérleményekkel kapcsolatos kérdések, panaszok és
hibabejelentések kezelését. Az ügyfélváróban gyereksarkot alakítottak ki, és – nem
tévedés – ha adott a lehetőség, visszahívják azokat az ügyfeleket, akik hívását nem
tudták azonnal fogadni.
Honlapjuk (www.szepho.hu)
letisztult, dinamikus és interaktív. A közeljövő terve,
hogy a jelenlegi e-ügyintézési lehetőségeket tovább bővítik folyószámlaegyenleg-lekérdezéssel, ügyfélszolgálati
időpontfoglalással. Addig is
környezetbarát, újrahasznosított papíron végzik adminisztrációjukat.

víz-szolgáltatás mértékéről, időszakáról,
gazdálkodhassanak a hőenergiával, továbbá önállóan indulhassanak panelprogrampályázatokon épületeik, fűtési rendszereik
felújítása, korszerűsítése érdekében. A 308
millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatás segítségével az újonnan
létrehozott hőközpontok berendezéseinek
hővesztesége a korábbiaknál jóval kisebb
lett. Csökkent a villamosenergia-felhasználás is. Mindezek természetesen a környezeti terhelés mérséklését hozták, az
üvegházhatású gázok kibocsátása évente
közel 1200 tonnával (ez kb. egy közepes
falu fűtési célú légszennyezése) csökken.

A zöld terv

„A jó eredmény folytatásra ösztönöz, nincs
megállás a fejlesztésben!” – hangsúlyozza
Fónad Csaba. „Ahol a távhő nem működik,
ott lenne létjogosultsága a zöld energiának. Saját épületünk például erre ad lehetőséget a teljes korszerűsítés – hőszigetelés,
nyílászárócsere, gázbázisú hőszivattyú –
révén. Ha felhasználóként saját mintaprojektünkben tapasztalatot szerzünk, akkor a
hasonló adottságú építményeket működtetni is tudjuk – egy kisebb üzletág formában.
Célunk, hogy a zöldenergia-program élére
álljunk.”
Dr. Göde Andrea

Sikeres projekt

A SZÉPHŐ Zrt. ingatlankezelést, bérleményszolgáltatást, építőipari tevékenységet
és a fogyasztói rendszereken
hibaelhárítást végez, ám fő
tevékenységévé az a hőszolgáltatás vált, amellyel szintén minden lakásban otthon
kívánnak lenni.
Márciusban zárult az a négyéves beruházásuk, mely 110
épület 7779 lakásával az ös�szes távfűtött lakás egyharmadát érintette. Az volt a cél,
hogy az egyes lakóépületek
(társasházak)
egymástól
függetlenül dönthessenek az A záróeseményen Dr. Cser-Palkovics András polgármester is
igénybe vett fűtés- és meleg- gratulált a projekt lezárásához.
17. oldal

Révfülöp

A Káli-medence kapuja – Révfülöp 800 éves
– A révfülöpi Fülöp-hegyről nyílik „a világ egyik legszebb tája” (Cholnoky Jenő) – ez
az idézet mutatja be a leghitelesebben Miklós Tamás polgármester úr gondolatait,
aki oly szeretettel mesél Révfülöpről.
– Mit tudhatunk Révfülöp történelméről?
– A Káli-medence kapujában fekvő település neve az egykori Fülöp falu, amelyet a
Tihanyi Bencés Apátság oklevele 800 évvel
ezelőtt említ először, és a két part közötti
„rév” átkelőből ered. A 12. századtól működő Balaton tóparti „Fülöpi rév” gazdasági
szerepe jelentős volt, hiszen Tihany után a
legkedvezőbb természeti adottságú helye
volt az északi és déli part közti vízi áruszállításnak és közlekedésnek. Így itt keltek át
a régi Somogy megyéből mezőgazdasági
terményeket, északról, az akkor még Zala
megyéből szőlőt, bort, és az építkezésekhez
vörös homokkövet szállító kereskedők. A
mai Révfülöp szélén feküdt a középkorban
elpusztult Ecsér falu, amelynek ma csak
templomának romjai láthatók. Különben ez
a Balaton-felvidék egyetlen falusi háromhajós temploma. Érdekessége, hogy külső
homlokzati falán a 20. század elején még
látható volt Szent Kristóf képmása, aki az
utazók védőszentje. A két part között vízen utazók fohászt mondhattak a gyakran
veszélyes vízi átkelés előtt vagy éppen a
szerencsés átkelés után. A törökök 1548 körül elpusztították a virágzó kis települést.
18. oldal

Területe Kővágóörs egykori mezőváros
szőlőhegye lett. A filoxéra, azaz a szőlőgyökértetű az 1880-as évek végén itt is kipusztította a megélhetést adó szőlőket, és az olcsó
területeket, pincéket a Balatont felfedező
módosabb polgárok, tanárok, katonatisztek vették meg. Üdülőtelep alakult ki, majd
1899-ben megalakult a Révfülöpi Fürdő- és
Partszépítő Egyesület, amely üdülőhellyé
fejlesztette a települést. A dinamikus fejlődésnek köszönhetően Révfülöp 1943-tól
ismét önálló település, majd 1973-tól nagyközség településünk, amely a Káli-medence és a szomszédos tóparti települések
mikrokörzeti szolgáltató központja is.
– Mi a település életének a „motorja”?
– A turizmus, azon belül is a vízi turisztika és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások
adják a fő megélhetési és önkormányzati
bevételi forrást. Sajnos a szőlő- és bortermelés visszaszorult. Az egykori művelési
területeken ma már üdülőházak állnak.
A természetközeli vízi turizmus az erősségünk, legyen az fürdés, horgászat vagy
vitorlázás. Önkormányzatunk két strandot
üzemeltet, vízi sportegyesületek működ-

nek, és büszkék vagyunk a Balatontourist
révfülöpi Napfény kempingjére, amely
2006-ban Magyarországon az év kempingje
díjat nyerte el. A helyi vállalkozók kiváló
gasztronómiai kínálattal várják az ide látogatókat, a fiatalok is megtalálhatják a zenés
szórakozási lehetőségeket. Sok panzió és
magánszállás, valamint üdülő várja a pihenni vágyó vendégeket.
– Erőfeszítéseinket igazolja, hogy az utóbbi
években bekövetkezett Balatoni turizmus
részleges visszaesése ellenére Révfülöpön
mintegy 20%-kal nőtt a vendégek és ven-

dégéjszakák száma, amely közel 80 000 vendégéjszakát jelent. A Fülöp-hegyi Millenniumi kilátónkból több mint 15 000 ember
gyönyörködött az elé táruló pazar balatoni
panorámában. Révfülöp a hivatalos statisztika szerint az ország 50-60 leglátogatottabb
üdülő-települése között szerepel. Jelenleg is
turisztikai fejlesztésekre költünk, a strandjainkat, közterületeinket újítjuk szépítjük,
elkészült a tóparti Rózsakertünk és játszóterünk, de épül az új közösségi házunk is.
– Miért is szeretünk idelátogatni?
– Révfülöp egy tradicionális fürdő-üdülőhely, csodás környezetben, mesés kirándulási lehetőségekkel. – Említettem a
Fülöp-hegyi Millenniumi kilátóból nyíló
szemkápráztató panorámát, a tóparti Rózsakert pihenőparkot, a Fülöpi és az Ecséri
templomromot. A hangulatos séták, az élményekkel teli tóparti fürdőzés, a kulináris
örömök mellett rengeteg kulturális program, a Tóparti Galéria kéthetente változó
képzőművészeti és fotókiállításai, a helyi
múzeum fürdő- és településtörténeti tárlata vagy éppen a pincemúzeum kiállításai
várják a látogatókat. Nagy hangsúlyt fektetünk fejlesztéseink természetközeliségére,
hogy a gyalogos vagy kerékpáros túrázók
számára nyugodt, békés, a vízzel és a természettel harmóniában lévő teret és kikapcsolódást nyújtsunk. Révfülöp tópartja
önkormányzati tulajdonban van, ahol rengetegen horgásznak, a vízi sportok kedvelői vitorlázhatnak, túrázóként kiköthetnek
nálunk. Esti programként nem csak a zenés
helyeket és éttermeket ajánlhatjuk, hanem
a Szigeti strandon üzemelő igen kedvelt
kertmozit is. De Révfülöpöt sokan ismerik

és szeretik az évente megrendezett Balatonátúszás miatt is, amelyet idén júliusban már
29. alkalommal rendeznek meg.
– Hogyan ünnepel Révfülöp?
– Üdülőhelyi mivoltunkból fakadóan településünkön kevésbé alakult ki a hagyományos faluközösségekben tapasztalható helyi összetartozás, összefogás
gyakorlata. Ugyanakkor hallatlan szellemi
erő és cselekvő akarat mutatkozik meg. A közös ünneplés jegyében előadásokkal, kiadványokkal, megemlékezésekkel, emlékállítással szeretnénk erősíteni helyi közösségünket, összetartozásunkat. Vendégeink, látogatóink számára széleskörű nyári kulturális
rendezvénykínálattal rukkolunk elő. Hagyományos rendezvényeink június elején a
túlparti Boglárral közös Aranyhíd Fesztivál,
majd jön a Révfülöpi Vincellér és Bornapok.
A 800 éves jubileum központi ünnepségsorozata a júliusi Villa-Filip napokra koncentrálódik, színes programokkal. A Balaton
tóátúszás nagy kihívás, hiszen jó időben akkor mintegy 20000 ember tartózkodik településünkön. Augusztus elején a Révfülöpi
Zenei Napok koncertsorozata, majd Szent
István napi ünnepség, a hónap végén Szüreti Vígságra hívjuk vendégeinket. Ezen kívül
a helyi vállalkozók is szervezik nagyszabású rendezvényeiket. Ezekről honlapunkon
tájékozódhatnak a kedves olvasók.
– A jövőben terveikről kérdezhetem?
– Gazdasági programunkat a közelmúltban
fogadtuk el, amelyben a helyi vízi turizmus
fejlesztését kiemelt célként kezeljük. Vitorlás- és csónakkikötő-építés, nemzetközi
ifjúsági vitorlásoktató központ, strandfej-

lesztés, tóparti „Kulturális Agóra” kialakítása szerepel többek között ebben. Ezekhez
kiváló adottságú önkormányzati tulajdonú
fejlesztési területekkel rendelkezünk. Kulturális attrakcióként felvetődött az angol
Globe Színház helyi felépítése és működtetése is. Most kezdődik az integrált közösségi szolgáltatói tér felújítása, amely jövőre
széleskörű szolgáltatásokkal nyitja meg
kapuit. Természetesen a turisztikai fejlesztésekhez magánbefektetőket is szeretnénk
megnyerni, nyitottak vagyunk a település
érdekeit szolgáló új építő megoldásokra is.
– Polgármester úr! Miért szeret ön itt élni,
mire büszke?
– 2006 óta vagyok polgármester, de bő két
évtizede tevékenykedem a településért, úgy
hogy itt alapítottunk családot, de más településen dolgoztam. Személy szerint úgy érzem,
hogy az itt élők értékelik eddigi munkámat,
erőfeszítéseimet. Ezért jó itt élnem, élnünk.
Jó alapokat kaptunk elődeinktől, és a jelképes stafétabotot átvéve szeretnénk jó „kört”
futni, és azt jól továbbadni. Azért a többes
szám, mert csapatmunkában dolgozunk
képviselőtársaimmal a közös célok megvalósításáért. Érzem és tudom, hogy munkánk
révén, a civil összefogás segítségével közösségünk kovácsolódik. Erre büszke vagyok.
Hiszem, hogy a dicső múlt mellett szép jövő
vár ránk, és hogy minden olyan cél, amely
Révfülöpöt továbbra is a Balaton északi partjának szívet melengető, festői szépségű, természet közeli üdülő- és fürdőhelyévé varázsolja, csak együtt érhető el.

Révfülöpi programok, rendezvények:
www.revfulop.hu
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dr. Bódizs Tamás, Siba Ignác, Dr. Cser-Palkovics András, dr. Nyikos Györgyi és Szekfü Tibor

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Húsz éve a vállalkozásfejlesztésben
Két évtizede meghatározó szereplő a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a mikro- és kisvállalkozások fejlesztési finanszírozásában. Az
Alapítvány által kidolgozott helyi mikrohitel program példaértékűnek bizonyult
az országban, az on-line hiteligénylés komplex rendszere pedig európai szinten is
elismerést kapott. Az RVA új információs pont megnyitásával és négy milliárdos refinanszírozási kerettel várja a vállalkozókat.
2011. május 5-én dr. Bódizs Tamás a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (RVA) kuratóriumának elnöke
köszöntötte az Alapítvány fennállásának
20. évfordulóján a támogatókat, partnereket. Az RVA eredményeinek bemutatásán túl arról is szó esett, hogy a szervezet
milyen módon növelheti az Új Széchenyi
Terv (ÚSZT) hatékonyságát.

ÚJ FELADATOK

Székesfehérvár városát, az RVA egyik alapítóját Dr. Cser-Palkovics András polgármester képviselte. Köszöntőjében kiemelte
az alapítvány szerepét a város gazdasági
életében – az elmúlt évtizedek alatt a kis- és
mikrovállalkozások forráshoz jutását biztosította, míg a válság éveiben a munkahelyek
megőrzésében segítette a vállalkozásokat
támogatásával. A rendezvény díszvendége volt dr. Nyikos Györgyi, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési ügyekért
felelős helyettes államtitkára, aki elmondta, hogy az Új Széchenyi Terv szűk keretek
között ugyan, de hangsúlyosan tartalmaz
vállalkozásfejlesztési elemeket, épp ezért
fontos a források átgondolt elosztása. Ebben számítanak az RVA-ra és más fejlesztési központokra. A kombinált mikrohitel
gyakorlatát érintő változtatásról számolt be
Siba Ignác, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító
Hatóságának főigazgatója. Amellett, hogy
20. oldal

ingatlanvásárlás esetében már foglalóra is
igényelhető hitel, gyorsabb ügyintézést remélnek a hiánypótlás bevezetésétől. Így jelentéktelen adminisztrációs hibák miatt nem
kell majd új igénylést beadni, és újra elölről
kezdeni az eljárást. Szekfü Tibor, a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány igazgatója örömét fejezte ki,
hogy húsz év után is a vállalkozásfejlesztés
a fő tevékenységük, és eredményesen látják el feladataikat. Az alapítvány 1991-ben
a Phare program lebonyolítására jött létre,
amely nagy lendületet adott Székesfehérvár
és Fejér megye gazdasági fellendülésének.
Az igazgató a vállalkozások érdeklődésének
mértékéből ítélve ilyen jelentőségűnek látja
az Új Széchenyi Tervet is. Jelenleg száztíz
millió forintnyi hitel elbírálásáról és negyven millió forint folyósított hitelállományról
számolt be Szekfü Tibor, kiemelve az on-line
hiteligénylő rendszer hatékony működését,
amelyet az EU-ban elsőként alakított ki és
vezetett be az RVA.

ALAPÍTÁS

A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (RVA®) 1991-ben
alapította mások mellett Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata és Fejér Megye Közgyűlése, több kamara, bank
valamint vállalkozás, illetve magánszemély. Létrejöttét az tette lehetővé, hogy az
ekkor induló Phare vállalkozásfejlesztési

programjába bekapcsolódva lehetősége
nyílt annak Fejér megyei lebonyolítására,
így hatékonyan készítette elő Magyarország európai uniós integrációját és a gazdasági rendszerváltást.
Az RVA tradicionálisan jó kapcsolatot
tart fenn Székesfehérvár mindenkori önkormányzatával. Az együttműködés keretében az alapítvány indította be a város
befektetésösztönzési tevékenységét, részt
vett a gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásában, számos városfejlesztési pályázat
kidolgozásában és szervezésében kaptak
nyelvi képzést a polgármesteri hivatal köztisztviselői is. Az alapítvány koordinálásával épült Székesfehérvár első korszerű irodaháza, a Trade Center irodaház, indult az
ország harmadik ipari parkjaként az Alba
Ipari Zóna, és kezdődött a Városkapu Ipari
Park létrehozásának megszervezése is.
Legsikeresebb közös programnak – a
2001-ben még egyedüli – Phare Mikrohitel
Program mellett kidolgozott és beindított
helyi mikrohitelprogramok bizonyultak,
amelyek először kínáltak az országban
olyan alternatív finanszírozási lehetőséget a központi mikrohitelprogram mellett,
amelyek helyi közösségi célokat kívántak
megvalósítani. Ilyen volt például 2003-ban
a székesfehérvári IBM gyár bezárásának
következtében jelentkező foglalkoztatási
krízishelyzet egyik kezelési eszközeként
alkalmazott – nagy sikert aratott – IBM
Újrakezdési Mikrohitel Pprogram. A székesfehérvári mikrohitelezési eljárásrend
mintául szolgált az azóta országosan kiterjesztett helyi mikrohitelprogramok
számára és mintaértékű más Nyugat-európai országok számára is. Székesfehérvár önkormányzata és az RVA együttmű-

Évértékelő 2010

Dr. Cser-Palkovics András, dr. Nyikos Györgyi, dr. Bódizs Tamás,
dr. Braun Márton (MVA ügyvezető igazgató, az Európa Tanács alelnöke),
Szekfü Tibor, Csutor Ferenc (a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat elnöke,
a Somogy Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója).
ködésnek köszönhetően 2009-ben, az Új
Magyarország Mikrohitel Program keretein belül a székesfehérvári vállalkozók
az országban a legjobb kamatfeltételekkel
(2,99%) jutottak fejlesztési hitelekhez.

VÁLTOZÓ IDŐK – ÚJ KIHÍVÁSOK

A Phare illetve az állami finanszírozás
megszűntével jelentősen átalakultak az
alapítvány működésének feltételei. A külső körülmények változásaihoz igazodva
fókuszba került a fenntarthatóság követelménye. Ehhez igazodva alakította ki az
RVA a jelenlegi tevékenységi körét, működési-szervezeti struktúráját, új vállalkozásfejlesztési stratégiáját, melyben jelentősen
megnőtt a mikrohitelezés szerepe, a képzés
és az új igényekhez igazított, internet alapú információnyújtás. Az RVA komplex
internet alapú szolgáltató rendszert alakított ki informatikai fejlesztő partnerével a
Monitor, illetve CREDINFO Kft.-vel, amely
egyedülálló, ingyenes szolgáltatásokat
nyújt a magyar vállalkozók számára. Ezek
közé tartozik az országban elsőként bevezetett on-line hiteligénylés-benyújtó rendszer, azonnali on-line gazdálkodás elemzés
az egyszerűsített éves beszámolók alapján,
cégadatbázis üzleti partnerkereső funkciókkal, cégbemutató weboldal egyszerű készítése, hitelkalkulátorok, és hitelképességvizsgálat (www.rva.hu; www.mvfportal.
hu; www.credinfo.hu). A vállalkozói,
pénzügyi, gazdálkodási ismeretek iskola
rendszerű oktatásához informatikai partnereivel oktatási segédeszközként felhasználható portált hozott létre és üzemeltet az
RVA (www.vallalkozastan.hu). 2009-ben a
partnerszervezetek a rendszer használatát
bevezették a pénzügyi gazdálkodási ismeretek iskola rendszerű oktatásába. A rendszer használata ingyenesen elérhető min-

den pénzügyi képzéssel foglalkozó oktató
illetve intézmény számára.
Az elmúlt két évtized legsikeresebb, a
vállalkozók által legkedveltebb és legelismertebb programjának a mikrohitel
program bizonyult. Az eltelt időszak alatt
több mint 4000 hiteligénylést kezelve közel
2200 vállalkozó részére több mint 4,3 milliárd forintot folyósított az alapítvány Fejér
megyében. A jelenleg kezelt hitelportfolió
nagysága 1 milliárd forint felett van.

INNOVÁCIÓ ÉS
NEMZETKÖZI ELISMERÉSEK

A
Milánói
Giordano
Dell’Amore
Foundation és a párizsi központú European
Microfinance Network (EMN) által Innováció és fenntarthatóság címen meghírdetett
Mikrofinanszírozás – jó gyakorlatok Európa díj 2009 pályázatán a díj tudományos
bizottsága az öt legjobb gyakorlat közé választotta az RVA® Internet alapú szolgáltató- és hitelbírálat menedzsment rendszerére támaszkodó mikrohitelezési eljárását.
A jelentős szakmai elismerést „a legjobb
mikrofinanszírozási gyakorlat előmozdításában, valamint a mikrofinanszírozásban
résztvevő ügyfelek gazdasági és társadalmi
fejlődését szolgáló innovatív és értékes elemek bevezetésében való közreműködése elismeréséül” kapta a szervezet. A kifejlesztett internet alapú technológia iránt élénk
a nemzetközi érdeklődés, Hollandiából,
Németországból, Franciaországból, illetve
Olaszországból és Norvégiából is érkeztek
szakemberek a rendszer megismerésére. A
technológia oktatására felkérték az alapítvány képviselőit Barcelonában, illetve a bemutatására egy nagy nemzetközi szakmai
konferencián Londonban. A technológia
bevezetése egy kísérleti projekt keretében
már folyamatban van Norvégiában.

ÚJDONSÁGOK

A jelenleg is működő szolgáltatások közül
a tanácsadási szolgáltatás, felnőttképzési
tevékenység illetve a mikro vállalkozók körében máig legnépszerűbb mikrohitelezés
több tízezer megkeresést és több ezer ügyfelet eredményezett az eltelt két évtized
folyamán.
Az RVA az országban elsőként hirdette
meg és tette az interneten keresztül pályázhatóvá az Új Széchenyi Terv keretében elérhető Új Széchenyi Mikrohitel és a
rendkívül népszerű vissza nem térítendő
támogatással Kombinált Mikrohitel konstrukciókat. A szélesebb körű tájékoztatás
érdekében az RVA az Új Széchenyi Terv
Információs Pont Hálózathoz csatlakozva
az elsők között nyitotta meg új információs
irodáját Székesfehérváron a Trade Center
irodaház földszintjén. Az igen népszerűnek ígérkező új programok hivatalos finanszírozó szervezeteként az RVA 4 milliárd forintos refinanszírozási kerettel várja
a pályázó vállalkozások hiteligényléseit.
Az információs pont szolgáltatásai közé
tartozik az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó ingyenes pályázati tanácsadás, valamint térítés ellenében a pályázatkészítés
és pályázatkövetés is.
A mikrohitelre alapozott pénzügyi szolgáltatásokat – mint „vezető ágazatot” – kiegészítve az RVA, mint akkreditált felnőtt
képző szervezet – a már említett internetes oktató rendszer üzemeltetése mellett
– hamarosan megújult képzési szolgáltatásokat indít speciális szakmai (logisztika,
pénzügy, jog) nyelvi képzések formájában.
Az elérhető szolgáltatások közé tartozik
továbbá a szakfordítás és az idegen nyelvű levelezés és nemzetközi üzleti partner
közvetítés is.
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Komárom-Esztergom megye

Nyolcadszor is Komárom-Esztergom megye gazdaságáért díjátadó

Kiemelkedő vállalkozásokat
köszöntöttek a megyeházán

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2004-ben, négy kategóriában alapította meg a megye gazdaságáért kitüntető címet, mely 2006-ban az együttműködő
gazdasági érdekképviseletek javaslatára egy 5. kategóriával, az év kis- és középvállalkozója díjjal egészült ki.
Áprilisban ünnepélyes keretek között
adták át a Megye Gazdaságért 2010.
kitüntető címet a Megyeházán. Simon
Géza alelnök köszöntötte a megjelenteket és a díjazottak. Beszédét József Attila szavaival kezdte: „ A mindenséggel
mérd magad”. Utalva arra, hogy a saját
magunk által felállított mércét soha
nem szabad alacsonyra tenni, mert az
csak középszerűséget eredményez. A
külvilág igenis észreveszi és megbecsüli azokat az embereket, vállalkozókat,
akik erejüket megfeszítve teszik a dolgukat. Ez a díj ennek az erőfeszítésnek
és teljesítménynek az elismerése.
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, országgyűlési képviselő a
Komárom-Esztergom megyei képviselőtestület döntését dicsérte, mely lehetővé tette ennek a díjnak a megalapítását.
Hangsúlyozta, hogy ez a díj nemcsak a
vállalkozóknak, hanem azoknak a településeknek is elismerés, ahol a minden-

napi munkához megfelelő feltételeket
biztosítanak az önkormányzatok.
Dr. Völner Pál államtitkár, országgyűlési képviselő nosztalgiával gondolt vis�sza azokra az időkre, amikor megyei elnökként ő volt ennek a rendezvénynek
a házigazdája. Mindig is fontosnak tartotta ezt a díjat, s most államtitkárként,
még jobban látja, hogy nagyon nagy
szükség van a jól működő vállalkozásokra ahhoz, hogy ebből a nehéz helyzetből kilábaljon az ország.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége nevében dr. Dávid Ferenc
főtitkár köszöntötte a jutalmazottakat.
Mint a vállalkozók érdekképviseletének
egyik vezetője kiemelte, hogy Komárom-Esztergom megye a gazdasági díj
megalkotásával egyedülálló kezdeményezést indított el 2004-ben. Ez példaként kell, hogy szolgáljon a többi megye
számára is. Reméljük, lesznek követői –
fejezte be beszédét a főtitkár. A díjátadó

Dr. Völner Pál államtitkár köszöntötte a díjazottakat
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ünnepélyességét a dorogi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanárainak kellemes muzsikája fokozta.
A díjakat dr. Völner Pál és Simon Géza
adta át.

A díjazottak:

1. Komárom-Esztergom megye vállalkozója a 2010-es évben Kovács Károly
egyéni vállalkozó.
2. Komárom-Esztergom megye agrárvállalkozása 2010. évi tevékenysége
alapján Hartmann Imre mezőgazdasági vállalkozó, családi gazdálkodó.
3. 2010. év innovációs vállalkozása”
kitüntető címet a „TRANSZMISSIÓ“
Üzleti-tanácsadó,
Kereskedelmi
és
Szolgáltató Kft. érdemelte ki. A díjat
Jankovszky Sándor ügyvezető vette át.
4. Komárom-Esztergom megye beruházója 2010-ben a Gasztro-Kristály Zrt.
lett. A díjat Beiermeiszter György vezérigazgató vette át.
5. Komárom-Esztergom megye kis- és
középvállalkozása címet a P-Metál
Fémkereskedelmi és Öntvénygyártó
Kft. érdemelte ki. A díjat Pordán Zsigmond igazgató vette át.
kemöh

A díjazottak: Jankovszky Sándor (Transzmissió Kft.), Pordán Zsigmond
(P-Metál Kft.), Kovács Károly e.v., Hartmann Imre gazdálkodó, Beiermeiszter György (Gasztro-Kristály Zrt.)

Jubiláló vállalkozások

Pordán Zsigmondnak dr. Völner Pál államtitkár gratulál a
kitüntetéshez

Kiugró gazdasági eredmények válságidőben

Megye gazdaságáért díjat kapott a P-Metál Kft.
Éppen húsz esztendeje alakult Tatabányán a P-Metál Fémkereskedelmi és Öntvénygyártó Kft. Ám nemcsak a jubileum miatt, hanem azért is gratulálhattunk Pordán
Zsigmond ügyvezető igazgatónak, mert a vállalkozás képviseletében a közelmúltban átvehette a Komárom-Esztergom megye kis- és középvállalkozása 2010. elismerést.
– Mi a véleménye, miért pont önök kapták ezt a megtisztelő címet?
– Nagyon nehéz kategóriában lettünk elsők, óriási volt a verseny a vállalkozások
között. Úgy gondolom, hogy talán azért
mi nyertünk, mert a sokakat megrendítő
gazdasági válság időszakában sikerült
kiugró teljesítményt nyújtanunk. Tudtuk, hogy a magyar gazdaság motorja
az export, az exportképesség. Négy-öt
évvel ezelőtt a Baross Gábor program
keretében nyertünk innovációs pályázatot, amelyet arra használtunk, hogy minőségi öntvényeket tudjunk előállítani.
A kutató–fejlesztő munkának most érett
be a gyümölcse. 2010-ben az előző évhez
képest megdupláztuk a bevételünket, a
nyereségünk pedig tízszeres lett. Ezt az
ugrást természetesen nagyon nehéz lesz
megismételni, ám az idei év első negyedét
vizsgálva azt láttuk, hogy megmaradt a
lendület. Tavalyhoz viszonyítva 20%-kal
nőtt ismét a bevételünk.
– Milyen fejlesztéseket végeztek a jó teljesítmény érdekében?
– Az elmúlt két évben megnövekedett a
létszámunk, hattal többen, immár 19-en
dolgoznak a P-Metál Kft.-ben. Muszáj volt
tehát a munkafeltételeket javítanunk. A
telephelyünkre 25 milliót költöttünk, felét gépekre, felét pedig csarnokfelújításra.
Mivel még mindig szűkösen vagyunk,
idén pályázunk telephelyfejlesztésre,
javítanunk kell kollégáink szociális körülményein. Ha nem nyerünk, akkor is

fejlesztenünk kell, ám ebben az esetben
fokozatosan, folyamatosan tesszük. Vásároltunk kisteherautót, hegesztőgépet, a
minőség és a takarékosság szempontjából
azonban a szemcseszóró berendezés üzeme helyezése volt a legfontosabb lépés. A
hatmilliós beruházás kb. két év alatt térül
meg. Eddig ezt a munkafázist bérmunkában végeztettük, ám most, hogy van saját
gépünk, mi tudunk másoknak bérben dolgozni. A kutatási oldalon folyamatosan finomítjuk, optimalizáljuk gyártmányaink
minőségét, saját képünkre kell formálni
az egyes szerszámokat, gyártóeszközöket.
Azt szeretnénk, hogy minél több célgép kerüljön hozzánk a nagyobb szériák gyártásához. A technológiai fejlesztések mindig
a megrendelő igényei szerint történnek,
tehát a piac kényszeríti ki. Mindezeknek
köszönhetően elmondhatjuk, hogy nem
többet, hanem jobbat gyártunk.

– Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
– Ismerve a piacot én maximum öt évre
tervezek előre. A következő lépést az
energiatakarékosság irányába tesszük.
Kemencéink szigetelése már nem az igazi, egykor ezeket magunk gyártottuk,
most már profi berendezésekre van szükség. Célunk, hogy az elégetett gáz jobban
hasznosuljon. Fenn kell tartanunk exportképességünket is. Igyekszünk megtartani, bővíteni jelenlétünket a német piacon.
Az ipari robotalkatrészekre, gépipari és
villamosipari öntvényekre most nagy a
kereslet. Reméljük, minél tovább tart ez
a boom! Nagy álmom az, hogy végre ne
csak külföldre, hanem a tatabányai Ipari
Park cégeinek is szállíthassunk, mert ez
eddig nem sikerült. Idén valamikor tartunk egy kis ünnepséget, hogy visszatekintsünk az elmúlt húsz évre, de nem állhatunk meg, a piac mindig újabb és újabb
kihívásokat intéz hozzánk, amire reagálnunk kell, hogy versenyben maradhassunk, megőrizzük – vagy akár erősítsük
– pozícióinkat.
Veér Károly

Pordán Zsigmond maradt a KEM-VOSZ élén
Megtartotta tisztújító küldött-közgyűlését Tatabányán,
a MÜTF B-épületében a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének (VOSZ) megyei szervezete. A
megjelentek egyhangú szavazással választották újabb
öt évre a több mint 140 tagot számláló szervezet elnökévé Pordán Zsigmondot. Társelnök lett Fábián József
és Sasvári Géza. Az elnökség tagjai: Boda András, Kovács Károly, Ligeti Bálintné, Lődi Dénes, Mócher Imre
és Varsányiné Juhász Katalin. Az országos küldöttek:
Fábián József, Boda András és Lődi Dénes.
23. oldal
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Komárom-Esztergomban a megye beruházója a Gasztro-Kristály Zrt.

Újra régi fényében csillog a tatai Hotel Kristály
Ezen sorok írója 1987 nyarán, a tatai Kristály Strand megbízott vezetőjeként
gyakran betért az akkor is patinás hangulatot árasztó hotel sörözőjébe, éttermébe,
ahol a legjobb frissítők és ételek várták. Az igényes választék és a jó kiszolgálás
sem tudta azonban feledtetni, hogy maga az épület nem a legszebb arcát mutatta
az idelátogatóknak. A szokásos recept ellenkezője valósult meg, sajnos a belcsín
aránytalanul nagyobb volt a külcsínnél. Aztán 2003-ban valami elkezdődött, amely
idén tavaszra fejeződött be. A végeredmény magáért beszél.

Megújulás három ütemben

A tatai Hotel Kristály Magyarország egyik
legnagyobb múltú szállodája, amit 1770-ben
építtettek az Esterházyak. Az egykori fogadóépület, amit a híres tatai építész Fellner
Jakab tervezett, a mai napig őrzi eredeti
funkcióját. A műemléki épület már a rendszerváltás előtti időszakban is keresett szálláshely volt, azonban sokáig nem kapott
kellő gondoskodást. A hanyatlás megállítására a tulajdonos Gasztro-Kristály Zrt.
forrásokra pályázott, aminek köszönhetően
három ütemben sikerült felújítaniuk a neves hotelt.
Az első ütemhez az első Széchenyi-terv
biztosított támogatást. 2003-ra készült el az
Erzsébet térre néző egyik szárny 17, négycsillagos színvonalú szobája, valamint a 25
parkolóval kialakított mélygarázs, 2008-ra
pedig a második ütem fejlesztései. Ekkor
újult meg a műemléki védelem alatt álló
A és B szárny. Utóbbi földszintjén néhány
wellness szolgáltatást is kialakítottak, valamint bővítették a hotelt egy új épületrésszel
is. A harmadik ütem is befejeződött végre,
az 189 686 539 forint uniós támogatásnak
köszönhetően. A mostani fejlesztés célja az
üzletembereknek nyújtott szolgáltatások
kialakítása, valamint hétvégi kikapcsoló-

dásra vágyók igényeinek jobb kielégítése
volt. A hotel szorosan együttműködik a
Pálma Rendezvényházzal, ennek eredményeképpen a szálloda is egyre keresettebb
az üzleti célú események résztvevőinél.

Szolgáltatások
üzletemberek számára

Dr. Somogyi Gabriella projektmenedzsertől megtudtuk, hogy 2009-ben a GasztroKristály Zrt. sikeresen pályázott a még
hátralévő igen költséges munkák támogatására. Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-dunántúli Regionális Operatív
Programja keretéből elnyert, az Európai
Unió és a Magyar Állam által társfinanszírozott támogatás felhasználásával 500 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Nőtt
a szálloda férőhely kapacitása további nyolc
szobával, 16 gépkocsibeálló hellyel bővült a
mélygarázs a zárt udvar alatti terület egy
részének felhasználásával. Mivel a szálloda
hét közben elsősorban a üzleti vendégek
igényeinek kielégítésére törekszik, ezért az
ún. kis barokk szárny legrosszabb állapotú részét „Business Corner”-ként keltettük
új életre, ahol az irodájától távol lévő utazó
minden technikai eszközt megtalál ahhoz,

Gyönyörűen megújult a Hotel belső udvara, amely rendezvények számára is kitűnő
helyszín

hogy zökkenőmentesen tudja intézni üzleti
ügyeit, vagy a megszokotthoz hasonló körülmények között tudja lefolytatni tárgyalásait. A lobby térhez kapcsolódóan kialakított ún. „Szeparé” igény szerint reggeliző
helyiség, kávézó, a nagyméretű kivetítő révén üzleti megbeszélések helyszíne, vagy
akár csendes olvasósarok.
A dongaboltozatos műemléki mennyezet
alatt kifinomult ízléssel, nemes anyagok alkalmazásával kialakított szokatlanul tágas
wellness részlegben szellem és test egyaránt
harmóniára talál. Az ellenáramoltatóval
ellátott 12 m hosszú beltéri úszómedence
mellett 20 m2 vízfelületű pezsgőfürdő várja
a vendégeket. A tágas finn és infraszauna
mellett a kíméletesebb méregtelenítést
biztosító tepidárium valamint a látványos
sókamra mellett természetesen különböző masszázsok közül is választhatnak a
vendégek. A szállodából régóta hiányzó
wellness részleg kialakításával a szabadidős vendégek köréből is nagyobb érdeklődésre számít a szálloda vezetése.

Bohém Bár és pihenőkert

Michl József tatai polgármester köszöntötte az ünneplőket a projektátadón
24. oldal

A főépület alatti pincében, amit néhány éve
még a városi távhő vezeték foglalt el, a jellegzetes barokk téglaboltozatokat kibontva és helyreállítva különleges hangulatú
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„Bohém Bár” jött létre. A beruházás záróakkordjaként a műemléki és az új építésű
szárnyak által körbezárt udvarnak az épület stílusához illeszkedő pihenőkertté alakítása valósult meg, amely terveink szerint
nem csak a szálloda vendégeit szolgálja, de
szabadtéri kiállítások, kamarakoncertek
helyszíne is lesz a jövőben.
A négycsillagos minősítés eléréséhez szükséges szolgáltatási paletta bővítésén túl
a beruházás a szálloda üzemeltetésének
környezetbarátabbá válása érdekében is
óriási előrelépést hozott. Energiatakarékos,
részben LED-es világítótestek alkalmazásával, becsléseink szerint évente 15 ezer
kWh energiát tudunk megtakarítani. A pályázati támogatással kiépített, geotermikus
energiát használó hőszivattyús hűtés-fűtés
rendszer megtakarítása a korábbi gázüzemű fűtés és elektromos folyadékhűtő rendszerrel összevetve mintegy 3 millió forintra
tehető, ami egyben a szálloda széndioxid
kibocsátásának jelentős csökkenését is jelzi.
A beruházás révén egyébként három fővel
nőtt a szállodában foglalkoztatottak száma

A 12 méter hosszú, beltéri úszómedence

– fejezte be tájékoztatóját dr. Somogyi Gabriella.
Csak ámulunk és bámulunk, ahogy a régi,
kissé omladozó épület megszépült, újjáéledt. Az átadó ünnepség alkalmával bejárhattuk a különböző szinteket, a csillogóvillogó csodákat, amelyek modernségük
ellenére finom ízléssel kialakítva ódon, tör-

ténelmi hangulatot árasztanak. Megkóstolhattuk a ház szakácsainak remekeit is, és az
étekhez megfelelő, ragyogó minőségű borokkal öblítettük le az uzsonnát. Javaslom
kedves olvasóinknak, hogyha Tatán járnak,
feltétlenül látogassanak el a megújult Hotel
Kristályba!
VK.

Beiermeiszter György, a Gasztro-Kristály Zrt. vezérigazgatója
– Nyugodtan nevezhetjük megyei szinten megaberuházásnak, ami a Hotel Kristállyal történt. Miért fogtak
bele?
– A Hotel Kristály és a Pálma Rendezvényház cégünk, a
Gasztro-Kristály ZRt. zászlóshajói. Versenyképességünk
megtartásához mindenképpen szükség volt erre a beruházásra. Óriási szakmai kihívást is jelentett, hiszen a szálloda egyetlen napra sem zárt be, folyamatosan fogadta a
vendégeket és biztosította a munkahelyet több mint húsz
alkalmazott számára. 2000 körül látszott, hogy a turizmus
fejlesztése Magyarország egyik lehetséges kitörési pontja.
Ehhez a trendhez kapcsolódva pályáztunk kettős céllal.
Egyrészt a színvonal, a minőség fejlesztése, a négy csillagos kategória elérése, másrészt szerkezeti átalakulás, azaz a
szolgáltatások sokrétűségének kialakítása volt a cél. Láttuk,
hogy az unió s Magyarország kapcsolata beérett abból a
szempontból is, hogy az EU forrásokat biztosított számunkra a turizmus fejlesztésére is. Ők is azt szerették volna, hogy
hozzuk fel szállodáinkat a megfelelő színvonalra. Szerencsére a 40%-os támogatáshoz volt banki financiális és ingatlan hátterünk, valamint ráment a 2000-es évek elejének
teljes haszna is.
– Hogyan merték vállalni a válság ideje alatt is a projekt
folytatásával járó terheket?
– A válságra nem igazán lehetett számítani, nagy pofon volt
ez minden cég számára. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy
a vállalkozásunk elég stabil, így nem szabad a megkezdett
folyamatokból kiszállni. Kényszerpályára kerültünk tehát,
de végig kell csinálni, hiszen 2020-ig vissza kell fizetni a
felvett hitelt. Látjuk ma már, hogy ebben a kiélezett helyzetben csak az erősek maradhattak meg. Ez a szállodaipari
trend, fejlődés nem fog megismétlődni a jövőben, jókor sikerült megvalósítani terveinket. Persze kellő óvatossággal,

Beiermeiszter György átvehette az év beruházója elismerést Simon Géza megyei alelnöktől

igen megalapozott üzleti tervvel vágtunk bele a dologba.
Külön köszönet a kollégáimnak, akiknek pozitív hozzáállása, szakértelme nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
nyolc éve elkezdett beruházás!
25. oldal
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Magyar Dániel (RIÜNET), Sáry Lajos (Elmolight Bt.), dr. Szépvölgyi Ákos (KDRÜI) és
Kovács Viktor

Innovátorokat díjaztak
és a jövőről tanácskoztak

Magyarországon és a Közép-dunántúli Régióban felhalmozódott tudás és fejlesztések nemzetközi szinten is láthatóvá lettek, a jövőben azonban szemléletváltás
szükséges – derült ki 2011. március 23-án Székesfehérváron, a Közép-dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség által szervezett konferencián. Bemutatták az
Innováció Díj vállalkozói és diák kategóriáinak győzteseit is – a szennyvíziszap
mezőgazdasági felhasználása és a munkafolyamatok tökéletesítésére alkalmazott
szoftver vitte a prímet.
Az innováció tartalommal való megtöltését, a jól hangzó jelzőből valódi szakterületté fejlődését érhetjük tetten, amikor képzett
innovációs szakemberekkel találkozunk,
és a munkájukat koordináló ügynökségek
is túléltek legalább egy szervezeti formaváltást. A Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) 2005-ben
alakult meg, majd 2008-ban tevékenysége
megerősítést nyert. Nonprofit korlátolt felelősségű társaság formájában önálló jogi
személyként több pályázaton indulhatnak,
alapvető tevékenységüket is szélesebb
spektrumon végezhetik. Munkájuk ered-

ményeként nemzetközi szinten is láthatóvá vált az országban és a Közép-dunántúli
Régióban felhalmozott tudás és innovatív
tevékenység – mondta dr. Temesvári Balázs, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója.
A Nemzeti Innovációs Hivatal munkatársa, dr. Peredy Zoltán kimerítő részletességű előadásából kiderült azonban, hogy
minden igyekezet ellenére országunkban
a tudás alapú beruházás szintje elmarad
az uniós átlagtól, és a szabadalmak terén is
lemaradtunk. Peredy a sereghajtó helyezés

Diák Innovátor Díj – 2011

1. Kovács Viktor – Újszerű munkatanulmányozási megoldás
2. Tápai Ádám, Hajas Tibor,Kassai Dániel, Tóth Dávid – VELOSZITI (képünkön)
3. Rohonczi Anita – Kísérleti, taktilis térkép létrehozása
4. Sik Gergely Attila – MIFAD szoftver
5. Tápai Ádám – Az ANSYS CFX alkalmazása vízturbina tervezésben
6. Németh Anikó – Új módszer az informatikai projektek optimalizálására

Vállalkozói Innovációs Díj – 2011

1. Elmolight Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. – Kommunális szennyvíziszap (lignocellulóz felhasználásával) irányított komposztálása, a mezőgazdaság számára
hasznos termék létrehozása
2. Térműhely Kft. – FIXI – megoldás termikus burok szerkezeti áttöréseihez
3. Juhász 2002 Kft. – Ablakbeépítési rendszer
4. KlímacOMP Plusz Kft. – Rádióamatőr antennák fejlesztése és gyártása
26. oldal

okát a magas adókban, a források hiányában, a magas adminisztrációs terhekben
nevezte meg, amelyhez a piaci kompetenciák hiánya is hozzájárul. Erősítésre szorul
az üzleti szféra elkötelezettsége, kevés a
high-tech vállalkozás és a versenyképes
termék is. A megújulásra azonban jó terepet kínál a válságot követő újjáépítés,
amelyre az EU új stratégiák kidolgozásával
reagált. A fenntartható növekedés jellemzi a kidolgozás alatt álló EUROPE 2020-as
stratégiát, az innovációs növekedést pedig
az OECD Innovation Strategy szolgálja.
Mindezek elemei megjelennek az Új Széchenyi Terv V. prioritásában, és az idén
várhatóan megjelenik a magyar kutatásfejlesztés és innovációs stratégia is.
A konferencia házigazdájaként a KDRIÜ
igazgatója, dr. Szépvölgyi Ákos beszámolt
arról, hogy a hangsúly mára a komplex
szolgáltatási portfoliók kidolgozásán van,
amelyek piaci elemzéseken, igényfelméré-
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A pályaművekből kiállítást láthattak a konferencia
résztvevői
sen, a kereslet és kínálat meghatározásán
alapulnak. Előtérbe került a technológiai
transzfer, a magasan képzett munkaerő támogatása, hogy az ügynökség innovációs
szolgáltatási csomópontként működjön. Az
eredmények közt Szépvölgyi kiemelte hogy
a KDRIÜ közreműködött egy milliárd összértékű innovációs, valamint részt vett nyolc
nemzetközi projektben, huszonöt új munkahely megteremtésében és közel félezer
esetben nyújtott támogatást. A régió teljes
K+F tevékenységét feltérképezte, amely
alapján létrehozta a területen érdekelt szervezeteket tömörítő INNO-HUB adatbázist.
A holnap problémai között azonban felmerül az innovációs ügynökségek tisztázatlan
szerepe, a bizonytalan finanszírozás és a
vállalkozói körben is jól ismert nehézség:
az utófinanszírozott projektek megvalósításának pénzügyi nehézségei.
Magyar Dániel, az ügynökségeket hálózatba tömörítő RIÜNET soros elnöke elmondta, hogy az EU innovációs finanszírozása
nem hatékony. Hiányoznak azok a programok, amelyek a vívmányokat piacképes
termékekké, szolgáltatásokká dolgozzák
át. A prototípus és a piaci termék közti lépéseket hivatott segíteni az ügynökségi hálózat, amelynek fontos feladata a magyar
gazdasági szféra szemléletformálása is.
A délutáni szekció előadásai előtt Székesfehérvár alpolgármestere, Égi Tamás átadta
az Innováció Díjakat. Vállalkozói kategóriában első helyen végzett az Elmolight Bt.
a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználására kidolgozott és piacon is elérhető
módszerével. A diákinnovátorok közül
a veszprémi Kovács Viktor nyert, aki a
termelő vállalatok munkafolyamatainak
elemzésére alkotott szoftverrel a folyamat
tökéletesítését, ezáltal a hatékonyabb munkavégzést segítette elő - a gyakorlatban is.

Diákinnovátor a
munka világában
Kovács Viktor a Budapesti Műszaki
Egyetem végzős hallgatója, villamosmérnöknek tanul. Már zsenipalántaként kipróbálhatta ötleteit,
elképzeléseit
valós,
hétköznapi
munkakörülmények közt, amelyek oly
hasznosnak bizonyultak, hogy termelő
vállalkozások profitáltak belőle. Idén
ő nyerte el a Közép-dunántúli Régió
Innováció Díját.
– Mesélnél a pályamunkádról?
– Termelő vállalatok munkafolyamatainak tanulmányozására, elemzésére és
a folyamatok tökéletesítésére szolgál a
rendszer, amely jelenleg videokamerával
rögzíti a dolgozó által végzett munkafolyamatot. A kiértékelés során pontos adatokat kapunk egy-egy mozdulatsor, munkafázis elvégzéséhez szükséges időről,
amely a gyártástervezésben, gyártásütemezésben hasznos információ az üzem
számára. Emellett az értékelés során fény
derült olyan részletekre, amelyek javításával könnyebbé tehető, gyorsítható a
munkafolyamat – például egy nehéz kéziszerszám könnyebbre cserélése, vagy
az alapanyag máshová helyezése, és a felvétel új munkatárs betanításakor is hasznos eszközt jelent.
– Hol használták már a rendszert?
– A veszprémi Jost Bt-nél és a nass magnet
Hungária Kft-nél is. Utóbbi esetben a né-

met vezetők annyira elégedettek voltak a
rendszer működésével és eredményeivel,
hogy a cég hannoveri anyavállalatához
is meghívtak. Mindezek nekem is fontos
tapasztalatot jelentettek a munka világából, a cégeknél pedig konkrét haszonnal
járt a rendszer használata.
– Gondolkodsz a továbbfejlesztésben?
– Fejlesztés alatt van egy szenzorhálózat,
amely a kamerával készített felvételekhez
képest sokkal pontosabb eredményeket
és gyorsabb elemzést tesz majd lehetővé.
Nagy lépést a hardverfejlesztéssel érhetnék el, ez azonban költséges dolog, diákként erre még nincs lehetőségem. A PhD
fokozat megszerzése után azonban szívesen foglalkoznék ezzel saját vállalkozás
formájában, vagy kezdetben akár egy nagyobb fejlesztő vállalat munkatársaként.
Vitkóczi
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Szennyvíziszapból termék
A tapolcai Elmolight Bt. által kínált technológiával a szennyvíziszap hulladék helyett fontos alapanyaggá válik – komposztként mezőgazdasági felhasználás során
már bizonyított. 2010-ben a kipróbált és piacon is elérhető technológia elnyerte a
Közép-dunántúli Régió Innováció Díját. Sáry Lajost, az Elmolight Bt. szakértőjét a
Biomass-Super komposzt előállítási lehetőségeiről, előnyeiről kérdeztük.
– Mióta ismert az eljárás, amely során a
szemétből termék lesz?
– 2006 óta áll rendelkezésre a mikrobiológiai beavatkozással irányított komposztálási technológia, amely alapanyaga a
szennyvíziszap, csak akkor még nem fordítottak ekkora figyelmet az országban annak környezettudatos kezelésére. Az ISPA
(Később: kohéziós) projektek indulása teremtett piacot azoknak a megoldásoknak,
amelyekkel a szennyvíziszap kikerülhet a
hulladékkörből és kereskedelmi forgalomba hozható termékké válhat. A BiomassSuper komposzt igazi áttörése is erre az
időszakra datálható, amelyet a debreceni
A.K.S.D. Kft-vel és a hódmezővásárhelyi
A.S.A. Kft-vel sikerült úgy továbbfejlesztenünk, hogy az oltóanyag ára a felére
csökkent, a ciklusidő pedig 60-90 napra
redukálódott. A komposztálási eljárás során a növényélettani és növénytermesztési
igényekhez alkalmazkodva, államilag ellenőrzött, engedélyokiratokkal rendelkező
oltóanyagtípusokkal kezelünk különböző
eredetű biomasszákat, amely így alacsony
beruházási költséggel teszi lehetővé, hogy
piacképes termék készüljön.
– Tehát nem csak a kommunális iszap jelenthet alapanyagot?
– Egy gyógyszergyárral kötött együttműködésünk során az antibiotikum maradékok lebontására is használjuk a technológiát. Széles körben azonban a szennyvíziszap

jelent alapanyagot. Az általunk használt
technológia az egyéb ismert komposztálási
eljárásokkal szemben alacsony beruházási
költségek mellett, nyílt és zárt technológiai feltételek között is megvalósítható, nem
igényel nagy infrastrukturális és gépészeti
fejlesztést sem. A regionális vízművek, önkormányzatok által fenntartott, esetenként
csak hulladék-elhelyezést biztosító komposztáló telepek – a technológia alkalmazásával előállított termék értékesítésével –
nyereséges vállalkozássá léphetnek elő.
– Milyen előnyöket jelent a komposzt a
műtrágyával szemben?
– Az átlagosan hatvan napos ciklusidővel előállított humusztrágyák – biológiai
aktivitásukat megőrizve – a talajban és a
növénykultúrában is kedvező hatásúak,
és megfelelnek a vonatkozó Magyar Szabványok feltételei mellett az FVM 36/2006.
(V.18.) rendelet szerinti termék-engedélyez-

tetési feltételeknek. A komposzt mezőgazdasági használata jelentős eredményeket
mutat, főként a monokultúrás növénytermesztésre használt területeken, hiszen
ezek a növénykultúrák kizsarolják a talajt,
s a nagy terméshozam eléréséhez szükséges mikroelemek kiürülnek a termőföldből. A Biomass-Super komposzt előnye,
hogy pótolja ezen anyagokat, szemben a
műtrágyával. A használt mikroorganizmus-törzskultúrában egyébként olyan
gombatörzsek is jelen vannak, amelyek
elpusztítják a kórokozó talajlakó gombák
egyes törzseit, és képesek védelmet nyújtani egyes növénybetegségek ellen. A költségeket tekintve méréseink szerint vegyes
műtrágyával szemben, azonos hatóanyagtartalom mellett a komposzt használatával
hektáronként harminc- negyvenezer forintos megtakarítás érhető el. További fejlesztésekkel a készítmények kiegészíthetőek
hatásfokozó tulajdonságú mikroorganizmusokkal, vagy olcsó adalékanyagokkal,
amelyek – hozzáadott-értékkel – a termékeket kiemelik a közönséges komposztok
kategóriájából.
– A gazdasági előnyökön túl azonban
legalább ilyen fontos, hogy a hulladéknak minősülő biomassza hasznosításával
csökkenthető a környezetterhelés, és a melléktermékek hasznosításával, a tápanyagbázis-teremtéssel, az import műtrágya
kiváltásával és a kemikália-használat csökkentésével az agrárium fontos problémáira
is megoldást jelent.
– Bízom abban, hogy az Innovációs Díj elnyerése hozzásegít minket ahhoz, hogy az
országszerte használt és elismert technológia szűkebb hazánkban, a Közép-dunántúli Régióban is népszerűvé váljon.
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Veszélyben a KKV-k az uniós vegyipari szabályozás miatt

Az ördög a részletekben bújik meg
Az Európai Unió új, egységes vegyi anyag rendeletének célja, hogy átláthatóvá
és szabályozottá tegye a felhasznált vegyi anyagokat, illetve a lehető legnagyobb
mértékben korlátozza azok káros hatásait. A kidolgozatlan részletek következményeként azonban számos kisvállalat ellehetetlenülhet, és ezzel sok-sok kedvelt, jó
minőségű termék eltűnhet a polcokról. Sokaknak – főleg a borászoknak és nagyanyáinknak – hiányozhat majd a magyar borkén, a szőlő- és gyümölcstermelők által
kedvelt terméshozam-növelő, a Nevirol, és nagy valószínűséggel a termelők egyik
kedvence, a Bordóilé gyártója is a forgalmazási jogok eladására kényszerül. Szakmai
szervezetek régóta állítják, a REACH mai formájában átláthatatlan, bürokratikus,
pazarló, és alkalmas a KKV-k piacról való kiszorítására. Riportunk is ezt igazolja.

Nem babra megy a játék

A világon az Európai Unió rendelkezik a
legnagyobb vegyiparral. Az ágazat éves
forgalma meghaladja az 550 Mrd eurót,
amelynek előállításán 1,3 millióan dolgoznak, 27 ezer vállalkozásban. Magyarországon a feldolgozóipari GDP 23%-át,
az egész nemzetgazdasági GDP 9,5%-át
adja a vegyipar. Az új szabályozás közel
1200, javarészt kis- és középvállalkozást
érint, a szektor éves árbevétele 2010-ben
3900 Mrd Ft volt, a foglalkoztatottak száma pedig 74 000 fő. Nem mindegy hát,
hogy az új szabályozás milyen hatással
van ezekre a cégekre. Ellehetetlenülésük
vagy akár csak jelentős forgalomcsökkenésük esetén munkahelyek szűnhetnek
meg, ami manapság mind hazai, mind
európai szemmel nézve luxusnak számít.

„Szabály-tenger” helyett REACH!

– Sokféle vegyipari termékkel élünk együtt,
ezek egy része mesterségesen előállított, más
részük pedig természetes úton jön létre – kezdi
az előzmények bemutatását Dr. Hamerli Péter,
a berhidai Alkímia Kft. ügyvezető igazgatója.
– A vegyi termékeket két fő csoportba sorolják:
anyagok vagy készítmények. Nagyon fontos ezt
a kettőt megkülönböztetni, mert a szabályozá-

suk eszerint történik. Anyagnak a vegyi képlettel leírható elemeket, vegyületeket nevezzük,
a készítmények jellemzője pedig, hogy az anyagok kémiai reakció nélküli keverékéből áll.
– Az anyagokat már régóta nyilvántartják,
rendszerezik. Eddig erre az úgynevezett CAS
nyilvántartási szám (Chemical Abstracts Service regisztrációs szám) volt a legalkalmasabb.
Az anyagok szabályozására az igény már jóval
a REACH előtt megfogalmazódott, az eddigi
törvények, rendeletek azonban nehezen voltak
átláthatóak. A REACH nemcsak egységes szabályozásukat igyekszik megvalósítani, hanem
új regisztrációs számokat is vezet be.
– A készítményeket felhasználási területük
szerint szabályozták, külön rendelet vonatkozott például a biocidokra, a növényvédőszerekre, a kozmetikumokra, állatgyógyászati
termékekre, élelmiszerekre. A kozmetikumoknál például az úgynevezett INCI-jegyzékben
foglalták össze, hogy az egyes készítményekhez
milyen anyagokat lehet felhasználni. A biocid
rendeletnél is hasonló volt az eljárás, meghatározták a felhasználható hatóanyagok listáját. A
REACH is hasonlóan épül fel. Itt is meghatározzák az Európai Unión belül felhasználható
anyagok listáját azok gyártóját és felhasználási
területét.

REACH – egy mindenkiért?

Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals – vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése. Egységes,
minden uniós államra kiterjedő jogi szabályozás. A célok nemesek és nagyra törőek:
az emberi egészség és a környezet magas
szintű védelme, a vegyi anyagok belső piaci
szabad forgalmának megvalósítása, a versenyképesség és az innováció ösztönzése
a vegyiparban. A jogszabály egyik legfőbb
újdonsága, hogy szemléletet vált, egyértelműen kimondja, hogy a jövőben a gyártó, illetve az importőr felelős az általa előállított
vagy forgalmazott vegyi anyagért.

Csöbörből vödörbe?

A több mint 800 oldalas jogszabályhoz több
ezer oldalnyi, folyamatosan változó tartalmú útmutatót adott, illetve ad ki az Európai
Bizottság. Ezek ráadásul nem, vagy csak
nagy késéssel érhetők el magyar nyelven.
Így már az értelmezés is sok-sok munkaórát
és komoly szakértelmet, szakmai és jogi
nyelvismeretet igényel.
A Magyar Vegyipari Szövetség érdekképviseleti szervezetként már a kezdetektől
próbál hangot adni a REACH bevezetésével járó problémáknak, mindamellett hogy
ők maguk is fontosnak tartják a szabályok
újjászervezését – tudtuk meg dr. Gáspárné
Bada Magdától, a szövetség igazgatóhelyettesétől.
– Magyarországnak a vegyipar átfogó szabályozása sokba kerül, amit jelen esetben a vállalkozások kénytelenek megfizetni. Éppen, hogy csak
teljesítettük az Unió korábbi előírásait, amikor
jött a REACH, és rengeteg új elemet hozott. A
vegyipar soha nem vitatta, hogy a felhasznált
anyagok egységes szabályozásának rendezése
szükséges, hiszen ez az iparág biztonság nélkül
elképzelhetetlen. Jól felfogott érdekünk, hogy
mindezekre nagy hangsúlyt fektessünk. Ugyan-

Az Agroter-M Kft. értékteremtő oldala.

a
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akkor már a REACH szabályozás előkészítése során jeleztük, hogy ez a
jogszabály a gyakorlatban nem, vagy csak aránytalanul nagy áldozatok
árán hajtható végre. A REACH – bár díszes környezet- és egészségvédelmi csomagolást kapott – kiváló eszköz arra, hogy a tőkehiányos, gyengébb
vállalkozásokat kiszorítsa a piacról.
– Tiltakoztunk ezek ellen, hiszen az átláthatatlan, óriási mennyiségű, nehezen értelmezhető, angol nyelvű útmutatók is kezelhetetlenek a KKV-k
számára, így szinte képtelenek a jogkövető magatartásra. A mulasztás pedig veszélyes, mert a REACH az első olyan jogszabály, amely kimondja,
ha nincs sikeres regisztráció, a termelést le kell állítani. Ez a tőkekoncentráció eszközévé válhat. A biocidokra vonatkozó jogszabályokra sajnos
ugyanez vonatkozik.

Szinte mindenkit érint!

A REACH vonatkozik minden olyan gyártóra, importőrre aki valamely vegyi anyagból 1 t/évnél nagyobb mennyiséget állít elő,
vagy az Európai Unión kívülről importál. A versenyképesség és
a költséghatékonyság érdekében az anyagok regisztrációja egy
11 éves periódus alatt, több lépcsőben történik (1. sz. táblázat).
2010 decemberében járt le a határidő a legnagyobb mennyiségben gyártott, illetve a legveszélyesebb anyagokra vonatkozóan.
Így tehát a nagytömegben gyártók és importálók már túl vannak
a regisztráción, a REACH kihívásaival legközelebb már a kis- és
középvállalkozásoknak kell tömegesen szembe nézniük, az ő határidejük 2013. május 31.
A REACH egy olyan sokszereplős uniós rendelkezés, ahol már
azt is elég nehéz eldönteni, hogy az előírások egy adott vállalkozásra, annak egy adott vegyianyag felhasználására nézve vajon
kötelezőek-e. A balatonfűzfői Organit Kft. legfontosabb alapanyaga a huminsav, melyet részben gyógyászati termékek előállítására, részben pedig a termőtalaj javítására használnak. Dr. Csicsor
János ügyvezető igazgató még ma sem biztos abban, hogy rájuk
vajon vonatkozik-e a REACH regisztrációs kötelezettsége. Több
alkalommal próbált utána járni ennek különféle szakmai szervezeteknél, hatóságoknál, és azt a választ kapta, hogy a huminsav
nem regisztrációköteles. De vajon igaz ez mindegyik felhasználási területére?
Dr. Hamerli Péter is megerősíti, sokan nincsenek még tisztában
azzal, hogy milyen mértékben érinti őket az új uniós szabályozás:
– A REACH nem csak az anyagok regisztrálására kötelezetteket érinti.
A „főszereplő” maga az Európai Unió, mint rendeletalkotó. Az állandó
változások folyamatos módosítást eredményeznek. Megjelentek a színen a
rendelet magyarázói, értelmezői is, drága pénzen elérhető szakértők, akik
különféle konferenciákon, szakmai képzéseken segítik az eligazodást, vagy
jobbik esetben szakmai szervezetek, hatóságok, akik javarészt ingyenesen
szolgáltatnak. Ha valaki megijed a rá háruló óriási felelősségtől, az rohan
a szakértőhöz és rengeteget költ a cél érdekében. A racionálisabb megoldás
a szervezetekkel való együttműködés.
– A folyamatban a hatóságok is érintettek. Itt sem egyszerű a helyzet.
Nagyon fontos ugyanis pontosan tudni, hogy az adott hatóságnak ténylegesen van-e jogosítványa eljárni az ügyünkben. Az átmenet miatt gyakran előfordul, hogy akár milliós nagyságrendű vizsgálatokat kérnek be az
eljárás folyamán, aztán végül kiderül, hogy az adott engedélyeztetés már
nem is az ő hatáskörük.
– Az ellenőrző szervek is fontos részei a folyamatnak. Ugyanakkor a
REACH gyakorlatilag azt írja elő, hogy minden országban lennie kell
ilyennek, és ez majd azonos elbírálás alapján, azonos büntetéseket szabjon ki. Ám ami egy nyugat-európai multinak elenyésző büntetési tétel, az
egy középkelet-európai kisvállalkozást csődbe vihet. Ezek még mind-mind
tisztázatlan kérdések.
– Érdekes szereplői a regisztrációs folyamatnak a viszonteladók, a kereskedők. Érdekük a regisztráció, hiszen a megszokott, forgalmazott termékeiket nem biztos, hogy a beszállítójuk regisztráltatni tudja. Ez esetben,
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más gyártja, újra végig kell csinálni az egészet.
Ez egyértelműen beavatkozás a versenybe, sőt
ennek árfelhajtó hatása van. Sok kisvállalkozás
tevékenysége épül éppen erre az olcsón beszerezhető nyersanyagra, őket a rendelet gyakorlatilag
ellehetetleníti - mutatott rá az újabb problémákra dr. Hamerli Péter.

Egy anyag, egy regisztrálás

ha továbbra is a termékpalettán kívánják azt tartani, akkor a regisztrációs kötelezettséget át kell
vállalniuk.
– A továbbfelhasználók, a készítménygyártók
helyzete sem egyszerű. Ők az általuk felhasznált
anyagok veszélyességét a címkézésből, a biztonsági adatlapból és a használati utasításból ismerhetik meg. Ezeket a gyártónak kell biztosítania,
mégpedig a REACH szerinti regisztráció során
összeállított dossziék alapján. Össze kell gyűjteni
az adott anyagról elérhető összes információt, és
ha ezek nem elégítik ki a REACH által megfogalmazott követelményeket, akkor a hiányzó vizsgálatokat akkreditált laborokban el kell végeztetni.
Az anyag tulajdonságaira, a gyártás és a felhasználás körülményeire vonatkozó adatok ismeretében el kell végezni a kockázatbecslést, és
végül meg kell határozni a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket. Az évi 10 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott, illetve importált
anyagokra kémiai biztonsági jelentést is készíteni
kell, melynek keretében minden egyes azonosított felhasználáshoz expozíciós forgatókönyvet
kell rendelni. Mindezt dokumentálni szükséges
a regisztrációs dokumentációban, amit be kell
nyújtani az Európai Vegyianyag Ügynökségnek
(ECHA).
– Igen ám, de a regisztrációs dossziék elkészítésének határideje a legtöbb anyagra vonatkozóan
még nem járt le, ebből adódóan a gyártó még nem
köteles elkészíteni ezeket a dokumentumokat, így
nincs mit továbbadnia a felhasználónak, aki viszont kötelezett hasonló adatlapok elkészítésére,
hogy azt a vevőinek továbbadhassa. Egyelőre tehát ezek nem működnek a gyakorlatban.

Importálás, gyártás = piacra helyezés
A nehézségek egyike, hogy a REACH nem csak

a veszélyes importtermékekre határoz meg kötelezettségeket, hanem minden importtermékre, és
ha azok készítmények, akkor azok minden – tehát a nem veszélyes – komponenseire is. További
REACH kötelezettség – és erre ma még sokan
nem gondolnak –, hogy az importálás önmagában piacra helyezésnek számít, még akkor is,
ha az importterméket kémiailag azonnal tovább
alakítjuk, tehát ilyen formájában megszűnik.
Ahhoz, hogy a kép teljes legyen, azt is tudni
kell, hogy a regisztráció nem csak a vásárolt és
az értékesített termékekre vonatkozik, hanem
azokra is, amelyeket az adott gyártó maga állít
elő, és amelyeket mindjárt tovább is alakít - írja
dr. Körtvélyessy Gyula, a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) REACH-ről készült
könyvében.

Az Unió meglévő és új anyagokat ismer,
annak megfelelően, hogy azokat 1981 előtt,
vagy azt követően kezdték gyártani. Az
erre vonatkozó előregisztráció 2008 végéig
megtörtént. Azóta az új anyagok gyártása,
importálása esetén már kötelező a REACH
regisztráció. A már meglévő anyagok esetén
mindez több szakaszban, folyamatosan történik, gyártásuk pedig – a megadott határidőig – engedélyezett. Ez egyrészt azért fontos, mert az anyagok nagy többsége – több
mint százezer – ilyen, s ezek regisztrálása
nem oldható meg egyik napról a másikra,
másrészt az előregisztráció segíti az azonos
anyagot előállítók egymásra találását is. A
REACH IT rendszerben – ahová az adatokat rögzíteni kell – ők automatikusan tudomást szereznek egymásról. Miért is fontos
ez? Mert az egy csapatban lévők egymással
együttműködve, közösen végezhetik el a
regisztrációt. Mindez a brit-magyar „Egy
anyag, egy regisztrálás” elvnek köszönhető,
melynek lényege, hogy az azonos anyag re-

Ha más a gyártó, más az anyag?

A REACH első lépcsőjeként úgynevezett
díjtalan előregisztrációra került sor. Ennek
célja az volt, hogy az összes használatban
lévő vegyi anyag nyilvántartásba és azonosításra kerüljön. A bejelentett anyagokat
nevük, felhasználási területük és – új elemként – gyártójuk szerint kellett azonosítani.
Az Unió előzetesen harmincezer anyag regisztrációjára számított, a valóságban azonban ezek száma meghaladta a százezret, a
bejelentőké pedig az egymilliót.
– A vállalkozóknak tehát a jövőben le kell mondaniuk az Unión kívülről beszerzett olcsó anyagokról. Ez ugyanis újnak számít, gyártójának
regisztrálnia kell. Vélhetően a külföldi – leginkább távol-keleti – gyártók nem fogják vállalni
ennek költségeit, a magyar kisvállalkozónak pedig végképp nem érné meg. Az eredeti cél az volt,
hogy tudjuk mi van az anyagokban, mégis ha

gisztrálásában érdekelt cégek ideiglenes érdekszövetséget köthetnek, konzorciumokba tömörülhetnek. Így a regisztráláshoz
szükséges adatokat közösen állíthatják elő
és nyújthatják be, megosztva ezzel a költségeket. Ez a megoldás jelentősen csökkenti
a laboratóriumi vizsgálatokat, az emberi
biztonság érdekében elkerülhetetlenekre
korlátozza az állatkísérletek számát, és így

Az Agroter-M Kft. értékteremtő oldala.
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jelentős költségmegtakarítást jelent az ös�szes résztvevő számára.
Dr. Hamerli Péter úgy látja azonban, hogy
mind az előregisztráció mind pedig a végleges regisztráció során több alapvető probléma is fölmerül:
– Az anyagokat meg kell nevezni, de ezeknek
van magyar nevük, angol nevük, CAS számuk,
EC– számuk, saját uniós számuk, stb. Az is lehet,
hogy a bejegyzett 100 ezres lista valójában csak
azért lett ekkora, mert ugyanazon anyagot másmás néven jelentették be.
– Egy másik probléma, hogy a vizsgálatokat
csak úgynevezett akkreditált laboratóriumok végezhetik el, ezekből azonban kevés van, számos
vizsgálatot hazai intézményben nem is lehet
elvégeztetni, emiatt a folyamat rendkívül lassú,
a határidő viszont köti a vállalkozásokat. A harmadik nehézséget ezen vizsgálatok ára jelenti.
Méregdrágák idehaza és az Unióban is. Természetesen egy nagy vegyipari vállalat könnyedén talál megfelelő akkreditált labort, míg egy
kisvállalkozásnak esélye sincs ezt megfizetni. A

konzorciumok ezekre a problémákra csak részben
adnak megoldást.

„Mosom kezeimet” magatartás

A terhek nagyobbik részét legtöbb esetben a
regisztrációs dokumentum összeállításának
költségei és a fizetendő regisztrációs díj jelenti. A regisztrációt általában egy konzorcium, vagy egy óriás cég készíti el, a tagoknak
pedig fizetniük kell az úgynevezett hozzáférési levélért, ami a regisztráció feltétele. A
díjak nagyságrendje elgondolkodtató. Nézzünk egy konkrét példát, mondjuk a meszet! A meszes információs csere fórumnak
5 000 tagja van. A kisvállalkozásokra 9 300
eurós regisztrációs díjat állapítottak meg,
így a konzorciumi tagok összesen 46 500 000
eurót, azaz 13 milliárd forintot fizetnek az
ECHA-nak. Ehhez jön még a regisztrációs
dossziéhoz való hozzáférési levél díja. Több
tízmillió euró egy anyagra, amelyet évszázadok óta használunk, jól ismerünk. Ennyi
pénzből sok, ma még kevésbé ismert vegyi
anyagot meg lehetett volna vizsgálni, vagy

a KKV-k számára megkönnyíteni a regisztráció terheit. Ehhez képest a REACH csupán
annyit mond a költségekre nézve, hogy az
legyen átlátható és nem diszkriminatív.
– A REACH által megfogalmazottaknak épp az
ellenkezője igaz – dr. Gáspárné Bada Magda szerint. – A múlt év végén járt le az első, a legnagyobb mennyiséget gyártó csoport regisztrációs
határideje. Most már a gyakorlatban is tudjuk,
mit is jelent mindez! Nagyon kevés új vizsgálatot végeztek el. A konzorciumok létrehozása időigényes, elhúzódik a folyamat. A nagy vállalatoknak mindez persze még előnyt is jelenthet, hiszen
ők viszonylag kis erőfeszítéssel – nem ritkán 6-7
fős REACH-csapattal – teljesíteni tudják időben
a feltételeket, vállalni tudják a költségeket. A tapasztalatok szerint elég gyakori, hogy az, akinek
a termelése éppen csak meghaladja az 1 000 tonnát, ugyanazon elbírálás alá esik, mint a 100-200
ezer tonnát gyártók! Ami a multinál elhanyagolható költség, az a kisvállalkozás végét jelentheti.
A REACH tehát egyfajta „kiszorítósdivá” vált,

Nitrogénművek Zrt. – Elkötelezettség a vegyi
anyagok biztonságos használata mellett
A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. nyolcvan éve a magyar műtrágyaipar
és vegyipar meghatározó tagja. Fennállása óta a környezetvédelmet
és az egészségvédelmet a termelési tevékenység és a vállalati kultúra
alapértékének tekinti, ezért ezen a téren is integrált megközelítést alkalmaz. E szempontok áthatják a vállalati működés egészét az optimális nyersanyag- és energia-felhasználáson, valamint a termelés során
keletkező káros anyagok minimalizálásán keresztül egészen a termékfelhasználással kapcsolatos szaktanácsadás biztosításáig.
A Nitrogénművek Zrt. célja az állam és az Európai Unió által előírt
szabályok maximális betartása, ezért tevékenyen részt vesz az Európai
Parlament és a Tanács 1907/2006/EK számú rendelete a vegyi anyagok
regisztrálásról, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló követelményrendszer alkalmazásában. Ez a követelményrendszer komplex és nagy szakmai hozzáértést kíván a vegyipari vállalatok részéről.
A rendeletnek való megfelelés első lépcsőfoka a gyártott vegyi anyagok előregisztrációja, majd regisztrációja tekintet nélkül az anyag veszélyességére vagy veszélytelenségére. A Nitrogénművek Zrt. által
gyártott anyagok közül hat regisztrációköteles. Ezek egyszerű szervetlen anyagok, de még ezek esetében sem könnyű az előírások szerinti
anyagazonosítás és a rendelet fogalomrendszerének alkalmazása. Mivel a Társaság összes anyagát nagy volumenben – évi 1.000 tonnánál
nagyobb mennyiségben – gyártja, minden, a rendelet hatálya alá tartozó anyagot 2010. december 1-ig kellett regisztrálni az Európai Vegyi
Anyag Ügynökségnél.
A Nitrogénművek Zrt. regisztrációs kötelezettségét egy konzorcium
tagjaként teljesítette a jogszabályban megadott határidőig. Egy anyag
(kalcium-nitrát) esetében vezető regisztrálóként működött közre, így
munkája még nem fejeződött be teljesen, hiszen 2013-ig az újonnan
csatlakozó regisztrálók számára rendelkezésre kell állnia, továbbá van
még néhány folyamatban lévő vizsgálat, melyek eredményeivel frissíteni kell a regisztrációs dossziét.
Azok a regisztrálók, akik nem tagjai az anyag regisztrálására létrehozott konzorciumnak, a közös benyújtáshoz, azaz a vezető regisztráló

által benyújtott regisztrációs dossziéhoz hozzáférési nyilatkozat (LoA)
vásárlásával tudnak csatlakozni. A LoA-k ára elég változatos, tapasztalatok szerint minden esetben több ezer euró kiadást jelentenek, és sokszor az előzetesen becsült összegnél magasabb ár alakul ki a folyamat
végére, nagyrészt a ténylegesen regisztrálók számának bizonytalan
volta miatt. Azonban aki ezt megvásárolta, még nem tudta le ennyivel a kötelezettségét, ugyanis minden vállalatnak saját, úgynevezett
mini dossziét kellett összeállítania és benyújtania az Ügynökségnek.
A REACH és a CLP rendeletek a regisztráción túl további feladatokat
pl. biztonsági adatlapok felülvizsgálata, osztályozása, címkézése is
előírnak a veszélyes anyagokat és keverékeket gyártó vállalatoknak,
melyek megfelelő színvonalú teljesítése szintén nem kis feladat.
A REACH gyakorlatban egyik legnehezebben megvalósítható követelménye az ipari szereplők megfelelő kommunikációja, együttműködése.
A nagyobb vállalatok számára kevésbé, a kisebb cégeknek azonban komoly nehézséget jelent, hogy mind a kötelezően használandó informatikai eszközök, mind a rendelet értelmezését, gyakorlati tudnivalókat
tartalmazó útmutatók nagy része csak angol nyelven elérhető, és az
információs fórumokon belüli kommunikáció nyelve is az angol.
A már említett informatikai eszközök használata sem egyszerű, ezért
az ezzel foglalkozó szakemberek konferenciákon és szemináriumokon
vettek részt, ahol a rendelet és az útmutatók közérthető ismertetése
mellett ezen eszközök használatával is megismerkedtek.
A regisztráció mellett még a CLP rendelet (az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK
számú rendelet) előírásai szerinti új osztályzás-bejelentést is kell tenni
a nem regisztrációköteles anyagokról. A Nitrogénművek Zrt. két ilyen
bejelentést tett az általa gyártott gázokról.
Összefoglalásképpen kijelenthető, hogy amint azt a vizsgálati eredmények is bizonyítják, a Nitrogénművek Zrt. által gyártott műtrágyák
szakszerű használat mellett nem károsak az emberi egészségre és a
környezetre.
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és jelenlegi formájában igenis alkalmas arra,
hogy a tőkehiányos kis- és középvállalkozásokat
ellehetetlenítsék. A Magyar Vegyipari Szövetség
többször kérelmezte Brüsszelben levélben, hogy
a költségmegosztásra vonatkozóan a szabályokat
részletesebben dolgozzák ki. Ugyanilyen fontos
lenne – a Minisztériumot és a hatóságokat erre
kértük –, hogy támogassák a kis-középvállalkozásokat egy REACH Alap segítségével.
Gesztelyi-Nagy Ádám, veszprémi vállalkozó esete tipikus példája annak, hogy a
REACH átgondolatlan bevezetése milyen
károkat okozhat a kis- és középvállalkozói
szektorban.
– Magánvállalkozóként tevékenykedem évtizedek óta – kezdi történetét. Egyedül dolgozom,
eddig két saját termékemet gyártottam és forgalmaztam, ebből az egyiket – épp a jelentősebbet –
most elveszítettem. Ennek az az oka, hogy eddig
ez a termékem, a Nevirol 60 WP, készítményként
volt engedélyeztetve. Az új EU-s szabályozás
miatt azonban most a hatóanyagra is biológiai,
toxikológiai, ökotoxikológiai és egyéb, sokak által
értelmetlennek tűnő adatokat kell produkálnom,
ami irdatlan pénzbe kerülne. Hiába van ez meg a
készítményre, az nem jó most már semmire. Ezt
a vizsgálandó hatóanyagot magam gyártatom,
így én lennék a REACH regisztrációra kötelezett. Az én forgalmam – évi 20 millió forint –
mellett azonban irreális ennek a költségeit felvállalni. Ezzel nem csak én, de az Unió is elveszít
egy hatóanyagot, mert ennek egyedüli előállítója
voltam eddig. Ráadásul egy olyan termékről beszélünk, amelyet még annak idején, 1987 előtt a
Nehézvegyipari Kutatóintézetben fejlesztettünk
ki. Kevés olyan anyagot ismerek, amelynek hatását ennyiféle szempontból, s főleg ennyi éven át
vizsgáltak. A veszélytelenségét jól mutatja, hogy
az ún. LD50 értéke 7800 mg/testsúly kg felett
van. Ez figyelemre méltó tulajdonsága ennek a
szernek, ha azt is látjuk, hogy vannak olyan növényvédő szerek is, amelyek LD50 értéke 1 mg/
testsúly kg alatt vannak.
– A terméket sokan szerették, mert 20-25%-os
terméstöbbletet lehetett vele elérni, és rendkívül
olcsón, hektáronként körülbelül 800-1000 forintos áron. Exportra is tudtam szállítani: Fülöp-szigetekre, Indonéziába, Egyesült Arab Emirátusba,
Ciprusra, Jordániába és még sorolhatnám.
A másik termékemnél, a Nevibes Special SCnél, amely egy permetezhető vadkár csökkentő szer, szintén vannak problémáim. Ez
egy készítmény, amelyre ezért elvileg nem
vonatkozik a REACH, hiszen előállításához
csupán ismert alapanyagokat keverek össze.
Ezek egyike azonban egy közcélú kereskedelmi termék, melyet viszont értelemszerűen annak gyártója ilyen célra nem regisztráltatott, és az általam igényelt mennyiség miatt
nem is fogja ezt megtenni. Természetesen én

magam is regisztráltathatnám, de a vállalkozásom méretét tekintve ez irreális terhet
jelentene. Így kisvállalkozóként a REACH
gyakorlatilag ellehetetlenített, tizedére csökkent a forgalmam, pedig az új, egységes, az
egész Unióra kiterjedő szabályozást magam
is támogatom, de mint látjuk az ördög mindig a részletekben bújik meg.
Ugyancsak nehéz döntések elé állította a
REACH a berhidai Agroter-M Kft.-t. Dr.
Szalay László ügyvezető igazgató keserűen
vázolta fel a lehetséges kimeneteket:
– Az általunk gyártott vegyianyagok nagy részét
évtizedek óta biztosítjuk a piac számára, kipróbált,
sokak által ismert és jól bevált szerekről van tehát
szó. Az egyik ilyen termékünk a Bordóilé, amelyet
főleg a szőlősgazdák használnak előszeretettel.
Ugyanilyen közismert anyagunk a borkén, amely
szintén a szőlészetben használatos elsősorban, de
nagyanyáink is előszeretettel használták a savanyúság eltevésekor. Emellett persze számos más
készítményt is forgalmazunk, de ezek példája jól
mutatja az uniós szabályozás okozta problémákat.
A bordóilé esetében szinte biztos, hogy arra kényszerülünk, hogy partnert keressünk, aki vállalja a
szer regisztrációját. Ennek az lesz az ára, hogy le
kell mondanunk a forgalmazói jogainkról, de legalább a gyártást így tovább tudjuk majd folytatni. A borkénnel más a helyzet. Európában ma
összesen két helyen gyártják, ezek egyike mi vagyunk. Az általunk gyártott mennyiség azonban
eltörpül olasz versenytársunké mellett. Értelemszerűen a regisztráció költségeiből adódó terhek
sem egyformán nehezednek ránk. Egyetlen versenytársunkkal kellene konzorciumot alkotnunk,
ahol az irányítás egyértelműen az ő kezükbe kerül, a költségek felét erőn felüli lenne vállalni, így
vajon milyen egyezség várható?

Mit tehetünk?

– Amikor a magyar álláspontok kialakultak, úgy
tűnt nekünk, hogy az igazodni vágyás valahogy
jobban előtérbe került, mint a hazai érdekek

képviselete – bírálja a magyar hozzáállást dr.
Gáspárné Bada Magdolna. – Persze képviselőink
sincsenek könnyű helyzetben, olyan dokumentumokkal kell vitatkozniuk, amikre nincsenek
szakmailag fölkészítve. Éppen ezért a háttérintézeteinknek hathatós támogatást kellene nyújtaniuk számukra, de a legtöbbjük nem képes kilépni
hatósági szerepéből. A szemléletváltást pedig itt
kellene kezdeni, elengedhetetlen, hogy az érdekképviseleti szervezeteket partnereknek lássák.
Sajnos keményen kell harcolnunk azért, hogy a
hatóságok, a minisztériumok partnerként fogadjanak bennünket. Ma még nekünk kell kérnünk,
hogy véleményezhessünk dolgokat. Itt lenne az
ideje változtatni ezen.
– A REACH-et illetően a legfontosabb a kis- és
középvállalkozások megsegítése lenne. Éppen
ezért kezdeményeztük, hogy az illetékes hatóságok koordinálásával kerüljön létrehozásra egy
alap a KKV-k részére kifejezetten abból a célból,
hogy a vegyi anyagok regisztrációja és engedélyezése során a cégek jogi és szakmai képviseletének
költségeihez teljes egészében vagy részben hozzájáruljon. Valódi segítséget azonban az jelentene,
ha uniós szinten állna a KKV-k rendelkezésére
egy alap, amely forrást biztosítana ahhoz is, hogy
a vállalkozások jogi tanácsadót, a REACH-hez
értő szakértőt is igénybe vehessenek a vegyi
anyagok regisztrációjához és engedélyezéséhez.
– Aktív magyar közreműködés lenne szükséges
továbbá a REACH 2012-ben esedékes felülvizsgálatában is. A tapasztalt problémákat, módosító
javaslatokat már elkezdték gyűjteni, de célszerű
lenne elkezdeni a magyar módosító javaslatok közös kidolgozását is. A magyar vegyipari KKV-k
tevékenysége néhány anyag előállítására korlátozódik. Ha képtelenek lesznek kigazdálkodni a regisztráció óriási költségeit, akkor csődbe mennek.
Jól látható, az egységes uniós szabályozással
mindenki egyetért, ugyanakkor az átgondolatlan, szabályozatlan részletek nagy károkat
okozhatnak mind hazai mind pedig uniós
szinten. Egy ilyen folyamat a hazai ipari termelés további csökkenéséhez, munkahelyek
megszűnéséhez vezethet. Most még elkerülhető mindez, ha a hatóságok és az érintett
szervezetek, vállalkozások képesek lesznek
együttműködni, jól képviselni a hazai érdekeket és ennek sikeréért idejében cselekedni.
Cseh Teréz
Felhasznált irodalom:
REACH a gyakorlatban - kézikönyv az ipari szereplők számára - Dr. Schuchtár Endre - Dr. Gáspárné
Bada Magda - Dr. Körtvélyessy Gyula - Murányi
István - Sógor András
Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során
nyújtott támogatással.
Budapest, 2007.
www.muanyagipariszemle.hu – Életbe lépett az
REACH – az EU hatályos új vegyipari szabályozása
– Pál Károlyné összeállítása

Az Agroter-M Kft. értékteremtő oldala.
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Közvetített üzleti tanácsadási szolgáltatás a Kamaránál

A CÉGVEZETÉS ÖNÁLLÓ SZAKMA
Szemléletváltás az üzleti életben
Kedves Vállalkozó Társam, Kedves Vezető
beosztású Szakember!
Tisztelettel megkérdezem Öntől:
„Hogy megy az üzlet?
Hogy érzi magát vezetőként?
Hogyan boldogul a mindennapok piaci, vevői,
beszállítói és vezetői kihívásaival?”
És ezek most nem csak üres kérdések, hanem objektív szakmai érdeklődés!
A mai magyar piaci működés elérte azt a szintet, ahol az üzleti szakértelem hiánya komoly
veszteségekkel fenyegeti a vállalkozásokat.
Eljött a szemléletváltás ideje!
A vállalkozás irányítása, menedzselése egy
önálló szakma, alkalmazni kell a modern
marketing és vezetési módszereket a hatéko-

nyabb és eredményesebb piaci szereplés érdekében, máskülönben fájdalmas következmények kerülnek felszínre a cég életében!
Néhány példa:
• gyengülő üzleti eredményesség
• elégedetlen vevők és a vevők számának folyamatos csökkenése
• csökkenő üzleti mozgástér
• a nehezen kezelhető és motiválatlan munkatársak, alacsony hatásfokú csapatmunka
• növekvő időhiány, fásultság
• megválaszolatlan vezetői kérdések és tapasztalatok.
• csökkenő bevétel és profit
• és persze még sorolhatnánk…
Az üzletmenet fejlesztéséért a vezető vagy

önmagát képzi, vagy külső üzleti szakértőt
kérhet fel.
Higgye el!
A vállalkozásfejlesztésre van megoldás, csak
tudatosan és objektív módon, marketingszemlélettel elemezni kell a helyzetet.
„Ha jogi problémával, vagy fájó foggal rendelkezünk, ésszerűnek tűnik egy jogászt,
illetve fogorvost felkeresni. De ha villanyszerelési problémám van, sem asztaloshoz
fordulok.” Hasonlóképpen van ez a vállalkozás üzleti kihívásaival is!
Keressen a KEMKIK VállalkozásfejlesztésMarketing menüpontjában, illetve
az alábbi elérhetőségeken, illetve használja
ki az alább kiemelt ajánlatunkat!

AKTUÁLIS ÉS MÁSHOL GARANTÁLTAN NEM MEGTALÁLHATÓ AJÁNLATUNK:
Kérdezzen emailben, telefonon TÉRÍTÉSMENTESEN, tegye próbára e szolgáltatás hasznosságát! Ellenőrizze le, hol tart most a cége és
hová lehetne eljutni, hogy vajon jó-e az aktuális üzleti problémájával kapcsolatban kikérni egy üzleti szakértő véleményét, aki garantáltan
Önre és cégére koncentrál, valamint bizalmasan kezeli ügyeit!
Nézze meg ingyenesen, hogy milyen választ kap! EZZEL CSAK NYERHET!
Kádas Miklós, független vállalkozásfejlesztési tanácsadó
www.kdsm.hu / iroda@kdsm.hu / +36 20 961 3902
www.kemkik.hu Vállalkozásfejlesztés-Marketing

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FIGYELMÉBE!

A
Komárom-Esztergom
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a mikrovállalkozások pályázási hajlandóságát szeretné elősegíteni és megkönnyíteni új,
egyablakos szolgáltatásával. Kamaránk
kedvező feltételekkel biztosítja a pályázat megírását, szakértő és referenciával rendelkező megyei pályázatíró
vállalkozások közreműködésével. A
Kombinált-Mikrohitel
ügyintézését
pedig a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési
Zrt. alvállalkozójaként kamaránk végzi.

A fentiek alapján, az Új Széchenyi Terv pályázatai közül kiemelnénk a

GOP 2.1.1.M Mikrovállalkozások
fejlesztése
megnevezésű pályázatot, melyre akár kezdő vállalkozások is pályázhatnak. Röviden
bemutatjuk a konstrukciót.
A mikrovállalkozások 10%-os önerővel,
egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhetnek vissza nem térítendő
támogatást a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló Mikrohitellel együtt!

A projektérték az alábbi 3 tényezőből áll össze:
ÖNERŐ
(minimum 10%)
+
MIKROHITEL
1-8 millió forint, a projektérték max. 45%-a
+
TÁMOGATÁS
1-4 millió forint, a projektérték max. 45%-a
Bővebb információ kamaránknál:
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 34/513-010,
e-mail: kemkik@kemkik.hu
75. oldal

Fejér megye

Képviselő-testületi csapatépítés az Árny
alatt kiállításon
„Tudatosabban gondoljunk bele abba, hogy amikor döntéseket hozunk, az kikről is
szól valójában.” – mondta Székesfehérvár polgármestere azután, hogy a képviselőtestület közösen érezte az Árny alatt kiállítást.
A különleges tárlatvezetés után a
Pannonjob Kft. és a Videoton Dolgozóiért Alapítvány is beszámolt arról, hogy
csapatépítő tréninget és nyári tábori
programokat is szerveznek a kiállítás
helyszínén. Dr. Cser Palkovics András
az önkormányzat híd szerepéről is beszélt a képviselőtestületi csapatépítő tré-

Sinkó Ottó a Videoton Holding vezérigazgatója
és Dr. cser Palkovics András Székesfehérvár
polgármestere

ningen. Fontosnak nevezte, hogy legyen
egy olyan megbízható partner, mely
képes közvetíteni az adakozni kívánó
cégek, vállalatok és magánszemélyek
illetve a támogatandó jó célok, szervezetek között. A város képviselőtestületének nagy része végigment a tárlaton
Varga Szabolcs, a LÁRKE alelnökének
vezetésével.
A kiállítás arról szól, hogy teljes sötétségben megismertesse a vakok életét: itt
mindenki kipróbálhatja, hogy milyen
vak sötétben kávét főzni a konyhában,
vagy megkeresni bármit is egy nappaliban, de a buszmegállóban és egy parkban való tájékozódást is megélhetnek a
tárlaton résztvevők.
A Pannonjob Kft. például csapatépítő
tréningeket szervez mostantól az Árny
alatt kiállításra és természetesen a tréningdíjak egy részét a különleges tárlatot létrehozó LÁRKE szervezet kapja
majd – jelentette be Molnár Attila a cég

szakmai igazgatója. Kiemelte, hogy
üzleti partnereiknek is kiajánlották az
újonnan kidolgozott tréninget. Dr. Horváth Miklósné a Videoton Dolgozóiért
Alapítvány elnöke pedig arról beszélt,
hogy a videotonos gyerekek nyári táborának állandó programja lesz a kiállítás
megtekintése és a vak emberek életének
megismerése.
Szombatonként már nemcsak előzetes
bejelentkezéssel látogatható a speciális
tárlat: 9 és 13 óra között félóránként indítanak csoportokat az Árny alatt kiállításon. Varga Szabolcs, a LÁRKE alelnöke akár angol, vagy német nyelven is
körbevezeti az érdeklődőket.
forrás: www.szekesfehervar.hu

Dunaújvárosi Főiskola

Ingyenes e-learning tananyagok
26 db tananyag korszerű e-learning tananyag egységgel való kiegészítését végezte el a Dunaújvárosi Főiskola a műszaki képzések területén. A munkaerő-piaci
igényekhez igazodó, nemzetközi tananyagokat is adaptáló, gyakorlati tudást
igénylő tartalmakat a főiskola ingyenes hozzáféréssel teszi elérhetővé a főiskolai
hallgatók mellett bárki számára.

Az információs technológiák használatával olyan megoldásokat találhatunk,
amelyek valamilyen módon olcsóbbá,
gyorsabbá és jobbá teszik a képzési folyamatot. A Dunaújvárosi Főiskola éppen ezért, a közvetlen piaci igényekre
támaszkodva és a munkaadói igényekre építve elkészítette saját, korszerű
e-learning tananyagait. A legfontosabb
szempont ezek elkészítése során az volt,
hogy a vállalati tudásbázisok ne csak
megjelenjenek, hanem fontos szerepet is
kapjanak az oktatásban, hiszen ez döntési pozícióban fontos befolyásoló tényező lehet majd a hallgatóink munkaerő
piacra való kikerülésekor – mondta dr.
Kadocsa László, rektorhelyettes.

A tananyagok szakmai előkészítésében
a főiskola által bevont munkaerő-piaci
partnerek is részt vettek. Az ipari partnerek elvárásának ismeretében sokkal
felkészültebb, nagyobb tudással és ezáltal magabiztossággal rendelkező hallgatók kerülnek ki a munkaerő-piacra,
akiknek elhelyezkedési lehetőségeik is
nőnek. A főiskola munkaerő-piaci partnereinek közös célja, hogy a bolognai
folyamatnak megfelelő tananyag- és
tartalomfejlesztést valósítsanak meg.
További cél a képzési programok rugalmassá tétele, összhangjuk megteremtése a munkaerő-piaci elvárásokkal, a kereslettel összhangban – mondta Kováts
Miklós, a Dunaújvárosi Kereskedelmi

és Iparkamara alelnöke.
Az világhálóra került 26 db moduláris
tananyag, a hallgatók mellett bárki számára és gyakorlatilag a világ bármely
pontjáról elérhető, ezzel hozzájárulva a
tudásalapú információs társadalom fejlődéséhez.
A
TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0013
Gyors reagálású tananyagfejlesztés az
ipari igényekre a Dunaújvárosi Főiskolán elnevezésű projekt keretén belül
megvalósuló fejlesztés célja az intézményben folyó oktatás minőségének
növelése, illetve a kompetencia-alapú
képzés és az elektronikus tanulási környezet által támasztott elvárásokhoz
való igazodás volt.
A tananyagfejlesztés eredményeképpen
a Dunaújvárosi Főiskola minőségbiztosítása tovább erősödik, mivel minden
hallgató a legkorszerűbb jegyzetekből
sajátíthatja el szakmáját.
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Metal-Tec 2001 Kft. saját fejlesztésű rendszere

Innovatív szabadalom
klímatisztításra

Innovatív, az egészségvédelem területén fontos újítást szabadalmaztatott az Ősi
székhelyű Metal-Tec 2001 Kft. A klímaberendezések folyamatos tisztítására kidolgozott
rendszer többek között megoldást nyújt a legionárius betegség és más, a légkondicionáló rendszerben megtelepedő baktériumgócok okozta betegségek megelőzésére.
– Hogyan merült fel az ötlet a klímarendszer hatékony tisztításának megoldására?
– Elsősorban az autóipar részére gyártunk különböző alkatrészeket, csoportalkatrészeket, így
jutottunk el áttételesen a klímaberendezések jelenleg még megoldatlan problematikájához,
amely konkrétan a használati idővel arányosan növekvő bakteriális- az egészséget károsan
befolyásoló – fertőzések kialakulását jelenti. A klímaberendezések légútjai, zárt és átmenő
járatai a hőfokváltozások következményeként a felületen képződő kondenz közegei kiváló
táptalajt nyújtanak a rendszerben kifejlődő baktériumtörzsek utastérbe jutásával a különböző
betegségek kialakulásához. A klímaberendezések által ily módon kibocsátott már fertőzött levegőt belélegző utasok komoly légúti és egyéb betegségekkel fertőződhetnek meg. Ilyen például az úgynevezett legionárius betegség és más jellemző ismert és nem ismert betegségek.
Az eddigi tisztító – manuális és egyéb metódusokat használó – módszerek hatásfoka változó
és hatástalan, ugyanis a különböző, a rendszerben elhelyezkedő zárt, vagy nem hozzáférhető
helyeken és szakaszokon csak részben, vagy egyáltalán nem érhetők el a fertőzött gócok, így a
tisztítás csak részleges és hatástalan. Vannak más szabadalmazott klímatisztítási módszerek
is, de ezek többnyire kész autókba, klímákba utólag beépíthető szerkezetek. Kiszámíthatatlan hatásfokuk, valamit a beépítéssel járó nagymértékű konstrukciós beavatkozás utólagos
következményei miatt ezek kevéssé elterjedtek.
– Milyen a saját rendszerük?
– A cégünk által kidolgozott és szabadalmaztatott eljárás minden, az autóiparban és az egyéb
általánosan felhasznált klímaberendezés tisztítását megnyugtatóan nagy hatásfokkal automatikus folyamatban végzi el. A prototípust nem állítottuk elő, a hosszú megvalósítási idő
miatt, illetve azért, mert a rendszer utólag nem építhető be bármilyen típusú klímaberendezésbe, hanem annak műszaki konstrukciójába kell beilleszteni, az eljárásunkkal harmonizálni a kivitelt. Ennek oka, hogy a teljes rendszert a tisztítófolyamat hatékonysága érdekében úgy kell kialakítani, megtervezni, hogy a tisztítóközegek a lehető legegyenletesebben
kerülhessenek fel a tisztítandó járatok felületeire, valamint azért, hogy ne alakulhassanak
ki olyan pontok, ahol az előnytelen geometria miatt kedvezhetünk a fertőzött gócok kialakulásának. Így az optimalizált rendszert a gyakorlati megvalósításban a konkrét gyártó, s a
tervezők tudják az elvi működés ismeretében hatékonyan adaptálni. A fenti okok miatt tehát
a cégünknél történő prototípusgyártást feleslegesnek tartottuk és elvetettük, hisz a valós alkalmazástól idegen lenne.
– A szabadalom tehát a autógyárak és klímagyártó cégek számára lehet fontos?
– Alapvetően igen, a klímagyártó cégek minden célirányos szakmai, tervezői, fejlesztői tapasztalatukkal időveszteség nélkül, hamar adaptálhatják az általunk szabadalmaztatott automatikus tisztító eljárást, ezzel jelentős piaci előnyt szerezve a tisztító eljárást nem alkalmazó gyártókkal szemben.
– Átgondolva mindezt, úgy döntöttünk, hogy cégünk a szabadalmat jelen formájában és
terjedelmében értékesíti, amelyhez a Pannon Egyetemmel készíttettünk megvalósíthatósági
tanulmányt, és a LEADING INNOVATION kanadai céggel hivatalos értékszámítást. Ezek
képezik tehát a szabadalom teljes jogkörrel történő értékesítésének alapját, amelyhez komoly,
pénzügyi fedezettel rendelkező partnert keresünk.

Magazin

Előremutató a mikrotérségi együttműködés

Izgalmas és példaértékű – régiónkat is érintő – munka folyik a solymári Völgyzugoly
Műhelyben. A tervezőcsoport Mikrotérségi tervezés megújítása témakörben két
sikeres projektet bonyolított a közelmúltban a Somló hegyen és környékén, valamint a Káli-medencében. Józan ésszel gondolkodva magától értetődőnek tűnik,
hogy egy adott térség önkormányzatai együttműködnek, összehangolják fejlesztési terveiket. Az esetek többségében azonban ez nem így van – tudtuk meg
Ferik Tünde településtervezőtől, a Völgyzugoly Műhely vezetőjétől, aki egyúttal a
Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának is alelnöke.
– Már a nevük is sokat sejtet. Valamilyen
különleges alkotó munka folyik önöknél?
– A Völgyzugoly Műhely egy 1997 óta működő magánvállalkozás, tervezői műhely.
Más tervezőirodákhoz hasonlóan főképp
településrendezési terveket készítünk
csak egy kicsit másképpen, az együttgondolkodást, az együttműködést maximálisan szem előtt tartva. Jellemzően sok fiatal
munkatárssal dolgozunk – emellett a gödöllői Szent István Egyetem, a Corvinus
Egyetem és a BME gyakornoki helye vagyunk –, épp ebből adódóan egyfajta szellemi műhelyként is megjelenünk, hiszen a
fiataloknak köszönhetően újabb és újabb
irányzatokkal találkozunk, lehetőségünk
van az új gondolatok megosztására, a folyamatos szakmai megújulásra.
– Miről szól egy ilyen mikrotérségi kutatás, tervezés?
– Sokéves tapasztalat mutatott rá arra a
tényre, hogy a kistelepülések – annak ellenére, hogy az élet már bizonyította, hogy
önállóan gyakorlatilag életképtelenek – saját fejlesztéseik elkészítésekor a maximális
önállóságra törekednek. Egyszerűen nem
jut eszükbe az elképzeléseiket egyeztetni
legalább a szomszédaikkal, vagy az adott
térséggel. Látszólag ez a legegyszerűbb
persze, hiszen így nem kell érdekeket ütköztetni, vitatkozni, számtalan probléma

elkerülhető az önállóság mögé bújva. Arra
pedig nem gondolnak, hogy az ilyen fajta
rövidlátás vajon milyen más problémákat vet majd föl a későbbiekben. Az esetek többségében külön-külön kitalálják
ugyanazt, és több példányban, drágán meg
is valósítják, üzemeltetik, de az is gyakori,
hogy intézkedéseikkel, terveikkel egymás
elképzeléseit gátolják.
– Milyen eredményre jutottak a Somló
hegyen illetve a Káli-medencében?
– Egyértelműen megindult a párbeszéd
a térség kistelepülései között, közös fejlesztési lehetőségek körvonalazódtak. A
Somló hegyen négy településen történt
hagyományos és ezzel párhuzamosan – a
településenkénti konzultációt követően
– közös tervezés. Számba vettük a terület
erősségét, gyengeségét, lehetőségeit és a
veszélyeket, és megfogalmaztuk a közös
fejlesztési elveket. Ezt mindenképpen fontos előre elkészíteni, mert az elvek mentén
könnyebb megállapodni, s ha ezek már
megvannak, később az egyéni érdekek
érvényesítésekor van mire hivatkozni, hiszen az elvek iránymutatást adnak a döntésekhez. A munka során megfogalmaztuk azt is, mit kell közösen elvégezni, s
ebből kinek mi a feladata. Közös szerkezeti
tervet és közös szabályozást készítettünk,
bár a jelenlegi jogszabályi környezet miatt
a végén mindezt le kellett bontanunk az

egyes településekre.
– A Káli-medence esetében nyolc település
volt érintett, ahol öt különböző tervezőiroda készítette az egyes településekre a
fejlesztési koncepciót és a rendezési tervet. Megvizsgáltuk hogyan kommunikálnak egymással ezek a tervek. A nyolcból
egynél lehetett a koncepcióban a Káli-medencében való gondolkodás nyomait felfedezni, a többi település csak az igazgatási
határain belül gondolkodott. A hatályos
tervek elemzését követően kidolgoztunk
egy közös fejlesztési koncepciót, amit hét
település képviselőtestülete el is fogadott.
Így lehetőségük nyílt egy irányba haladni,
egymást erősíteni, közös céljukat sikerre
vinni.
– Kiknek érdemes mikrotérségbe tömörülniük?
– Két szomszédos település még nem alkot
mikrotérséget. Ehhez közös adottságok
és lehetőségek kellenek gazdasági, társadalmi téren, illetve az adott tájat illetően, s fontos, hogy a mikrotérséget alkotó
települések csoportja együttesen képes
legyen az alapvető önkormányzati feladatok ellátására. Mindezek figyelembevételével lehet feltárni a térség erős és gyenge
pontjait, s ezekre alapozva megfogalmazni a közös fejlesztési irányokat. Egy-egy
ilyen összefogáshoz négy-nyolc település
az ideális. A tervezési társulás aztán később átalakulhat fejlesztési társulássá, sőt
fejlesztési társasággá, amely már a közös
működést, üzemeltetést is segíteni tudja.
Érdemes együtt gondolkodni, összefogni,
hiszen így a terhek megoszlanak, a közös
célok pedig könnyebben elérhetőkké válnak.
– A mikrotérségi tervezés tehát hagyományos tervezési eszközök felhasználásával
egy vidékfejlesztési eszközzé válhat.
Cseh Teréz
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In memoriam

Dr. Szeifert Ferenc

ny. pilisszentléleki és csolnoki plébános, pálos konfráter (1930. március 2. – 2010. november 5.)
Csolnokon született. Bányász és kőműves édesapja valamint szerető szívű édesanyja mellett kisgyermekként gyakran hallhatta, hogy milyen nagy szükség van jó
papokra. Így értethető, hogy ő is a papi hivatást választotta. Esztergomban szentelték pappá 1954. június 20-án, s a Budapesti Hittudományi Akadémián szerzett
doktorátust. Öt évig volt Budapesten káplán, majd a számára oly kedves Dorog és
Esztergom vidékére került: Először Pilisszentlelken volt plébános (1960–1967).
Plébániáján 1961-től többször helyet adott
a titkokban működő pálos testvéreknek,
hogy az úgynevezett fehér napok keretében egy-egy lelkigyakorlatos hetet a pilisszentléleki romoknál pálos őseink lelkületével töltekezhessünk, és imádkozhassunk
a Pálos Rendért és magyar népünkért. Azóta is mindennap lélekben együtt elmondjuk az akkor vállalt imát pálos hivatásunkért. Itt határoztuk el, hogy 1970-ig, Özséb
atyánk égi születésnapja 700. évfordulójáig kilenc éven át imádkozunk a boldoggá
avatásáért.
Végül is XVI. Benedek 2004. november 16án, a Pálos szentek naptárának megerősítése alkalmával engedélyezte, hogy alapító
atyánkat a boldogok között tisztelhessük.
1962-től azt is láthattuk, hogy Dr. Szeifert
Ferenc felkérésére Kákonyi Asztrik és
Forró Kamill ferences művészek hogyan
díszítették a templombelsőt a Szentlélek
tiszteletére a II. Vatikáni Zsinat szellemében. Szívén viselte az egykori pálos kolostor romjainak konzerválását is. Segítőivel
kiásta azokat, míg végül 1985-1992 között
hivatalosan is sor került a romok feltárására. A romtemplom kedvelt zarándokhellyé
vált, ahová 1970-től pünkösdvasárnaponként a hívek gyalog vagy autóval jönnek
közelről s távolról, hogy a reggel 6 órakor
kezdődő szentmisén a környékbeli papokkal és a pálos atyákkal a Szentlélek kiáradásáért imádkozzanak. A Szentlélek megerősítő kegyelmét is nem egyszer ilyenkor
szolgáltatta ki a püspök atya a bérmálkozó
fiataloknak.
1969-től 1977-ig Tokodon, majd Annavölgyben, Dágon, Únyban, Nagysápon is
plébánosként működött főpásztora megbízásából, s ezen települések hívő közössége
is megismerhette áldozatkész egyéniségét,
1977–2010 között újra plébánosi kinevezést
kapott Pilisszentlélekre is. A Rend érdekében végzett tevékenységéért 1987-ben
a Pálos Rend konfrátere, fogadott testvére
kitüntető címet kapta.
1993-tól
hét
évig
szülőfalujának,
Csolnoknak a plébániáját is vezette. Itt is
sikerült felújítania a templomot. Mélysé38. oldal

ges Mária-tiszteletét mutatja, hogy Majzik
Mária kerámiaszobrának, a Csolnoki Fehér Szűzanyának kápolnát alakított ki a
templomban. Újjáépítette a plébániaházat,
visszaszerezte és felújítatta a kántorházat.
De a legnagyobb eredményt a hitélet megújításában érte el. Összegyűjtötte és kiadta
Nagy Miklós pápai prelátus, únyi plébános verseit, Pezenhoffer Antal Magyar
Nemzet Története című monumentális
történelemkönyvét és a Katolikus hit igazsága című apologetikáját három kötetben.
Mint a Schönstadt család-mozgalom pártfogója, ezzel kapcsolatban három könyvet
is lefordított németből. Mindszenty József
bíboros életéről is kiadott egy rövid ös�szefoglalót. Így nemcsak megőrizte régi
paptársai hagyatékát, de a szellemi élet
erősítője is lett a környéken.
2008. szeptember 17-ére tervezett szürke
hályog szemműtétét egy vírusos fertőzés
miatt későbbre kellett halasztani. Néhány
napi pihenő után már a Szentlélek év
kapcsán teljes erőbedobással Pilisszentlélekkel és a Pálos Jubileummal, illetve
a Pálos Rend dolgaival foglalatoskodott.
Szeptember 29-én Erdő Péter bíboros,
prímás, Esztergom-budapesti érsek, pálos konfráternél 25 társával vállalta, hogy
közérdekű dolgokról írjanak a sajtóban. Ő
a Pálos Rend körüli téveszmék semlegesítéséről szóló cikkeket vállalta. Nyolcvanadik születésnapi ünnepén, 2010. március
6-án, Csolnokon együtt misézett vele dr.
Paskai László bíboros, az esperes-kerület
papsága, valamint a Pálos Rend képvisele-

tében Aczél László Zsongor. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, pálos konfráter is.
Ferenc atya az ünnepi ebéd alkalmával
a csolnoki templomról készült képet és
a pálos szerzetesek fehér ruháját kapta
ajándékba. Ekkor jelentette be, hogy nyugállományba vonul. Bíboros főpásztora
teljesítette is kérését. Így 2010. augusztus
1-jétől Boldog Özséb atya egykori monostora közelében, Kesztölcön telepedett le.
Sajnos nem sokáig élvezhette a nyugdíjas állapotot. Hamarosan az esztergomi
kórházba került. Halottak napján, legnagyobb szenvedései idején azt kérte, hogy
a Benedictus és a Magnificat hangozzék
el a temetésén, mert ez a két ima az Ó- és
Újszövetség találkozása: „Áldott legyen
az Úr!” és a „Magasztalja lelkem az Urat!”,
mert az Isten irgalmassága a legnagyobb
dolog a világon.
November 3-án P. Bátor Botond tartományfőnök kérésére Zsongor atya meglátogatta, s együtt misézett vele a kórteremben, majd az életről és az örök életről
beszélgettek. Ekkor kérte: „Imádkozzatok! A Szentlélekhez imádkozzatok!” Az
utolsó szentmiséje után teljesen megnyugodott és elaludt. A halála előtti napon
még órákon keresztül latinul énekelte a
Mária-antifónákat, így ajánlotta lelkét a
Boldogságos Szűzanyának, a haldoklók
pártfogójának. Utolsó kérése ez volt: „Engedjetek haza! Az örök hazában akarok
lenni!” 2010. november 5-én, Szent Imre
herceg ünnepén hívta haza az Úr. November 11-én, csütörtökön Esztergomban,
a Szent György templomban bemutatott
szentmise után Dr. Paskai László bíboros
atya és Dr. Udvardi György segédpüspök
temette száz paptestvére kíséretében.
A Pálos Rendet P. Bátor Botond tartományfőnök, P. Aczél László Zsongor és P.
Tölgyes Kálmán képviselte. A konfráterré
fogadás részesévé tette őt is mindazoknak a lelki kincseknek, amelyeket a Pálos
Rend tagjai istenes életükkel maguknak
szereztek. Hisszük, hogy amint a Szent
György temetőben teste számára megnyílt
az anyaföld, úgy lelke számára a mennyország is kitárult, és a Szentháromság egy
Isten befogadta őt dicsőségébe a Remeték
királynője, a szent papok és a Pálos Mindenszentek mennyei közösségében.
P. Zsongor OSPPE
Fehér Barát 2010/4.

KISZÖV

Dr. Petőcz Erzsébet ügyvezető igazgató név szerint szólította az
egykori KISZÖV-ös dolgozókat és a tagszövetkezetek képviselőit

Régi KISZÖV-ös vezetők a hallgatóság soraiban

Több generáció találkozott a születésnapi ünnepségen

60 éves a Komárom-Esztergom Megyei KISZÖV
A Hotel Árpád konferenciatermében tartotta hatvanéves születésnapi ünnepségét
mai nevén a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség KISZÖV. Az eseményen
megjelentek a még élő „alapító atyák és anyák”, de számos fiatal arcot is láthattunk,
amely bizonyítja, hogy ma is van vonzereje a vállalkozók között az érdekvédelmi
szervezetnek.
A Bárdos Lajos Vegyeskar, amelyből
többen is énekeltek az egykori KISZÖV
Kórusban rövid műsorral köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. Dr.
Petőcz Erzsébet ügyvezető igazgató név
szerint emlékezett meg mindazon kollégákról, akik el tudtak jönni a jeles alkalomra. Ezt követően Benkovics Alajos
KISZÖV elnök beszédében felidézte a
szövetség alakulását, történetét.

Megtudhattuk, hogy 1951-ben az OKISZ
Szervező Bizottsága az akkori kormányhoz fordult azzal a kéréssel, hogy feladatai maradéktalan ellátása érdekében kialakíthassa országos szervezetét.
A hozott kormányrendelet lehetővé tette, hogy meginduljon megyei szinten a
szövetségek létrehozása.
A KISZÖV a hatályos szövetkezeti
törvény értelmében hármas feladatot

A Bárdos Lajos Vegyeskar műsorral köszöntötte az ünnepség résztvevőit

töltött be: érdekképviseletet látott el,
mozgalmi szervezőmunkát végzett és
szolgáltatásokat nyújtott a tagszövetkezeteknek. Ennek megfelelően kiépült a
belső szervezet, amely a hatvanas évek
iparpolitikájának megfelelően elősegítette a fővárosból vidékre való ipartelepítést, melynek során Komárom-Esztergom megyében is új szövetkezetek
jöhettek létre.
A rendszerváltozás után megváltozott
a KISZÖV szerepe, felvállalta a valódi
társas magántulajdon talaján kifejlődő
új tulajdonosréteg érdekeinek képviseletét is. Nemzetközi kapcsolatrendszert
építettek ki, sport és kulturális tevékenységet végeznek, és komoly szerepük volt a komáromi inkubátorház létrehozásában is.
Benkovics Alajos végezetül felsorolta a KISZÖV elnökeinek nevét, akik a
megalapítástól kezdve vezették a szövetséget: Szarvas György, Bukta Imre,
Bereczki Istvánné, Takács Lajos, Tóth
Mihály, Pókos József és Csete Ottó.
Közülük sajnos már csak Pókos József
van köztünk, aki könnyed hangú vis�szaemlékezésben idézte fel az elmúlt
hatvan év élményeit. Az ünnepségen
részt vett dr. Vadász György, a Magyar
Iparszövetség, az OKISZ társelnöke, aki
oklevelet nyújtott át a KISZÖV jelenlegi
vezetőinek a jubileum alkalmából.
A rendezvényt a tardosi Vörösmárvány
Táncegyüttes kalotaszegi táncai zárták,
amelyet állófogadás követett, ahol a régi
és új KISZÖV tagok és dolgozók felidézhették legkedvesebb emlékeiket.
Veér Károly
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MÜTF

Együttműködés a régió versenyképességének növeléséért

Közös célok mentén segíti a vállalkozásokat
a MÜTF és a Kamara
A Közép-dunántúli Régió gazdaságának a felpezsdítése a célja annak a megállapodásnak, amelyet április 26-án, kedden írt alá a Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKIK) elnöke, valamint a Modern Üzleti Tudományok
Főiskolájának (MÜTF) rektora. A dr. Hajtó János és Juhász József kézjegyével ellátott
együttműködés értelmében a MÜTF és KEMKIK a jövőben egymást támogatják, és
közös célok mentén segítik a vállalkozásokat.

Lehetőség a vállalkozásoknak

– Az intézmény és a kamara közös érdeke, hogy
támogassa a régió kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét. A közös munka eredményeként
reményeink szerint új lehetőségek nyílhatnak meg
vállalkozások előtt – mondta Juhász József, a
KEMKIK elnöke az ünnepélyes aláírással
egybekötött sajtótájékoztatón. A kamara és a
MÜTF a jövőben az információk megosztásával, közös rendezvények szervezésével, összehangolt marketinggel támogatja a technológia- és tudástranszfer tevékenység fejlesztését,
de a Közép-dunántúli Régió érintett vállalkozásai további előnyöket is realizálhatnak.

Felkutatják és piacosítják az
eredményeket

A K+F+I tevékenység során keletkező szellemi
javak hasznosításából is kiveszik a részüket az
együttműködő felek azáltal, hogy ismertetik a
vállalkozásokkal azokat a lehetőségeket, amelyek megkönnyítik a kutatási eredmények piacosítását. Ezeknek az egyelőre még kevésbé
ismert K+F+I eredményeknek a felkutatásában
is együttműködik majd a főiskola és a kamara.
A közös munkában várhatóan komoly szerep
hárul a márciusban megnyitott Technológia és
Tudástranszfer Irodára, melynek elsődleges

küldetése – az együttműködéshez hasonlóan – a régió versenyképességének növelése, a
vállalkozások, valamint az intézmény közötti
együttműködés erősítése. A közel 227 millió
forintos támogatásból megvalósuló – innovációs menedzserközpontként is funkcionáló
– szolgáltató iroda egy „On-line Technológiakereső Rendszert” is működtet. A rendszer információkat szolgáltat az érdeklődők részére a
vállalkozások kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységéről, valamint a vállalkozások
az innovációs igényeikről rövid leírást tudnak
elhelyezni benne.

A hallgatók is jól járnak

A régió vállalkozásai mellett a MÜTF hallgatói
is profitálni fognak a közös célok mentén szerveződő kooperációból: a kamara és a MÜTF

segítenek felkutatni olyan szakmai gyakorlati helyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az
intézményben tanuló fiatalok korszerű körülmények között, támogató környezetben sajátítsák el a gazdálkodási és műszaki képzéshez
kapcsolódó gyakorlati ismereteket.
– Ezen felül a hallgatók diplomamunkáinak összeállításában, valamint TDK keretében kidolgozandó
tudományos témák kiírásában is együttműködnek
a felek. Így minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy
az intézmény hallgatói a versenyszférában sikerrel
kamatoztatható tudással felvértezve kerüljenek ki
a munka világába – mondta dr. Hajtó János, a
MÜTF rektora.

A projekt adatai:

A „Technológia és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda
létrehozása a MÜTF-ön a Közép-dunántúli Régió
versenyképességének növeléséért” - TÁMOP4.2.1-0961-2009-0003 számú projekt megvalósításának időpontja: 2010. június 1. – 2012. május
31.
A támogatás összege: 226.680.256 forint, mely a
megvalósításhoz szükséges összeg 87 százalékát
jelenti.

Innovációs klub alakult a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján

Profi segítség a vállalkozásoknak
Első alkalommal találkoztak az Innovációs Klub alapító tagjai 2011.
május 10-én, a MÜTF-ön. Az innováció,
a kutatásfejlesztés, valamint a technológia- és tudástranszfer témájában
megtartott kerekasztal-beszélgetést a
márciusban megnyitott Technológiaés Tudástranszfer Szolgáltató Iroda a
megyei kereskedelmi és iparkamarával
közösen szervezte.
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Sikeres példák

Az Innovációs Klub kezdete előtt ünnepélyes keretek között kötött együttműködési megállapodást a tatabányai AGC
autóüveggyár igazgatója, Papp Zoltán és
a főiskola rektora, prof. dr. Hajtó János. A
hagyományteremtő rendezvényen több
kis- és középvállalkozás is bemutatta innovatív ötleteik gyakorlati alkalmazását. Ifj.
Willisits Vilmos, a kisbéri Intermotor Kft.
ügyvezető igazgatója az általuk készített
elektromos hajtású autók és csónakmotor-

ok fejlesztésének legfrissebb eredményeit
ismertette a hallgatósággal. Ezt követően
Jankovszky Sándor, a Transmisszió Kft.
ügyvezetője az általa feltalált őrlési eljárásról tartott előadást, illetve bemutatta milyen pozitív élettani hatásai vannak a mikro-finomságúra őrölt szőlőmagnak. Végül
Boros Béla, a K.F. Szerviz Kft. ügyvezetője
bemutatta cége új fejlesztését, az alacsony
energiaigényű, szennyezett víz tisztítására
kifejlesztett berendezést, melynek prototípusa készen áll a sorozatgyártásra. A há-

rom példán keresztül a résztvevők megismerhették a sikeresen működő, innovatív
vállalkozás feltételeit.

Segítség a vállalkozásoknak

Ezeknek a feltételeknek a megteremtésében a főiskolán működő Technológia- és
Tudástranszfer Szolgáltató Iroda (TTI)
is komoly segítséget nyújthat. Az iroda
igazgatója, Orosz György a márciusban
megnyílt szervezeti egység szolgáltatásait ismertette a résztvevőkkel. A főiskolán
megvalósuló, uniós forrásából finanszírozott projekt keretében a vállalkozásoknak
lehetőségük van külső – például iparjogvédelemmel foglalkozó – szakemberek
igénybevételére. A TT Iroda ezen felül

pályázati tanácsadással is foglalkozik, valamint segítséget nyújt a vállalkozásoknak
a stratégiai- és üzleti terveik elkészítésében
is. Ezek a szolgáltatások is hozzájárulnak

az iroda legfontosabb céljához, amely nem
más, mint az, hogy felpezsdítse a régióban
működő vállalkozások kutatás-fejlesztési
tevékenységét.

A program a „Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda létrehozása a MÜTF-ön a Közép-dunántúli régió versenyképességének növeléséért” című TÁMOP-4.2.1-09
/1-2009-0003 számú projekt keretében kerül megrendezésre. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Sikeres alumni közösségépítés a tatabányai főiskolán

MASZK-ot ölt a MÜTF
Szakmai közösséggé fogja össze
végzett diákjait a tatabányai Modern
Üzleti Tudományok Főiskolája. A MÜTF
Alumni Szakmai Közösség (MASZK) fő
célja a tudásmegosztás és a meglévő kapcsolati háló jól szervezett működtetése,
mely jól hasznosítható mind az üzleti
életben, mind pedig a főiskola képzési
rendszerében. A kezdeményezés sikerét
május közepétől internetes közösségi
portál is támogatja.
A szakmai közösség a főiskola volt hallgatóit foglalja magába, akik elvégezvén az iskolát kiléptek a munkaerőpiacra. Közülük
sokan ma már vezető pozíciót töltenek be,
illetve saját vállalkozást irányítanak.
A MÜTF Alumni Szakmai Közösség az egykori hallgatóknak olyan virtuális és valódi
közösségi teret kínál, ahol lehetőség nyílik
a főiskolai évek alatt megszerzett kapcsolatok ápolására, munkalehetőségek, vállalati
partnerek megtalálására, különböző céges
szolgáltatások kedvezményes igénybevételére egymás között, valamint szakmai kapcsolatok kiépítésére.
A MASZK létrehozása a jelenlegi hallgatók
számára is előnyös. A közösség támogatást
nyújt szakmai fejlődésük elősegítéséhez,
többek között szakmai gyakorlati helyek
biztosításával, álláskínálattal, valamint az
öregdiákok munkaerő-piaci tapasztalatainak átadásával a különböző rendezvények,
prezentációk alkalmával.
A MÜTF Alumni Portálján (alumni.mutf.
hu) végzős és jelenlegi hallgatók egyaránt
regisztrálhatnak. A tagság egyik feltétele

az etikai kódex elfogadása, melyben hitet tesznek a toleráns, nyílt és becsületes
együttműködés mellett. További feltétel egy
belépési nyilatkozat aláírása, valamint az
oldalon való regisztráció.
A portál lehetőséget kínál a tagoknak saját
adatlap, profil létrehozására, üzenőfal létesítésére, ismerősök, csoportok kialakítására, saját tartalmak megosztására.
A vállalkozást irányító végzettek az oldalon lévő publikálási lehetőségeket kihasználhatják cégük híreinek, eseményeinek
megosztására, illetve munkavállalók keresésére. Az álláskeresési lehetőség a végzős
diákok számára is biztosított. A főiskola
plasztik kártya formájában különböző ked-

vezményekre jogosító Alumni Kártyát bocsátott ki a hallgatói számára. A kártyával
kezdetben a főiskola szolgáltatásai vehetők
igénybe, később ezt további alkalmazási
területekkel bővítik. A MASZK létrehozását megelőző telefonos megkeresés során a
megkérdezett volt hallgatók közel 70 százaléka kedvezően nyilatkozott az elképzelésről. Az április végén rendezett Öregdiák
találkozó keretében 250 végzett hallgató
csatlakozott a közösséghez, amely azóta
folyamatosan bővül. A főiskola alumni
szolgáltatáskörének kiépítése két TÁMOP
4.1.1 pályázat keretében történik, melyekre
összesen mintegy 423 millió forint uniós
támogatást nyert a főiskola.

MÜTF XVII. Főiskolás Napok
A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 2011. május 28-29-én immáron tizenhetedik alkalommal mozgatta meg a hallgatókat és a várost a Főiskolás Napok keretében. A számtalan program fő attrakciója a péntek estére meghirdetett Öregdiák Találkozó volt. A szakmai program prof. dr. Hajtó János rektor köszöntőjével
kezdődött, majd röviddel ezután filmvetítés keretében, humoros képek segítségével
pillanthattak vissza a múltba a megjelentek. A vidám percek dr. Kandikó József
rektor emeritus beszédével folytatódtak, és az est folyamán bemutatásra került a
főiskolán működő Technológia és Tudástranszfer Iroda is. Ezt követően megalakult
a MÜTF Alumni Szakmai Közösség és a jelenlévők megismerhették közelebbről is a
közösség újonnan kialakított portálját. Az első két Alumni Kártya természetesen a
jelenlegi és az egykori rektort illette, de a későbbiekben az est valamennyi regisztrált résztvevője átvehette saját névre szóló Alumni kártyáját.
Az este innentől a felhőtlen szórakozásról szólt, a főiskola B épületének belső udvarán felállított sátorban vastaps kísérte a főiskola rektorának illetve tanári karának a
produkcióit. Az est vacsorával és az Alumni bállal zárult, a talpalávalóról a népszerű Friends zenekar gondoskodott.
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Portré

Interjú dr. Rédey Ákossal, a Pannon Egyetem leköszönő rektorával

Rektorválasztás 2011

2007. július 1-jétől dr. Rédey Ákos a Pannon Egyetem rektora. Az elmúlt négy év
alatt számos díjat, elismerést és kitüntetést kapott a Közép-dunántúli Régió és az
ország egyik meghatározó capmusa. Megbízatása lejártával dr. Rédey Ákos nem
pályázott újra a rektori tisztségre.
– Hogyan foglalná össze az elmúlt négy
évet?
– Az elmúlt négy év során a Pannon
Egyetem jelentős lépéseket tett a minőségi képzés területén. Sikeres intézmény
akkreditációt valósítottunk meg 2008ban, az azóta elvégzett szakakkreditációk
pedig szintén mind sikeresen zárultak.
Bővült az intézmény oktatási portfóliója
– jelenleg több mint száz szak közül válogathatnak a leendő hallgatók, melyek
közül néhány nemzetközi akkreditációval
is büszkélkedhet. Szintén említésre méltó,
hogy az elmúlt négy évben gyakorlatilag
valamennyi alapképzési szak folytatásaként indítunk mesterképzési programot is.
Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy
a Pannon Egyetem által gondozott szinte
valamennyi képzési terület mögött akkreditált doktori iskolák állnak. Hallgatói
létszámát az egyetem 2007 óta folyamatosan növeli. Jelentősnek tartom azt is, hogy
az elmúlt négy évben a Pannon Egyetem
a különböző rangsorokban, „ranking”
rendszerekben sikeresen előre lépett. Jól
ismert tény, hogy az elmúlt időszakban
az intézmény elnyerte a Királyi Régióért
díjat; valamint a Kiváló Egyetem miniszteri elismerést, továbbá az ISO9001 szerint
kiépítette tanúsított minőségügyi rendszerét. A Kiváló Egyetem cím elnyerése megerősítette a Pannon Egyetem helyzetét, ma
az ország tíz meghatározó egyeteme között szerepel. Az oktatás fejlesztése mellett
az elmúlt időszakban jelentős infrastrukturális fejlesztéseket is megvalósítottunk.
Veszprémben a hallgatói önkormányzat
részére alakítottunk ki helyiségeket, valamint egy új konferenciaközpontot is átadtunk. Mind Veszprémben, mind Keszthelyen számos épület, előadó- és tanterem
korszerűsítését fejeztük be.
– Mely projekteket tartja a legsikeresebbnek, melyek szolgálták leginkább a
minőségi oktatás megvalósítását?
– Az egyetem elmúlt időszakát tekintve
fontosnak tartom kiemelni nyertes pályázatainkat, melyek összértéke mintegy 9
milliárd forintot tesz ki. Valamennyi projekt a magas színvonalú minőségi oktatást
és a kutatás-fejlesztés-innovációs tevé42. oldal

kenységet szolgálja. Kiemelt jelentőségű
pályázataink közül a TIOP 1.3.1, a TÁMOP
4.2.1/B, illetve a TÁMOP 4.2.2 projekteket
tudom megemlíteni. A TIOP 1.3.1 pályázat
az egyetem infrastrukturális fejlesztését
szolgálja műszaki, természettudományos,
matematikai és informatikai területen.
Erre épülnek azok a kiegészítő pályázatok, amelyek megvalósításában az ország
legnagyobb és legerősebb vállalatai játszanak szerepet – itt gondolok a MOL-ra, az
Audira, de kiemelném még a Continental
Teves Magyarország Kft.-t is, amelynek
nagyvonalú támogatásával a tavalyi évben
elindíthattuk a járműrendszer-technikai
mérnöki képzésünket. Ezek a fejlesztések az innovációs eredmények gyakorlati
hasznosításán túl a minőségi oktatást is
jelentős mértékben szolgálják azzal, hogy
megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítanak az oktatásnak, illetve kutatásnak.
– Ön szerint merre tart a felsőoktatás, s
milyen irányt tart követendőnek a Pannon Egyetem szempontjából?
– Az új felsőoktatási törvény koncepciója a
magyar felsőoktatás vonatkozásában rendkívül fontos alapelveket fogalmaz meg.
Örvendetes az, hogy e törvénykoncepció a
minőségi fejlesztést tartja alapvetően meghatározónak a felsőoktatás területén. Kiemelt jelentőségűnek gondolom azt, hogy
a minőségi oktatás területén további hatékony fejlesztéseket lehessen megvalósítani
mind az alapképzés, mind a mesterképzés,
mind pedig a PhD-képzés irányában. Ma
már a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztésiinnovációs tevékenység elválaszthatatlan
egymástól. Éppen ezért kiemelt figyelmet
kell szentelnünk annak, hogy a magas
szintű kutató-fejlesztő munka hatékony,
célorientált, jól fókuszált innovációs tevékenységgel kapcsolódjon össze, mely innovációs tevékenység a régiónak, illetve a
nemzetnek, a nemzetgazdaságnak a fejlődését szolgálja.
– Milyen területen hallhatunk majd önről
a jövőben, a tudományos munka mellett
vállal-e közfeladatot?
– A környezetvédelem területén az elmúlt
húsz évben az általam irányított szerve-

zeti egység, a Környezetmérnöki Intézet
jelentős sikereket ért el, többek között a
graduális környezetmérnöki szak megalapítása is az intézet nevéhez fűződik.
Mind az alapképzési szak, mind pedig a
mesterképzési szak a Bologna-folyamat
szellemében, az elvárásoknak megfelelően
épült ki. Tekintettel arra, hogy az országban számos helyen folyik környezetmérnök-képzés, fontosnak érzem, hogy az
erre a szakra épülő, és vele szorosan ös�szefüggő új területeken is megtegyük azokat a kezdeményező lépéseket, amelyek a
fenntartható fejlődés irányába mutatnak.
Az új környezetbarát, környezettechnológiai megoldások, mint például az alternatív energiaforrások felhasználása, új
kihívást jelentenek a felsőoktatás szintjén
is. E szempontok alapján szeretnénk egy
úgynevezett fenntartható fejlődési mesterszakot indítani a közeljövőben. E képzés
szakmai hátterét egy pályázat során hazai
és külföldi professzorokból és szakemberekből álló tudományos bizottság digitális
tananyagfejlesztés keretében alakítja ki.
Bízom abban, hogy a Pannon Egyetem
oktatási palettáját egy ilyen új diszciplína
színesíteni tudja.
Vitkóczi Éva

Regio Regia

Mozgalmas tavasz a Közép-Pannon Zrt.
nemzetközi projektjeiben
A Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. (Közép-Pannon Zrt.) stratégiai célrendszerének kiemelt eleme a regionális gazdaság hálózati alapú, innováció-orientált
támogatása. Ennek érdekében stratégiai szövetségre lépett a régió számos fejlesztési szervezetével, köztük a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel
és a Közép-dunántúli Régió Innovációs Ügynökségével. Az idei év tavasza kifejezetten mozgalmasnak ígérkezik a Zrt. és együttműködő partnerei számára három,
a Közép-Pannon nemzetközi partnerségével megvalósuló projektben: a ClustersCord, az AutoNet és a Finno névre hallgató kezdeményezésekben egyaránt.
A tavaly indult, Clusters-Cord (2CE202P1) projekt sikeresen vette számba a régió klasztereit
és lehetőséget adott számukra 8 ország hasonló szövetségeivel való kapcsolatteremtésre. A
projekt partnerei összesen 60 klaszter működését térképezték fel és készítették el működésük közös leltárát. A számbavétel eredményeként elmondható, hogy a klaszterizáció
legnépszerűbb területei a környezetipar, az
informatika és a járműipar az érintett középeurópai régiókban. Ez különösen fontos megállapítás közép-dunántúli szemmel, hiszen
mindhárom iparág a régió lehetséges kitörési
pontjaként említett az Új Széchenyi Tervben
és a regionális tervdokumentumokban egyaránt. Az idei tavasz izgalmasnak ígérkező
feladata a területi és iparági alapon szerveződött együttműködések egymással történő
összemérése, melynek eredménye a nyár folyamán közzéteendő „benchmarking” tanulmányban válik hozzáférhetővé az érdeklődők
számára. A tanulmány által vizsgált területek
a klaszterek szervezeti sajátosságaira, együttműködési készségeikre és képességeikre,
innovativitására, termelési jellemzőikre és
- nem utolsósorban – szakpolitika felé megfogalmazott igényeikre térnek ki. Az már az
eddig lezajlott felmérésekből is leszűrhető,
hogy a megkérdezett szervezetek a termelési
kooperációk erősítésében, a technológiai korszerűsítésben, a tudástőke emelésében és a
közös, közép-európai érdekképviseletben lát-

ják a fejlődés lehetséges útját. A projekt partnerei idén júniusban, Szlovákiában értékelik
az addigi tapasztalatokat, s tesznek javaslatot
a tanulmány legfőbb megállapításaira.
Az AUTONET (2CE201P1) projekt eddigi legnagyobb eredményeiként a térség járműipari
kapcsolatainak előmozdítása és az iparági tudás megosztása említhetők. Ez előbbi leghatékonyabb eszközei a nemzetközi üzletember
találkozók („MatchMaking Events”), utóbbié
pedig a Közép-Pannon által koordinált tapasztalatcsere rendezvények („Exchange of
Experiences Seminars”). Mindkét területen
örömmel jelenthető az aktív közép-dunántúli
képviselet – hiszen az iparágat eddig képviselő Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter
mellett új kezdeményezés indult el régiónkban. Nyolc érintett települési önkormányzat
együttműködési megállapodásában rögzített
szándéka alapján idén megalakult a VértesDuna Járműipari Klaszter, mely a régió Mór,
Pusztavám, Oroszlány, Kisbér, Bicske, Tatabánya, Tata, Komárom tengelye mentén szerveződött a térség járműiparának innováció-orientált megújítására. Az új klaszter létrejötte
lehetőséget kínál a régió korábbi, szocialista
iparosítás során kialakult ipari tengely mentén elhelyezkedő térség iparági adottságainak
bemutatására és igényeinek megjelenítésére
az érintett régiók jó gyakorlatait, autóipari
szakpolitikáját és vállalkozói szektorát összefoglaló, a Közép-Pannon Zrt. gondozásában

készülő tanulmányban. A kezdeményezés
bemutatkozására kitűnő alkalom nyílik a
projekt júniusban megrendezendő integrált
rendezvényén (Rzeszów, június 7-8.).
A Zrt. idén tavasszal indult kezdeményezése
az Európai Unió Délkelet-európai Transznacionális Programja és a Magyar Köztársaság
által támogatott FINNO („Mechanism for
fostering innovation in South East Europe
– Innováció-támogató eljárások Dél–kelet
Európában”) projekt. A Közép-Pannon Zrt.
partnerségével megvalósuló, 11 ország 15 szervezetéből álló konzorcium 2011. márciusában
kezdődött, 3 éven át tartó munkájában regionális szintű fejlesztési- és innovációs szervezetek, kutatóintézetek és egyetemek vesznek
részt. A projekt indító megbeszélésére 2011.
áprilisában került sor az ausztriai Bruck an
der Mur-ban, melynek fő témái a projektvégrehajtás részleteinek áttekintése, a költségvetés és a szakmai feladatok pontosítása voltak.
A találkozón egyeztetettek alapján került sor
a közreműködő partnerek felelősségeit és jogait meghatározó partnerségi megállapodás
aláírására, s indult el az operatív szakmai
munka. A FINNO végrehajtása során, a projekt partnerei a Dél–kelet európai térség innovációs potenciáljának keresleti- és kínálati
oldali elemzését követően kialakítják közös
innovációs stratégiájukat, mely iránymutatást ad a térség 2014 és 2020. közötti innovációs szakpolitikája cél- és eszközrendszerének
rögzítéséhez – Magyarországon megalapozva
a tárgyidőszakban rendelkezésre álló Uniós
források ez irányú felhasználásának kereteit.
Összességében elmondható, hogy mindhárom projekt kiemelkedően fontos nemcsak a
Zrt., hanem a régió fejlődése szempontjából
is, hiszen a régió meghatározó kitörési pontjaira koncentrálva egyaránt hozzájárulnak a
régió versenyképességének, foglalkoztatottsági színvonalának erősítéséhez.
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Döntéstámogatás –
már érdekeltségi térképpel is
Az üzleti életben napi jó gyakorlattá vált, hogy a beszállítókról, ügyfelekről minél
több információt gyűjtünk össze, amely a helyes döntés alapja. A cégvezetők döntéseit támogató szolgáltatásokat bemutató cikksorozatunk első részében az érdekeltségek, tulajdonosi, vezetői kapcsolatok feltárásának módszeréről, az ebben rejlő
lehetőségekről lesz szó.
A vállalkozások vezetőinek döntéseit támogató szolgáltatások piacának egyik vezető
szereplője, a PartnerControll.hu folyamatosan új modulokkal segíti ügyfelei döntését.
Innovatív piaci magatartása és a szerkesztőség munkáját is hatékonyan segítő szolgáltatásai miatt kértük fel partnerünket arra,
hogy a Közép-dunántúli Régió önkormányzatai, vállalkozásai is megismerhessék a vezetői döntéstámogató információs szolgáltatások előnyeit.
Megkérdeztük Keleti József ügyvezető
igazgatót:
– Alapvetően miért van szükség egy vállalkozásnak professzionális döntéstámogatási szolgáltatásra?
– Manapság már a potenciális vevők megtalálásához, vevők és szállítók cég- és
pénzügyi adatainak ellenőrzéséhez, és
ezáltal a működési hatékonyság növeléséhez számtalan adat áll rendelkezésre. Ezt
ugyan kezdik felismerni a magyar vállalatok, azonban még professzionális módon
csak kevesen élnek vele. A Partnercontroll.
hu szerint azonban a jövőben, egyértelműen ez az irány látszik kibontakozni, amit a
gazdasági válság csak tovább erősített. Egy-

A PartnerControll.hu-ról

re fontosabb lesz a magyar vállatoknak is,
hogy olyan beszállítókkal, vevőkkel, partnerekkel dolgozzanak együtt, akik stabil,
jogszerű keretek között működnek. Egy vezetői döntést támogató szolgáltatás segíthet
kiszűrni azokat a partnereket, akik például
egy évben több alkalommal változtatják
meg székhelyüket, ellenük adóhatósági
eljárás folyik, felfüggesztették tevékenységüket, vagy éppen csődeljárás alatt vannak. A Partnercontroll.hu szolgáltatásaival
még mélyebbre áshatunk. A pénzügyi és
cégadatokon túl a személyek és cégek közötti összefonódásokat is feltérképezhetik
a vállalatok. A természetes személyek vezetői érdekeltségei különböző cégekben egy
gombnyomásra megismerhetők, akár egyéni vállalkozókra vonatkozóan is.
– Hogyan működik az érdekeltségi modul?
– Romanek Tihamér neves hangszerkészítő megálmodta és elkészítette Bach
lantcsemballóját, mely hangszer építésének
tudománya a 20. század végéig a feledés
homályába merült. Ő nyilatkozta: „ mindig
a legegyszerűbb megoldás a legjobb megoldás”. Mi is erre az alapelvre építkezünk.
Az érdekeltségi modul kitűnő, egyszerű és
a legjobb megoldás a vállalkozások és ma-

A parnetcontroll.hu a HBI Company Data Kft. terméke, mely 1990 óta szolgálja
ki az ügyfeleit magas minőségű, cégbírósági és egyéb hivatalos alapokon nyugvó
cégadatokkal, valamint további kiegészítő, pénzügyi, egyéni vállalkozói, csőd és
egyéb negatív információkkal, marketing adatokkal, melyek az ügyfelek partnereinek
kontrollját segítik.
A HBI Company Data Kft. a svéd Bisnode (www.bisnode.com) csoport tagja, mely
Európa vezető digitális üzleti információszolgáltatója.
www.companydata.hu

gánszemélyek közötti tulajdonosi és vezetői érdekeltségek feltérképezésére. Az új és
Magyarországon egyedülállóan dinamikus
és intelligens érdekeltségi gráf és mátrix bemutatja a vállalkozások és magánszemélyek
érdekeltségeinek, összekapcsolódásainak
feltárásnak két fontos módszerét, az érdekeltségi gráfot és a mátrixot, a tulajdonosok
és vezetők részvételét a magyar vállalkozásokban, és kapcsolataikat az egyéb vállalkozásokban résztvevő magánszemélyekhez,
valamint azt hogy, a tulajdonosoknak, vezetőknek milyen más, már nem aktív (megszűnt és csődbe ment) vállalkozásokban
voltak érdekeltségei.
– Mindezt a legegyszerűbb, a legjobb
megoldással, a legvilágosabban. A gráf
és a mátrix legfontosabb tulajdonságai,
hogy intelligens és dinamikus, valamint
paraméterezhető a szintek száma, a megjelenítendő kapcsolatok maximális száma, az
összes aktív és inaktív kapcsolat megjelenítése, csak aktív kapcsolatok megjelenítése, a
tulajdonosi érdekeltségek mellett a vezetői
érdekeltségek, adott időponttól az érdekeltségek vizsgálatának lehetősége (például ha
csak az elmúlt két évben, vagy az utolsó 2-3
évben vagyunk kíváncsiak) szerint. Az ös�szefonódásokat hét szinten jeleníti meg, és a
gráfban tovább lehet lépni a megjelenő cégekre, személyekre, s azok érdekeltségeinek
új gráfjára.
– Van tesztelési lehetőség?
– Igen, a weboldalunkon bárki kérhet ingyenesen tesztjelszót, mellyel 2 napig tesztelheti a teljes rendszert.

Komárom-Esztergom megye

A jogszabályok és a piac hálójában

A Kemobil Zrt. még tudja tartani a lépést

A tatai székhelyű Kemobil Vegyipari Termelő és Értékesítő Zrt. termékprofilja három
különböző területre bontható: kozmetikai, háztartás-vegyipari és egyéb vegyipari termékek gyártására. Mivel ők is a vegyipar területén dolgoznak kíváncsiak
voltunk, hogy egy ilyen középvállalkozás hogyan tud megfelelni a folyamatosan
változó, szigorodó uniós szabályozásnak. Balogh János vezérigazgatóval beszélgettünk.
– Mostani lapszámunkban külön riportban foglalkozunk a vegyipari vállalkozásokat érintő REACH szabályozással.
Mennyire érintette ez önöket?
– Két-három évente új szabályokat hoznak, amelyekhez alkalmazkodni rengeteg
munkát, plusz energiát és költséget jelent.
A REACH értelmezésén és feldolgozásán
már túl vagyunk, az nem igazán érintett
bennünket. Mi ugyanis nem alapanyag,
hanem keverékgyártók vagyunk, így
olvasva a szabályozást úgy gondoljuk,
hogy az alapanyagoknál kell ezt a besorolást megcsinálni. Itt van viszont a CLP
– keverékek osztályozása (Classification),
címkézése (Labelling) és csomagolása
(Packaging) –, amely az összes biztonsági
adatlap átdolgozását igényli. Közel ötszáz
termékünk van, és minden egyes darabot
külön-külön, alapanyagonként be kell sorolni biztonsági szempontból. Maga a jogszabály 1800 oldal, amit értelmezni kellett,
saját magunk számára lefordítani, hogy
meg tudjunk felelni. Ráadásul a forma kötött, egy ilyen adatlap körülbelül tizenhat
oldal, amelynek csak a kitöltése iszonyatos
adminisztrációs munka. Szerencsére van
egy kolléganőnk, aki ezt meg tudja csinálni, és immár két hónapja ezeknek az adatlapoknak a kitöltésével foglalkozik. Most
el lehet képzelni, hogy azoknál a vállalkozásoknál, ahol nincs megfelelő szakember,
mekkora költséggel tudják ezt a munkát
elvégeztetni. Ráadásul az új előírásoknak
megfelelően új címkéket is kell gyártani,
amelyen megváltozott jelzések szerepelnek, ezáltal a raktáron levő, legyártatott
címkekészletet egyszerűen kidobhatjuk.

Nekünk, mint keverékgyártóknak 2015-ig
kell a címkézést átalakítanunk, de azért
folyamatos munkát jelent ez is.
– Mennyire érinti Önöket az egekbe szökő olajár?
– Ez bizony mindenkit érint, nemcsak a
vegyiparban dolgozókat, hiszen jelentkezik a szállításban, ezáltal pedig az árakban. A mi alapanyagáraink is folyamatosan emelkednek, ám érdekes módon nem
mindig az olajárral összefüggésben. Sajnos
az a helyzet, hogy ezt az árnövekedést mi
a késztermék esetében nem nagyon tudjuk
érvényesíteni. A bolthálózatok, multik esetében, akik forgalmazzák a termékeinket,
6-8%-ot tudtunk emelni, holott a gazdaságossághoz legalább 25%-ra lenne szükség.
– Hogy lehet ekkora veszteséget kezelni?
– A termék árát 90%-ban az alap- és a csomagolóanyag ára szabja meg, mindegyik
jelentősen, 30-40%-kal emelkedett az elmúlt fél évben. Természetesen megnőtt a
fuvardíj is, így nem tudunk mást tenni,
minthogy bízunk abban, hogy visszaáll a
rend, és újra kezelhető szintre csökkennek
az alapanyagárak. Egyébként az elmúlt
években nőtt a forgalmunk, többet tudtunk eladni, csak éppen a nyereségtartalom jelentősen csökkent. Szerencsére létszámot nem kellett csökkentenünk, 62-en
vagyunk jelenleg is.
– Lehet alkudni a bolthálózatokkal további árérvényesítésről?
– Örülünk, ha a jelenlegi tárgyalásaink
eredményét, az említett 6-8%-ot érvénye-

síteni tudjuk. Nem igazán vagyunk alkupozícióban. Sajnos harminc évvel ezelőtt
egy nagyon rossz tendencia kezdődött.
Fokozatosan bejöttek a multi áruházláncok, akik elsősorban a saját országukból
származó termékeket forgalmazzák, és
esetleg az olyan kis értékű árukat rendelik
meg tőlünk, amiket nem éri meg ideszállítani. Mivel nem igazán sikerül bekerülni
a hozzánk hasonló kis- és középvállalkozásoknak a kereskedelmi beszállítók
közé, sorban megszűnnek. Csak itt Tatán
az elmúlt években négy-öt nagy múltú cég
lehetetlenült el ezek miatt a problémák miatt. Ahhoz, hogy versenyben maradjunk a
nagy világcégekkel, mint pld. a Henkel
vagy a Procter and Gamble, fejlesztésekre lenne szükség. Az egyik óriás például
egyetlen mosópor reklámjára 250 milliót
költött. Kétszer annyiba kerül, mint a miénk, kelendő is, pedig semmiben sem jobb,
viszont nekünk nincs pénzünk hatalmas
kampányokra. Így aztán dolgozunk ahogy
tudunk, egyelőre tartjuk magunkat, és bízunk abban, hogy nem kerülünk az előbb
említett, megszűnt cégek sorsára!
Veér Károly
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Komárom

Már csak egy ütem, és teljesen megújul Komárom központja

Célegyenesben a városrehabilitáció
Komárom Város Önkormányzata a Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) keretében meghirdetett Települési (al)
központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja című
pályázatán (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0003) több mint 840 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Komárom
belváros funkcióbővítő város rehabilitációjára. A megvalósuló
beruházás elszámolható költsége meghaladja az 1,1 milliárd forintot, melyhez a támogatási összegen kívüli önrészt
Komárom város biztosítja saját forrásaiból.

megtörtént a parkok, zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása,
minőségi utcabútorokat szereztek be és állítottak fel, és energiatakarékos közvilágítást alakítottak ki. Megtörtént a zöldfelületek kialakításához kapcsolódó közüzemi vízhálózat és a zárt közcsator-

Petőfi iskola

A beruházás elemei közül elsőként a Petőfi Sándor Általános
Iskola átalakítása fejeződött be, a kivitelezési munkálatok 2010.
szeptember 22. és 2011. február 15. között zajlottak. Az átalakítás összköltsége 58.586.250 Ft, Komárom Város Önkormányzata
8.787.938 Ft önrésszel járult hozzá a munkálatokhoz. A kivitelena-hálózat korszerűsítése és fejlesztése. Felújították a burkolatot,
kerti műtárgyakat helyeztek el. Áthelyezték, és díszkivilágítással
látták el a Jókai szobrot. A református templom előtti útszakaszon
forgalomcsillapítás történik, felújították a víz- és csatornahálózatot, és energiatakarékos közvilágítást alakítottak ki.

Arany János út 17.

zést a Miklosek Építő és Szolgáltató Kft. végezte, a tervezői feladatokat a Pannonplan Tervezőiroda látta el. A Petőfi Sándor Iskola átalakítása szorosan kapcsolódik a Szabadság tér teljes körű
megújulása projektelemhez. Az átalakítás egyik célja az volt,
hogy a főbejárat az eredeti (1927-es) állapottal megegyező legyen.
A beruházás megvalósulásával a tornaterem és az öltözők leválaszthatók lettek a földszint egyéb helyiségeitől, így az iskola a
későbbiek során bekapcsolódhat majd a tér életébe. A tornaterem
bérbe adható lesz. Az átalakított belső terek (öltözők, vizesblokk)
pedig a későbbi városi rendezvények alkalmával a Szabadság térre tervezett szabadtéri színpad kiszolgálását teszik majd lehetővé.
Az új lift beépítésével megtörtént az iskola akadálymentesítése is.
A fejlesztéseket követően egy új iskolatörténeti kiállítás nyílik a
felújított aulában.

Legfrissebben átadott eleme a felújításnak az Arany János út 17es szám alatt található közösségi ingatlan. A kivitelezés során
az épületet alapjáig visszabontották, és modern elvárásoknak
megfelelő anyagokkal és stílussal húzták fel újra. A munkálatok
2010. szeptember 22-én kezdődtek, és 2011. május 24-én fejeződtek
be. Ez alatt összesen 615 m2 alapterületet alakított át a kivitelező
Giegler Kft. A felújítás összköltsége 196.201.703 Ft, ebből Komárom városa 29.430.255 Ft önrészt vállalat, a többit az Európai Unió

Jókai tér

A beruházás elemei közül másodikként a Jókai tér felújítása fejeződött be. A kivitelezési munkálatok 2010. szeptember 22. és 2011.
április 18. között zajlottak. A felújítás összköltsége 115.942.105 Ft,
ebből Komárom Város Önkormányzata 39.420.316 Ft önrésszel járult hozzá a munkálatokhoz. A kivitelezést a Vértes-Út Építő és
Szolgáltató Kft. végezte, a tervezői feladatokat a LAND-A Táj- és
Környezettervezési Műterem Kft. látta el. Komárom egyik központi része a Jókai tér, amelynél a beruházás egyik fontos célja
az egységesebb városközpont kialakítása volt. A tér és közvetlen
környezete nem csak a belvárosi elhelyezkedése miatt fontos a lakosság részére, hanem azért is, mert a jövőben számos közösségi-kulturális rendezvénynek szolgálhat majd helyszínéül. A téren
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és a Magyar Állam biztosította.
A tervezési munkálatokat a győri Pannonplan Tervezőiroda Kft.
végezte, az új ingatlan pedig elsősorban közösségi célokat szolgál majd. A kétszintes épületben helyet kap majd egy kávézó, valamint lakosságszolgálat és Tourinform információs pont is. Az
emeleten egy 120 fős, mobil válaszfalakkal elszeparálható konferenciaterem került kialakításra. Az épület teljesen akadálymentesített, felvonóval is ellátott, valamint minden helyiségben vezeték
nélküli internet is van.
Cseh Teréz - Veér Károly - Veér Zoltán

Jubiláló vállalkozások

Patányi Gergely – mint építő – Komárom város vezetőivel együtt vágta át a megújult Jókai tér átadását jelképező
nemzeti színű szalagot

Manapság a közbeszerzési piac az elsődleges célpont

A Vértes-Út Kft.-nél a több lábon állásban hisznek
A Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. tatai központját körbeállványozva találtuk.
Patányi Gergely tulajdonos és ügyvezető igazgató elmondta, hogy jelenleg zajlik a
nyílászárócsere és a homlokzat felújítása, igyekeznek szépítgetni a telephelyet. Az
idén tízéves cég vezetőjével a múltról, jelenről és a jövőről beszélgettünk.
– Milyen előzményekkel indult a vállalkozás?
– Családi vállalkozás vagyunk, tulajdonostársam és támaszom feleségem, Katalin. Az eltelt tíz év azonban még korábbi
tíz évre nyúlik vissza. A rendszerváltozást
követően egy kocsival fuvarozási vállalkozásba kezdtünk. A piac növekedett,
megkövetelte, hogy újabb kocsikat vegyünk, aztán jöttek a rakodógépek. Egyre
sokrétűbb munkákat vállaltunk. Először
földmunka, mélyépítés, utak alépítménye,
aztán komplett útépítés, végül mélyépítés
került a palettára. Voltunk egyéni és társas vállalkozás is, ebben a formában 2001.
január elsejétől működünk. Tizenöten
kezdtük a munkát, most ötven fő körül
mozog a létszámunk. Ebből nyolcan-tízen
az elejétől velünk vannak. Kiváló csapattal
dolgozhatunk, van 4-5 építőmérnökünk,
mélyépítő és útépítő technikusaink, akiknek folyamatosan jobbnál-jobb ötleteik támadnak, és ebben a cégben képzelik el a
jövőjüket.
– Beszéljünk az utóbbi tíz évről!
– Az elmúlt tíz évben folyamatosan fejlőd-

tünk. Megvásároltuk a tatai VOLÁN-telep
egy részét, itt a cég központja, az iroda, a
műszaki állomás. Tavalyelőtt egy betonüzembe is beruháztunk, ez arra szolgál,
hogy komplett tevékenységet tudjunk ellátni az útépítés, mélyépítés területén. A
recesszió előtti időszakban általában zöldmezős beruházásokkal foglalkoztunk,
mostanra azonban ezek a lehetőségek beszűkültek, így a közbeszerzések irányába
mozdultunk. Az utóbbi két-három évben
a bevételünk legnagyobb része innen került ki. Ez egy lényegesen nehezebb piac,
nagyon sok paraméternek meg kell felelni. Az árszínvonal is teljesen más, alacsonyabb, mint a szabadpiacon. Tavaly és
tavalyelőtt nagyon sok pályázatot írtak ki,
amelyek közül sokat meg tudtunk nyerni,
talán jobb pályázatokat írtunk, mint korábban. Így kerültünk Komáromba is, ahol
a napokban fejezzük be a munkát. Az idén
eddig mintegy harminc közbeszerzésen
indultunk, sajnos csak 2-3-at sikerült nyerni, tehát rosszabb az arány, mint korábban.
Éves szinten legalább öt-hat akkora kaliberű munkára volna szükségünk, mint a
komáromi.

– Melyik munkájukra a legbüszkébb?
– Referenciáink közül kiemelkedik Tatabányán a Bridgestone gumigyár építése. 66
hektáron terül el, másfél évig dolgoztunk
rajta, erre nagyon büszkék vagyunk. Emellett sok helyen vállalunk munkákat, fő
területünk Észak–nyugat Magyarország,
azaz Komárom-Esztergom, Pest megye,
Budapest, Fejér és Győr-Moson-Sopron
megye. Csak akkor megyünk messzebbre,
ha megéri, például dolgoztunk Szegeden
is. Lakossági munkákat a recesszió előtt
nem vállaltunk, most kis részben igen, elsősorban a betonértékesítés területén.
– Milyen célok lebegnek a szeme előtt?
– Nyolc éve megvettük a tatai téglagyár
területét és a volt agyagbányát, itt van a
betonüzemünk. Rendezetlen terület volt,
de vállaltuk és befejeztük a rekultivációt,
ahol egy szabadidő- és rendezvényparkot,
horgásztavat szeretnének kialakítani. Van
egy üzemanyag kutunk is tavaly januártól. Elsősorban a saját járműveink olcsóbb
tankolása érdekében vásároltuk, de emellett lakossági értékesítés is van. Az egyik
legolcsóbb kút vagyunk az országban. Célunk mindig is a több lábon állás volt, így
tudtunk talpon maradni a legnehezebb
időkben is!
Veér Károly

2890 Tata, Agostyáni út 78.
Tel.: (06-34) 587-356 • (06-34) 587-357 • Fax: (06-34) 587-358 •E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
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Átfogó felmérést készített a magyar álláshirdető oldalakról a Forecast Research piackutató cég. A több, mint egy hónapon át tartó,
ezernél is több résztvevő segítségével zajló
kutatásban a Profession.hu kiemelkedő
eredményeket ért el.
A magyar álláshirdetési piac feltérképezését
tűzte ki célul a Forecast Research piackutató
cég, mintegy ezer álláskereső cég bevonásával. A kutatás alapját az ún. mystery shopping
(magyarul a próbavásárlás nevet viselő) módszer képezte, amelynek során életszerű helyzetekben tesztelhették a profession.hu, a jobline.
hu, a monster.hu, a cvonline.hu és a workania.
hu rendszerét.
A Forecast Research szakemberei több szempont alapján értékelték az álláshirdető oldalakkal való együttműködést. A tesztelők három hosszútávú (négy hétig élő) állásajánlatot
töltöttek fel a különböző állásportálokon, és
ezeknek a hatékonyságát hasonlították össze.
Az egyik legfontosabb szempont az ártényező
volt, a tesztelők azt vizsgálták, milyen áron,

milyen kiegészítő szolgáltatásokkal találkozhatnak az álláshirdetők. A tömegesen hirdetők számára a Profession.hu a legjobb: a kutatók tapasztalatai szerint itt eleve kedvezményt
ajánlottak a hirdetőknek, további alku hatására ismét csökkentettek az áron, és egyúttal egyéb lehetőséget is ajánlottak, amivel a
hirdetési formák kiegészíthetők. Ráadásul a
kiegészítő szolgáltatásoknál egyértelműen
kiemelkedett a Profession.hu a hirdetés hatékonyságát hírlevélben történő megjelenéssel,
reklámlevéllel segítették, a hirdető kényelmét
pedig összegző statisztika és a lejárt hirdetésekre figyelmeztető értesítés szolgálja.
A végeredményt tekintve az ár–érték arányt is
elemezték a próbavásárlók a Profession.hu az
élmezőnyben végzett a 314 Ft/CV aránnyal.
A teszt eredményeképp rengeteg önéletrajz
érkezett be. A legtöbb önéletrajzot egyértelműen a Profession.hu szállította: az összes CV
36,4%-a innen érkezett. Jelentős a különbség a
legjobb és a legrosszabb eredmény között: egy
másik portál mindössze a jelentkezők 7%-át
közvetítette.

A CV-k minősége jellemzi az álláshirdető
oldalakat. Összesen 14 olyan jelentkezés érkezett, ahol az e-mailből nem derült ki, hogy
az aspiráns melyik pozíciót célozza meg.
Érdekes eredmény, hogy ezek egyike sem a
Profession.hu-ról jött.
A teszt első öt napja alatt érkezett be a legtöbb
hirdetés, és itt ismét a Profession.hu emelkedett ki innen 331 CV érkezett, míg a második
helyezettről csak ennek alig fele (164), a legrosszabban teljesítő oldalról pedig ennek alig
tizede (29).
A hosszú teszt konklúziójaként kiderült,
hogy az álláskeresők elsöprő többsége
(87,7%-a) csak egy oldalt vesz igénybe, tehát
a hirdetőknek érdemes jól megválasztani,
hol hirdetnek. Az adatok alapján valószínű
ugyanis, hogy más oldalt kizárólag akkor
vesznek igénybe, ha a preferált oldalukon nem
találnak megfelelő állásajánlatot. A legjobban
preferált oldal a Profession.hu lett, akik pedig több oldalról is jelentkeztek, azoknál nagyobb arányban a Profession.hu (66,9%) lett
az igénybe vett állásoldal.

Fejér megye

A közéleti ember mindig dolgozik

Cél: a szolgáltató állam

A miniszterelnöki elvárás a kormányhivatalokkal szemben nem kevés: egy évük van
arra, hogy rendet tegyenek, hogy “minden ballaszttól megszabadítsák a magyar
államiságot”, illetve hogy “precíz, pontos és barátságos” államot hozzanak létre a
közigazgatás középszintjén. Hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal élén dr. Dorkota
Lajos kormánymegbízott számára mit jelent ez a feladat, arról beszélgettünk.
– Eddigi pályafutásának vannak olyan
mérföldkövei, melyek leginkább segítik
mostani tevékenységében?
– Az önkormányzati és a parlamenti
munka megtanított arra, hogy a megye
bármelyik települését képviselni tudjam,
a 10 éves megyei elnöki kötődés meg azt
az élményt adta, hogy számítanak rám a
Fideszben. Ilyen hátterekkel nyugodtan
vállaltam el a miniszterelnöki felkérést.
A hatósági munkával nem mindig voltam
elégedett, most módomban áll a fejlődést
irányítani egy hatékonyabb, olcsóbb közigazgatásért.
– Úgy búcsúzott el a dunaújvárosi közgyűléstől, hogy igyekszik továbbra is
jelen lenni az ügyeikben. Miként valósul meg ez a gyakorlatban?
– Annyira nyilván nem tudok részt venni már a munkákban, de a heti, hétfői
egyeztetések állandóak a polgármester
úrral, tehát tájékozott vagyok a szülő- és
lakóhelyem ügyes-bajos dolgaival. Megtartom – előzetes bejelentkezés alapján –
a csütörtöki képviselői fogadónapjaimat,

ahol pedig állampolgári oldalról kapok
jelzéseket a távhő árával, a kistemető tisztításával, a kórház sorsával kapcsolatban
– hogy csak néhányat említsek. Nincs
rangsor, minden téma fontos számomra,
ha saját, ha városi érdekű ügyben keresnek.
– Dunaújvárosiként mit jelent, hogy
munkája most részben Fehérvárhoz
köti? Érzékeli-e a két város ősi rivalizálását?
– A dunaújvárosi lét nem jelentett gondot, mindig támogattak Fejérben. Gyakorló ügyvédként is a megyeszékhelyre
jártam, most ez napi rendszerré vált. A
rivalizálást nem tapasztalom. Humoros
felvetésként hangzott el mindössze, hogy
miért nem az ezer éves megye székhelye
adja a kormánymegbízottat – ám semmi
egyéb.
– Kormányhivatali napi tevékenysége
során melyek a legfontosabb elvárások?
– A jó állam, az állampolgári érdekek
képviselete, a szolgáltató állam megte-

Név: dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, Fejér
Megyei Kormányhivatal
Személyes adatok: 1958. július 19-én született a mai
Dunaújvárosban, itt él pszichológus feleségével. Lányuk az ELTE magyar-történelem-magyar mint idegen nyelv szakos hallgatója.
Végzettsége: PTE – Állam- és Jogtudományi Kar –
jogi diploma 1981, 1983-ban ügyvéd-jogtanácsosi
szakvizsga.
Munkahelyei:
• 1981 és 1986 között jogi előadó, majd jogtanácsos a
dunaújvárosi Dunai Vasműben
• 1986-tól 1989-ig az Épinvest Kft., 1989-1992-ig a Papirusz Kft. vezető jogtanácsosa
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remtése, a célunk. A különböző hatóságokkal szembeni félelem helyett egy
együttműködő, segítőkész szervezet
megteremtésén fáradozunk. A megyebeli
két kormányablak negyedéves működésének visszajelzései jó igazolást jelentenek, 2013 januárjától pedig visszaállítjuk
a történelmi hagyományoknak megfelelő
járási hivatalokat is. Most tanulmányokat
folytatunk, melyik települések legyen
a székhelyek. Azt szeretnénk, ha minél
több szakigazgatási szerv kerülhetne egy
irányítás alá, a többi szervezettel pedig
egyre szorosabbra fűzzük az együttműködést. Az állampolgárok sokszor nincsenek tisztában azzal, hová is forduljanak ügyeikkel, ezért hallatlanul fontos,
hogy ne a hivatalok packázását, ide-oda
küldözgetést kelljen megélniük, szabadságot eltékozolniuk az ügyintézésekre,
hanem lehetőleg egy helyen, egyablakos
rendszerben tudjanak intézkedni.
– Nézzük a dunaújvárosi és a székesfehérvári kormányablak tapasztalatait
ennek tükrében!
– Nos, már a munkatársak kiválasztásakor magasra tettük a mércét: nemcsak
jól képzett szakembereket válogattunk,
hanem olyanokat, akik nem a kifogást
keresték, hanem a megoldást, és mosolygósan, segítőkészen oldottak meg
minden ügyfél gondot. Reggel 8-tól este

• 1992 óta egyéni ügyvéd Dunaújvárosban, tagja az
Ügyvédi Kamarának
• 1990-2010. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja
• 1991-1994 és 2006-2010. Dunaújváros alpolgármestere
• 1998-tól országgyűlési képviselő
• 2006-tól az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottságának tagja.
Politikai megbízatásai:
• 1993 óta a Fidesz tagja
• 1994-ben a párt Fejér megyei választmányának tagja, a dunaújvárosi szervezet alelnöke lett
• 1999 óta tagja a Fidesz Országos Választmányának
• 2001-től a párt megyei elnöke
• 2004-től a dunaújvárosi választókerület elnöke.

Fejér megye

8-ig várják az embereket, ez a 9 fehérvári
és 5 dunaújvárosi munkatárstól nagy figyelmet, türelmet és empátiát követel. De
megérte! Az a háromezer ember – akik elsősorban ügyfélkaput nyitottak, vállalkozással kapcsolatban jöttek –, elégedetten
távoztak. Ha nem is minden ügyirat a mi
hatáskörünkbe tartozó, akkor a továbbítást vállaljuk, s visszajelzést kérünk az
ügyintézésről. Dunaújvárosból heti két
alkalommal mi hozzuk el a kérelmeket
– nem az ügyfél, hanem az irat „utazik”.
Mindemellett a szakigazgatási szervek
ugyanúgy megtartották hivatali idejüket,
és nagyban megérezték a tehermentesítést, gyakorlatilag a várakozási, ügyintézési idők felgyorsultak. 29 ügycsoport
most 2 új területtel (egyszerűsített honosítási kérelmek befogadása, tájékoztatás
a Széchenyi-tervről) gazdagodva már a
kormányhivatalok hatáskörébe került.
Ez például a jogharmonizációt is lehetővé teszi. Rendeletek ellentmondásosságát
korrigáltuk azzal, hogy Fejér megyéből
9 jogszabály módosításra tettünk már
javaslatot, és állandóak a szakmai egyeztetések. Száz nap alatt 1260 főt foglalkoztató, 16 szakigazgatási szervet és a törzshivatalt összefogó, egységes szervezet
működtetését kezdtük el.
– A régió másik két kormánymegbízottjával van/lesz-e szorosabb együttműködés?
– Területileg is összefügg a régió, számos
összefonódás volt már eddig is akár az
ÁNTSZ, a munkaügyi központok működése révén, akár más területeken. Mindhárman ismertük egymást, szerintem
megmarad a szoros kapcsolat.
– Személy szerint hogy értékeli ezt az
időszakot?
– A közelmúltban dr. Szabó Erika államtitkár értékelte az eltelt időszakot székesfehérvári látogatásán, dr. Navracsics Tibor miniszter úr májusra várható nálunk.
Május 19-én uniós szervezet, a Területi
Kormányhivatalok Európai Szervezetének küldöttsége jön el hozzánk tapasztalatainkért. Ugyanakkor naponta „vizsgázunk” az emberek előtt. Az a lényeg és
a cél, hogy az állampolgárok elégedettek
legyenek velünk. Hogy mi szakemberek,
miként érezzük magunkat, az másodla-

gos. A közéleti ember mindig dolgozik.
Dolgozik hét közben, szombat-vasárnap,
közép- és hosszú távon… Reggel elindulunk, és bármikor bármi történhet a nap
során – este azzal fekszünk, mi történt.

Munkaórákban a feladat nem mérhető,
de eleget teszünk a kihívásnak.
Dr. Göde Andrea

Az ügyfél legyen a középpontban

Szakmaiság-emberségtürelem-udvariasság
Az átalakuló, lendületesen újjáépülő közigazgatásban, a régi, megrögzött
magatartásformák helyett, a szemléletváltás, a stílusváltás kiemelten fontos
követelmény – ez a határozott álláspontja dr. Balogh Ibolyának, a Fejér Megyei
Kormányhivatal főigazgatójának.
„Mind az államigazgatásban, mind a közigazgatásban történelmi időszak
részesei vagyunk. Nem
tartom túlzásnak ezt a kifejezést. Lehetőségünk nyílt
arra, hogy a rendszerváltozás óta eltelt húsz év tapasztalatai alapján kialakítsunk
egy új modellt. Olyat, amely
nem idegen az emberek számára, s amely az eddigiektől eltérően gyors, szakszerű
és precíz, emberközpontú
ügyintézést tesz lehetővé. Megtiszteltetés ebben az alkotó munkában részt venni. Örülök, hogy több mint két évtizedes közigazgatási, vezetői tapasztalataimat
hasznosíthatom” – hangsúlyozta dr. Balogh Ibolya.
Mit jelent az új szemlélet? Nos, legfőképpen azt, hogy az ügyfél nem érezheti magát kiszolgáltatottnak, nem élhet át stresszt, ha a hivatalhoz fordul. Az ügyfélnek, a kormányhivatallal kapcsolatba került intézménynek, szervezetnek: vagyis
az embereknek kell a középpontban lenniük, a törzshivatalban épp úgy, mint a
tizenhat szakigazgatási szervnél. Akár egy állampolgárról van szó, akár egy önkormányzatról, az együttműködés, a partneri viszony kiemelten fontos. Ellenőrzést is lehet úgy végezni, hogy egyértelmű legyen a segítő szándék – például ha
nem a szankció a fő cél, hanem a szakszerű tájékoztatás, a jogkövető magatartás
elősegítése.
A települési önkormányzatok munkáját széles körű konzultációs lehetőségekkel,
képzésekkel, szakszerű tájékoztatással segítjük. Célunk, hogy a jegyzők, a polgármesteri hivatalok dolgozói eligazodjanak a jogszabályokban, rendeletekben, a
testületek munkája törvényes legyen. Kapcsolatunkat az együttgondolkodásnak
kell jellemeznie – mondotta a megyei kormányhivatal főigazgatója.
Dr. Göde Andrea
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A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetői

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott
Január elsejétől Czunyiné dr. Bertalan Judit vezeti kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt. Ezen feladata mellett tavaly óta a kisbéri (3. számú) választókerület országgyűlési képviselője is.
– Nem megy a két munka egymás rovására?
– Inkább segíti egyik a másikat. Kormánymegbízottként természetesen megnövekedtek a feladataim, de a választókerület is
része a megyének. Így a közigazgatás szereplőjeként több lehetőségem van rálátni az önkormányzatok működésére. Nagyon
hasznos dolog ez, hiszen a fogadóórákon, a különféle eseményeken való részvételen túl szakmai oldalról is látom, mit szeretnének a települések elérni. A munka időben szervezhető, és
mint mondtam, pozitív haszna van. Elsődleges információkat
kapok, amelyek ismeretében érdemben tudok hozzászólni az
egyes települések ügyeihez.
– Mit kell tudnunk a kormánymegbízott asszonyról?
– Egy kis településen, Bokodon élek. 36 éves vagyok, két fiúgyermek édesanyja. Eredendően magyar-történelem szakos tanári
végzettségem van. Kezdetben a felsőoktatásban dolgoztam, a
Nagykőrösi Főiskolán tanítójelölteket és szociális munkásokat

tanítottam. Már ekkor a szakigazgatás felé orientálódott az oktatói pályám. A tanítás mellett levelezőn jogot végeztem, így
véglegesen a közigazgatásban maradtam. Gyermekeim felcseperedése után 2007-től aktívan a tatai polgármesteri hivatalban dolgoztam, a szociális és humán területen. Egyetemista
koromtól részt vettem a közéletben. Bokodon 2006-ban képviselőnek választottak, eközben háttér jogi munkát végeztem
a parlamenti választások előtt a FIDESZ stábjában, ez hozott
közelebb a párt vezetőihez. Ezt követően egyre több feladatot
kaptam, majd 2010-ben az a döntés született, hogy a kisbéri
körzetben én legyek a képviselőjelölt.
– Nem a legkönnyebb körzet jutott önnek.
– Nagyon nehéz a körzet, a lakosság összetétele az agráriumtól
a nehéziparig terjed. Ennyiféle gondolkodás és szándék is van
jelen a választókban. A települési adottságok is nagyon eltérőek, elég csak a bakonyi aprófalvakra, vagy a másik végletre, az oroszlányi ipari városra gondolni. Más és más a gond
a körzet különböző részein. Politikailag is nehéz, hiszen 18
évig egyfolytában MSZP-s egyéni képviselője volt a körzetnek. Az SZDSZ-es Deák Sándor halálát követően az időközi
választáson 1991-ben Keleti György nyert, majd négy voksoláson szerezte meg a mandátumot, mindig fölényesen. Tavaly
a FIDESZ-szel szembeni fokozott elvárásnak is köszönhetően
több mint 6000-rel kaptam több szavazatot ellenfelemnél. Úgy
gondolom, hogy a bizalommal élni kell. Az alap, hogy a választói akarat tiszteletben tartása kötelező. A közéleti felelősségünk közös akkor is, ha más vezetése van egy-egy településnek, mint a kormányzati többségben levőknek. Közös célokért
együtt kell dolgoznunk!
– Mi pontosan a kormánymegbízott feladata?
– A magyar közigazgatás a jogtörténetből következően mindig
osztott rendszer volt, egészen Mátyás királyig visszamenően.
Politikusként az a szerepem, hogy a kormányzati szándék egynemű végrehajtását biztosítsam. Az egyes szakigazgatási szervek más-más minisztériumhoz tartoznak, mindenhol mások a
szabályok, a szakmai elvárások. Ebben a tipikusan hierarchikus rendszerben kell megtalálni az elfogadható egységet. A
szakmai döntésekbe nincs jogom beleszólni, az én feladatom
a területi szervek minél olcsóbb, hatékonyabb működtetése.
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A zajló integráció, amit felügyelnünk kell, oda mutat, hogy az
ügyfelek néhány év múlva – amikor a járási rendszer újra működni kezd – jó, barátságos, hatékony közigazgatást tapasztalhassanak.
– Milyen a kollégák hozzáállása az új szervezeti rendszerhez?
– Személyes célom az volt, hogy a hivatalban dolgozó kollégák
nem érezhetik meg ezt a változást, hiszen ők tartják a kapcsolatot az ügyfelekkel. A munkájuk ugyanaz, csak a szervezet
más, amiben dolgoznak. Azok a megyék, ahol jobban megszenvedték a korábbi régiós átalakítás következményeit – a mi megyénk is ilyen –, ott a területi közigazgatás szereplői szakmai
szempontból nagyon pozitívan értékelik a megyei rendszerhez
való visszatérést. A polgárok az állammal konkrétan ügyeik
intézése közben, a hivatalokban találkoznak. Így a kormányablak az elsődleges szemünk, ahol megpróbálunk az ügyfélre
mosolyogni, és a lehető legtöbb szolgáltatást biztosítani számára egy helyen. A kollégák számára készült egy etikai kódex,
ez a munkájuk zsinórmértéke. Szükség van még a biztonságérzetükhöz az új életpálya modell kidolgozására azért, hogy
megérje egy fiatal szakembernek piacképes diplomával a zsebében is a közigazgatáshoz szegődni.
– Úgy hírlik, hogy hamarosan új helyre költözik a hivatal.
Mi ebben az igazság?
– Célunk, hogy a megyei kormányhivatal, a kormányablak és
mindazon szakigazgatási szerv, amely nem igényel különleges
feltételeket egy helyen legyen, kulturált körülmények között,
jól megközelíthetően. Felmértük Tatabánya ingatlanlehetőségeit, több megoldási javaslatot tettünk a miniszter úr asztalára. Úgy gondolom, hogy hamarosan tájékoztathatjuk a megye
lakosságát, hogy melyik helyszín került kiválasztásra, hol lesz
majd az új székhelyünk. Mi a 2013-as esztendőt tűztük ki magunk elé, hogy ez a cél megvalósulhasson.

Államtitkári látogatás
a Kormányablaknál
Dr. Szabó Erika, a Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős államtitkár Tatabányára látogatott, hogy
megtekintse a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt és a január óta működő kormányablakot.
A vendéget Czunyiné dr. Bertalan Judit, kormánymegbízott
fogadta a Megyeházán, ahol helyet kapott a Kormányhivatal. Az államtitkárt Popovics György, Komárom-Esztergom
Megye Közgyűlési elnöke virágcsokorral köszöntötte. A rövid megbeszélésen Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú
Város polgármestere, országgyűlési képviselő is részt vett.
Dr. Szabó Erika kiemelte, hogy Komárom-Esztergom megyében a két hivatal – a Kormányhivatal és a Megyei Önkormányzat – együttműködése példaértékű.
A nap folyamán dr. Szabó Erika köszöntötte a szakigazgatási
szervek vezetőit. Négyszemközti megbeszélést tartott a kormánymegbízottal, látogatást tett a helyi kormányablaknál.
Sajtótájékoztató keretében találkozott az országos és helyi
média képviselőivel, ahol elmondta, hogy a Kormány célja
a területi közigazgatási rendszer átfogó, történelmi léptékű
átalakítása. A célkitűzés megvalósulásának két legfontosabb eleme, az egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása,
valamint a széttagolt közigazgatási szervezetrendszer egységesítése. Az átalakítás folyamata a 2010. tavaszi kormányváltást követően indult és 2013 végére fejeződik be.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetői

Török Ádám főigazgató

Esztergomban született, nős, kétéves a kisfia, Nyergesújfalun, a felújított nagyszülői házban él. Pedagógus és igazgatásszervezői végzettsége van. Német-történelem szakos tanárként kezdett, 2003 óta dolgozik a közigazgatásban. Szabálysértési
ügyintézőként, a „szamárlétra” alján kezdte az esztergomi közigazgatási hivatalban.
Később Tokod, majd Neszmély jegyzője, ezt követően az oktatási osztály vezetője,
később intézményi főosztályvezető a megyei önkormányzatnál. Tavaly november
óta először főtitkárként, aztán igazgatóként, majd 2011. január 24-től főigazgatóként dolgozik a megyei kormányhivatalban.
– Ez rövid pályafutásom legnagyobb
kihívása – vallja a főigazgató. – Magyarország legfiatalabb kormányhivatal vezetése vagyunk, a kormánymegbízott
asszonnyal és helyettesemmel együtt.
Igen feszített tempóban dolgozunk, rengeteg a szervezési feladat. A megyében 14
szakigazgatási szerv volt, ebből jött létre
a kormányhivatal 630 fővel. Jó kapcsolatot sikerült kialakítani a szakigazgatási
vezetőkkel, ez persze nagyrészt az elődömnek, Tóthné dr. Menczel Zsuzsan-

nának köszönhető. Dr. Navracsics Tibor
miniszter úr is elmondta, hogy az idei a
mínusz egyedik év a kormányhivatalok
életében, mind anyagilag, mind szervezetileg ez egy tanulóév a számunkra, és
rengeteg feladatot jelent. Nagyon hamar
sikerült a szétszórt hivatalokat egy helyre
költöztetni, jelenleg a megyeházán foglalunk el szinte két teljes emeletet. A szakmai feladatok ellátásáért az egyes szakigazgatási szervek a felelősek. Ebbe nem
akarunk, és nem is tudunk beleszólni. A

mi feladatunk az, hogy a három funkcionális főosztályon – pénzügy, humánpolitika és informatika – keresztül jól vezessük, vigyük végbe ezt a reformot.
VK
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XIX. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás - 2011. április 13-14.

Gázipari képzés felsőfokon a Dunagáztól
A magyar gázipar nívós szakmai konferenciájának idén is a négycsillagos Thermal
Hotel Visegrád adott otthont. Az iparág neves szakemberei tartottak előadásokat,
rámutatva a legégetőbb kérdésekre és az újdonságokra. A Magyar Mérnöki Kamara is díjazza a konferencián való részvételt, hiszen mind az előadók, mind pedig a
hallgatók – másfél, illetve három – továbbképzési pontot kaphatnak. A konferencia aktív szervezőjeként Fülöp Lajos, a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari
Tagozatának elnökségi tagja foglalta össze olvasóink számára a legfontosabb tudnivalókat, a legérdekesebb előadásokat.
– Mióta segíti a Magyar Mérnöki Kamara, illetve személy szerint Ön a Dunagáz
Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás
szervezését?
– Három-négy évvel ezelőtt kapcsolódtunk be az amúgy is erős hagyományokra
és szakmaiságra épülő konferencia szervezésébe. Irányként azt fogalmaztuk meg,
hogy ez az összejövetel egy valódi műhel�lyé váljon, ahol a gázipari szakemberek
újdonságokat, érdekességeket, információt
kaphassanak a szakmájukról. A konferencia célja alapvetően a kitekintés, a figyelem
felhívása az újdonságokra, persze emellett
megtartva a hagyományosan visszatérő
témákat is.
– A korábbi évekhez képest a résztvevők
számát illetően mennyire mondható sikeresnek a konferencia?
– Tavaly 245 fő vett részt szakmai továbbképzésünkön, idén 221-en tiszteltek meg
bennünket a jelenlétükkel. A szinten tartás - úgy véljük - a jelenlegi gazdasági
helyzetben komoly eredménynek számít.
Nagy örömünkre kísérőrendezvényünk, a
gázipari kiállítás iránt is óriási volt az érdeklődés, megduplázódott a kiállítók szá54. oldal

ma. Ugyancsak sikerként éltük meg, hogy
kiállítóként idén a Telenor is megtisztelt
bennünket, és szponzori díjjal is honorálta
rendezvényünket.
– Sok-sok előadás keretében, rengeteg érdekes téma került terítékre a két napon.
Kiemelne néhányat ezek közül?
– Szeretnénk, hogy hallgatóink a hazai és a
nemzetközi gazdasági helyzetre, a makrogazdasági összefüggésekre is rálátást kapjanak. A korábbi évekhez hasonlóan idén
is dr. Vértes András, a Gazdaságkutató Zrt.
elnöke informált bennünket erről rendkívül érdekes előadása keretében, illetve dr.
Laczó Sándor a Magyar Gázipari Egyesülés elnöke vetett fel aktuális kérdéseket
a gázipar helyzetéről. Az összes előadás
közül talán az egyik legfontosabbat dr.
Kaderják Péter, a Corvinus Egyetem energiagazdasági Kutatóközpontjának igazgatója tartotta, a már sokak által hiányolt
Nemzeti Energiastratégiáról. Most – mint
megtudhattuk – végre elkészül a Nemzeti
Energiastratégia, és ennek az első lépései
itt a konferencia keretében bemutatásra is
kerültek. Ugyanilyen újdonságként hatott
Pónya György, a Magyar Szabványügyi

Testület ügyvezető igazgatójának előadása is a szabványosítás aktuális kérdéseiről. Hagyományosan minden évben egy
előadásunk egy adott ország gáziparát
mutatja be. Idén dr. Balogh József, az EGL
Kelet-európai Központ igazgatójának előadásában Svájc került terítékre. Aktuális
témák a biogázzal, a biometánnal kapcsolatos kérdések, lehetőségek. A törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a földgáz hálózatba ezek is betáplálásra kerülhessenek.
Magyarországon ez egy új irányvonal lehet, tehát erről is érdemes volt képet alkotni dr. Kovács Attila, az Első Magyar Biogáz
Kft. igazgatójának tolmácsolásában. Sokan
nem is gondolnák, hogy összesen 4 millió
gázkonvektor működik hazánkban, s ezek
kiváltásának ma nincsen alternatívája.
Éppen ezért fontos kérdés tehát, hogy mit
lehet tudni ezen készülékek gyártásáról,
szervizeléséről, szakmai hátteréről. Az információkat ez esetben is első kézből kaphattuk, hiszen konferenciánkon Fazakas
Mihály, az egyetlen hazai gyártó, a FÉG
Konvektorgyártó Zrt. képviselője mutatta
be a magyarországi helyzetet. Végezetül
kiemelném még A felelősségi mátrix, mint
a szabályzatalkotás eszköze című előadásunkat, mely a folyamatok szabályozására,
annak helyes módszerére hívta fel a hallgatók figyelmét Versits Tamás, épületgépész mérnök előadásában.
– Természetesen jövőre is lesz Dunagáz
Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás,
méghozzá a jubileumi huszadik, és biztos
vagyok benne, hogy ismét találni fogunk
olyan témákat, újdonságokat, amelyekért
újra érdemes lesz eljönni hozzánk.
Cseh Teréz

Magazin

Baráth Kornél, a Pannonfinanz munkatársa

Tanácsadó iroda magyar munkavállalók számára

Pannonfinanz: Biztonságban Ausztriában!
A hivatali útvesztőkben gyakorta az anyanyelvünkön is nehezen boldogulunk. Ám
ha történetesen a közeli Ausztriában vállalunk munkát, az osztrák jogszabályok ismerete nélkül könnyen bajba kerülhetünk. Ezért is hiánypótló az a tanácsadó iroda,
amely Unterpullendorfban (Alsópulyán) működik.
Külföldi munkavállalóként sokaknak fogalma sincs arról, hova fordulhatunk, ha
családi támogatást, vagy táppénzt szeretnénk igényelni, nem mindenki tud
németül adóbevallást beadni, adó-viszszatérítést igényelni. Ezért is hiánypótló
az a biztosításközvetítő és befektetési tanácsadó iroda, amely fél éve a határhoz
közeli Unterpullendorfban (Alsópulyán)
nyitott, és ahol ügyes-bajos dolgainkkal
anyanyelvünkön fordulhatunk két kőszegi szakemberhez. Ha bármilyen pénzügyi problémánk van, vagy pénzünket
gyarapítani kívánjuk, bátran kereshetjü a
PANNONFINANZ irodát.
– Tavaly szeptemberben nyitottunk.
Mindketten kőszegiek vagyunk, de nem
gondoltunk volna, hogy ilyen sokan dolgoznak kint Ausztriában – mesélte beszélgetésünk legelején Baráth Kornél, az iroda
közgazdász tanácsadója. – Az Ausztriában
dolgozó magyarok egyik nagy problémája, hogy nincsenek tisztában azzal a jogi
környezettel, amiben külföldiként dolgoznak. Például egyéni vállalkozóként vállalnak munkát Ausztriában, szórólapoznak,
újságot hordanak ki vagy takarítást vállalnak. A vállalkozás megnyitását mások
esetenként komoly összegért lebonyolítják helyettük, aztán magukra maradnak.
Nem készítenek adóbevallást, évekig nem
fizetnek TB járulékot, mígnem egy reggel

behajtó várakozik a cég telephelyén, a vállalkozó lakcímén és lefoglalja a munkaeszközként szolgáló saját tulajdonú autót.
Az adott esetben hitelből indított osztrák
vállalkozás így könnyen csődbe juthat.
A külföldi munkavállalók gyakorta nem
tudják, hivatalos ügyükkel hova és kihez
fordulhatnak, nincsenek ismereteik arról,
miben mások az ottani munkaügyi, társadalombiztosítási, adózási szabályok, mint
a hazaiak. Sokan alig, vagy csak alapszinten beszélnek németül, így nem igazodnak el a hivatali nyelvezetben. Például ha
a magyar munkavállaló lebetegszik, az
osztrák munkáltatóknál bevett gyakorlat,
hogy csak pár napig fizetnek betegszabadságra jutó pénzt, utána kijelentik. Ez nem
azt jelenti, hogy megszűnik a munkaviszonya, csak Ausztriában más a rendszer
(a munkáltató jogosan tud kibújni a fizetési kötelezettség alól), mert ott jellemző
az öngondoskodás mind betegség, vagy
baleset esetén, mind a nyugdíjunk megteremtése céljából. Ezért is fontos, hogy lehetőségeinkről szakemberektől tájékozódjunk. Jellemző, hogy egy-egy ügyfélnek
több biztosítása is van, nem a megfelelő
módon fizeti a baleset-, életbiztosítását,
esetleg feleslegesen többszörösen is biztosított. Ezeket is optimalizálják, megkeresik a legideálisabb megoldást.
– Az irodában segítségünkre vannak abban is, hogy megtakarításainkat jó hely-

re tegyük. El se tudták képzelni – tette
hozzá Baráth Kornél – hogy a magyar
magánnyugdíjrendszer körüli változások
mennyire megingatták a bizalmat.
– Nemcsak az ausztriai munkavállalók, hanem egyre több Magyarországon
dolgozó ügyfelük is úgy gondolja, hogy
az öngondoskodást inkább Ausztriában oldja meg. Egyrészt ott tartósan kisebb az infláció, másrészt a sógoroknál a
magánnyugdíjpénztáraknak 4-5 generációra visszamenő hagyománya és gyakorlata van. A privát nyugdíj intézménye bevett gyakorlat, az általunk áhított nyugati
nyugdíjas életszínvonalának egyik alappillére épp ez! Ott már tudják, nem az állami nyugdíjra kell egyedül támaszkodni.
– Ügyfeleik beszámolnak róla, hogy egyre gyakrabban kapnak bizarr telefonhívásokat idegenektől, akik ügyintézési
segítséget ajánlanak fel, különböző ellenszolgáltatások fejében. Legtöbbször szakképzettség és szakértelem nélküli emberek telefonálnak. Rámenősen, a valós
problémával nem is törődve, rendszeresen
zaklatják a kint dolgozókat.
– Komoly erőfeszítésbe kerül az ilyen ügyletek rendbe tétele. – tette hozzá Baráth
Kornél.
Május elsejétől megszűntek az osztrák
munkaerő-piacon a magyar munkavállalókkal szemben a még meglévő korlátozások, de a Pannonfinanz irodájában
számottevő növekedéssel nem számolnak.
Viszont májustól az alsópulyai irodában
már nyolc órában tartanak nyitva, és állnak ügyfeleik rendelkezésére.
Forrás: nyugat.hu
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Technológia transzfer konferencia
A Pannon Egyetem és a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája közösen rendezte
meg a Technológia transzfer folyamatok és lehetőségek a Közép-dunántúli Régióban című konferenciasorozatot. A rendezvények céljáról és a szervezésben részt
vevő ÖKOPolisz Klaszter szerepvállalásáról Farkas Andrással, a klaszter elnökével
beszélgettünk.
A hazai kis- és középvállalkozások innovációs feladatvállalása elmarad az uniós átlagtól. Ennek egyik oka a források hiánya, míg
a másik meghatározó okként a tájékozatlanság, a kommunikáció elmaradása hozható
fel. A konferencia célja a párbeszéd megindítása volt, az innovációs folyamatok példákon keresztül történő bemutatása azért,
hogy a meghívott vállalkozások megismerhessék a K+F műhelyekben folyó munkákat,
az Új Széchenyi Terv biztosította lehetőségeket és a bekapcsolódás lépéseit, várható
eredményeit.
A konferencián a Pannon Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája fejlesztésekért felelős vezetői mutatták be az intézményen belüli K+F+I
folyamatokat és a kkv-k kapcsolódási lehetőségeit. A példaként bemutatkozó kkv-kat az
energetika és a környezetvédelem tematikái
köré szervezték. E témában példát láthattak
a résztvevők többek között egy spin-off cég
alapítására, céljára és működésére, eredményeire. Az Új Széchényi Tervben innováció
céljára biztosított források elérésének lehetőségeit és menetét pedig az Aditus Zrt. ismertette.
Az ÖKOPolisz Klaszter innovációban és
technológia transzfer elősegítésében vállalt
szerepéről Farkas Andrást, a klaszter elnökét kérdeztük.
– Milyen szerepet vállal az ÖKOPolisz
Klaszter?
– Egy gazdaság erejét innovációs képessége
határozza meg. Az innovációs képességet
pedig a K+F eredmények a gazdasági termelésben való megjelenésének gyorsaságával
jellemezhetjük. Az innováció sebességét az
innováció szereplőinek belső folyamatai és
a gazdasági körülmények együttesen határozzák meg. A folyamatot segítheti, ha a
szereplőknek nem kell felesleges lépéseket
megtenniük, illetve a gátakat sikerül leküzdeniük. Azokat a szervezeteket, amelyek az
innováció útjában lévő gátakat felszámolják,
vagy másként fogalmazva, amelyek a K+F
eredmények innovációs folyamatait segítik,
tudás és technológia transzfer szervezeteknek nevezzük. Az ÖKOPolisz Klaszter
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legmeghatározóbb tevékenysége az innovációs folyamatok gyorsítása, segítése, tehát a
tudás és technológiai transzfer szerep. Az
ÖKOPolisz Klaszter 2009-ben háromszáz régióbeli gazdasági szervezetnél mérte fel az
innovációs folyamatokat, amelynek eredménye segítségével határozta meg stratégiáját.
– Milyen konkrét eredményekről beszélhetünk?
– A klaszter tagjai között nagy múltú K+F
műhelyek találhatók, mint pl. a Pannon
Egyetem. A folyamatok egyik iránya a K+F
eredmények piacosítása, míg a másik, ellentétes irány az ipari partnerek innovációs
igényeinek kiszolgálása. A klaszter mindkettőben meghatározó szerepet tölt be. A
K+F eredmények piacosításának legjobb példája a Pannon Egyetem által szabadalommal
védett gumibitumen termék létrehozása,
amely eredményeire több gazdasági partner egy gyártóüzemet alakít ki, és amely a
gumihulladék környezetbarát hasznosítását
is megoldja. A másik irányt, a Dudarit NPK
termék kifejlesztése képviseli, ahol a barnakő készítmény hatását kellett kísérletekkel
igazolni, illetve a szükséges engedélyezési
eljárásokat akkreditált mérésekkel alátámasztani. Itt a Duszén Kft. és a PE Szőlészeti
és Borászati Kutatóintézet együttműködése

hozta meg a várva várt sikert. Természetesen kutatást és fejlesztést kkv-k is végezhetnek. Erre a legjobb példa az Elmoligth Bt.,
amely tevékenysége eredményeként elnyerte a régió igen rangos elismerését, az Innovációs Díjat. Látható, hogy a klaszteren belül
és partneri körében felgyorsulnak az innovációs folyamatok, és sok esetben távolabbi
partnerekhez is eljutnak. Ilyen fejlesztésre
az AVITAR robottechnikai analizáló műszer
kifejlesztése a példa. Itt a Pannon Egyetem, a
Miskolci Egyetem, az ÖKORET Spin-off Zrt.
és a Combit Zrt. dolgozott a termékfejlesztésen. A készülék piacképességét mi sem igazolja jobban, hogy már exportra is készülnek
ilyen mérőegységek.
– A klaszter természetesen nem csak az inkubációs szakaszban tud segíteni tagjainak.
A technológia, a gyártásfejlesztésen és létesítésen keresztül a szabadalomi oltalomban,
a piackutatásban, a közös marketingben,
vagy piaci fellépésben is támogatást tud
nyújtani. Mindezek összessége szolgálja
a tudás és technológiaszerep hatékony és
eredményes működését. A klaszter tagjai,
így számos olyan pluszszolgáltatást és támogatást mondhatnak magukénak, amely
jelentős piaci előnyt biztosít. A klaszterek
tudás és technológiaszerepe így a nemzetgazdaság számára is felértékelődik. Nem
véletlen, hogy számos pályázattal igyekszik
a kormányzat a klaszterek szerepvállalását,
így az ÖKOPolisz Klaszterét is erősíteni.
A rendezvény megvalósulását az NKTH által
finanszírozott KDInno08 – Innotárs08 projekt
biztosítja.

Az Ökopolisz Klaszter felmérése a vállalkozások által megnevezett, innovációt gátló tényezőkről

Fejér megye

Hazai tőkéből Kárpát-medencei beruházások kellenek nekünk!

„Határtalan” fejlesztések – gazdasági fórum Móron
Államhatárok ide vagy oda, a Kárpát-medence egy gazdasági térség – összegezhetnénk határon túli magyar vállalkozók, gazdasági szakemberek felszólalásának
tanulságát. A Wekerle Emlékév jegyében Mór adott otthont a Kárpát-medencei
Gazdasági Fórum tanácskozásának május 27-én.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network Irodája, a
Magyar Közgazdász Társaság Fejér Megyei
Szervezete és a Fejér Megyei Hírlap szervezte a gazdasági fórumot.
Meghitt ünnepség keretében most először
adták át azt a kamarai díjat, amit a szakképzésben gyakorlati helyként kimagasló
tevékenységet végző vállalkozások számára
alapítottak. A gróf Zichy Jenő Szakképzés
Díjat Madlerné Kiss Ágnes, a Lucullus 3. Kft.
ügyvezető igazgatója, és Köpf Jenő, az AIKSZ
Zrt. elnök vezérigazgatója vehette át.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy Magyarország új történelmi kihívása és egyben esélye lehet, ha a
Kárpát-medencei fejlesztés élére áll. Európa
térképét mások is úgy rajzolják, hogy számolnak a Bécs-Budapest-Pozsony háromszöggel és a Debrecen-Nagyvárad vonallal.
Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke e gondolatot azzal a
ténnyel egészítette ki, hogy történelmi első
helyünkhöz képest csak a 9. befektetők vagyunk a térségben.
A felvidéki Duray Miklós politikus, közíró
az államhatárokkal kettévágott földrajzi,
természeti vidékek térségen átívelő összefogását hiányolta vízügyi, árvízvédelmi,
mezőgazdasági, energetikai ügyekben. Erdélyből dr. Nagy Ágnes egyetemi docens, a
Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának
tagja szerint gazdaságpolitikai stratégiában
elindultak a közös tervezések. A Széchenyi
Terv, a Széll Kálmán Terv után a Wekerleprogramnak is megvan a létjogosultsága.
A rendszerváltás óta voltak közös vállalkozások az eltelt 20 évben – ezek erősítendők
főleg innovációval, kutatással. 2007-es uniós
tagságunk hatalmas változást hozott, mégis
Románia infrastrukturális elmaradottsága
hatalmas potenciált jelenthet a közös tevékenységhez.
A gazdasági fórum délutáni szekciójában

előadást tartott prof. dr. habil Csath Magdolna, a Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási
és Menedzsment Tanszék tanszékvezetője.
Nemzetközi és saját – 3500 vállalatot érintő
– kutatásokra alapozó előadása reális képet
adott gazdasági életünkről. Külső segítséget
– unió, külföldi befektetők – váró elgondolások nem vezethetnek tartós eredményre. Ki
segíthetne Magyarország versenyképességének növelésében, ha nem a magyarok? A
magyar kis- és közepes vállaltokat kellene
végre helyzetbe hozni, mivel ezek teremtik
és tartják fenn a legtöbb munkahelyet. Ehelyett – különösen az építőiparban – leépülésük tapasztalható: a közepesekből kicsik, a
kicsikből mikrók lesznek... Mi a probléma?
Miért nem sikeresek? Azt mondták el a felmérés során, hogy ennek alapvetően két oka
van. A gazdasági környezet az egyik, a hazai szereplőkkel szemben előnyben vannak
a külföldi cégek az óriási állami kedvezményekkel. A másik, hogy az adók többségét
a KKV-k fizetik be. Most ugyan csökkent
a céges nyereségadó, de ha egy kis cég ma
minden adót befizet, akkor nem tud tisztes
nyereséget termelni. Különösen magasak a
munkát terhelő adók, számukra nincs érdemi állami támogatás, de nincs bankhitel
sem, ugyanakkor továbbra is óriási a bürokrácia és a korrupció. A Széchenyi Terv sem
hozza meg az igazi áttörést, mivel sok az
infrastrukturális pályázat, és nem a KKVkre szabott a pályázati kiírás. Ráadásul a
sokszor vétlen kisvállalat – mondjuk, ha a
körbetartozások miatt adósságot szed össze
– eleve ki van zárva a pályázati lehetőségből, teljesen új cég pedig – legyen bármilyen innovatív ötlete – nem pályázhat. Ezért
ez a támogatás kevés ahhoz, hogy a hazai
kisvállalkozások föllendüljenek. A fejlett
országok közé visszakerülés lehetőségének
24. órájában vagyunk. Ha most nem jól lépünk, akkor végleg lemaradunk. A magyar
gazdaságot kell fejleszteni, néha az uniós

elvárásokkal (ld. cukorgyártás) szemben is,
és mindenek előtt a nemzeti értékeket kell
képviselni!
Délután Prof. Svélik Csaba, Szakáli István
Loránd a Nemzetgazdasági Minisztérium
Kárpát-medencei Gazdasági övezet Főosztályának vezetője, mag. Thomas Radil, a
Sopron Bank Zrt. vezérigazgatója, és Kánya
Hajnalka a Román-Magyar Közgazdasági
Társaság vezető képviselője tartott még előadást.
A rendezvény házigazdájától Radetzky Jenőtől, a kamara elnökétől kérdeztem a nap
végén, hogyan értékeli a fórumot: „Nagyon
jóleső érzéssel, és tele melegséggel a szívemben, mert megvalósulni látszott az, amit mi
jó szándékkal kezdeményeztünk. Ez pedig a
magyar gazdaság, a magyarság szempontjából
egy régi-új eszme: a Kárpát-medencei gazdasági régió erősítése, újbóli felállítása. A 90 évvel ezelőtt szétszakított egységes gazdaság ma
is egymásra van utalva. Tehát az Erdélyben,
Felvidéken, Délvidéken, Burgerlandban, Kárpátalján, Magyarországon élők, ha nem fognak
össze, akkor lemaradunk Európától. Pedig egy
összefogással a Kárpát-medence kitörési pont
lehet a magyar gazdaság számára. És miután
a magyar gazdaságpolitikában szokás vezető
egyéniségekhez, történelmi személyiségekhez
kötni egy-egy programot, így azzal a javaslattal éltünk, hogy a fejlesztéshez és hitelhez kötött
Széchenyi, vagy a konszolidációhoz kapcsolt
Széll Kálmán-programot kövesse egy Wekerle
Sándor-i. S ezt Móron kell meghirdetni itt, ahol
született, ahol most a Wekerle Emlékév van.
A magyar gazdaságtörténelem legsikeresebb
korszakában volt gazdasági szakember, miniszterelnök, többszörösen is pénzügyminiszter. És ha az ő idejükben nem következik be az
első világháború és a tragikus trianoni döntés,
akkor talán joggal mondhatnánk azt, hogy ma
az Európai Uniónak itt is lehetne a központja,
hiszen egy rendkívül fejlett kultúrájú, egységes
pénzügypolitikával, kiváló infrastruktúrával,
közigazgatással, iparral rendelkeztünk, ami akkor darabokra hullott. Ennek visszaállítása Magyarországnak, a magyar embernek, a Kárpátmedencében élő magyarságnak elemi érdeke.”
Dr. Göde Andrea
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Balatonfűzfő

Életre kelt a fűzfői papírfeldolgozás

A magyar „kishajós”

A kishajós emblémával gyártott füzetek életünk egy fontos szakaszát – kinek
boldog, kinek keserves – korszakát idézik. Olyannyira mienk ez a márka, mint a
Túró Rudi. Talán ezért annyira megnyugtató, hogy az elmúlt négy év sikersztori a
fűzfői papírfeldolgozásban – erős képzavarral és dagályosan mindez így hangzik:
új szelek röpítik a régi kishajóst. A fejlődésről, új termékekről László Albert, a Fűzfői
Papírmanufaktúra Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
- Voltak már szép korszakok a fűzfői
papírgyár történelmében. Milyen örökséggel indultak?
- A Fűzfői Papírgyárat 1928-ban alapították, s hamarosan a magyarországi
finompapír-feldolgozás fontos bázisa
lett. Óriási – a Szovjetunióra méretezett
– gyártókapacitással, nagyon jó minőségű papírt állítottak itt elő. A háború
azonban a papíriparban is változást hozott, a fejlődés csak a hatvanas évek elejétől indult újra. 1963-ban kezdődött meg
Balatonfűzfőn a füzetgyártás is, amely
később a papírgyár legnépszerűbb terméke lett. 1970-től jelentős fejlesztések
valósultak meg, új anyagmozgató gépek beszerzése mellett modern anyagelőkészítő üzem épült és új, nagyteljesítményű tekercsvágó és ívvágó berendezés
került felállításra. Az új feldolgozó üzemépületbe automata iskolai füzetgyártó
és spirálfüzetgyártó gépek kerültek. A
gyárban dolgozók létszáma ebben az időszakban volt a legmagasabb, meghaladta
az 1000 főt. 1990-től beindult a borítékgyártás, a fedélnyomtatásban bevezetésre került az ofszet nyomtatás, új gépsor
állt munkába a másolópapírok kiszereléséhez. A papírgépeken korszerűsítették
a hajtásszabályozást, valamint bevezettek egy számítógépes folyamatirányító
rendszert. A gyár 1993-ban került privatizálásra, amely után többszöri tulajdonosváltás, és csődhelyzet következett.
A folyamatot erősítette, hogy 2004-ben a
fűzfői ipar is nehéz helyzetbe került.
2007 októberében a papír-
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feldolgozás leállt Balatonfűzfőn és felszámolási eljárás kezdődött.
- Ekkor történt a napjainkig utolsó tulajdonosváltás?
- Körülbelül négy éve, egy hazatelepülő
amerikai magyar üzletember tudomást
szerzett a Fűzfői Papírgyár helyzetéről,
amelyben kevésbé az üzleti lehetőséget,
inkább az értéket látta, s nem hagyta,
hogy a nagy múltú gyár végleg bezárjon.
Ekkor bíztak meg a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. igazgatói feladataival – korábban
a Herlitz Magyarország igazgatójaként
dolgoztam éveken át. A gyár újraindítása
gyökeres változásokkal járt – a logisztikai feladatokat saját kézbe vettük, egy tapasztalt értékesítési csapatot állítottunk
össze és a termékpaletta is bővült.
- Olyan új, innovatív termékekkel is
megjelentek a piacon azóta, mint a balkezes spirálfüzet...
- A balkezesek számára kialakított spirálfüzettel piacvezetők vagyunk. A terméket úgy fejlesztettük ki, hogy a perforáció
és a lyukasztás viszont a „jó” oldalra esik,
így ha a jegyzeteket lefűzve kívánjuk tárolni, akkor sem kell forgatni, hiszen a
lapozás iránya is megfelelő lesz. Emellett
új termékünk a duoblokk, amely kockás
és vonalas lapokat is tartalmaz, és elmúlt
évek alatt az irodai termékek sora is bővült. Megjelentek az asztali naptárak, a
genothermek, a

regiszterek és a parafatáblák is, de sikertermékünk lett a dizájn csomagolópapír
is.
- Milyen eredményeket értek el?
- Már a 2008-as évet is pozitív mérleggel
zártuk, 2009-re jelentős gyártó és kereskedelmi aktivitást értünk el. Magyarországon a forgalmunk évente duplájára nőtt,
ennek köszönhetően mára megerősödött
a piaci pozíciónk, és az exportból származó bevétel is folyamatosan nőtt. Ekkor
merült fel az ötlet, hogy a hazánkba települő külföldi cégek példáját kövessük –
az elmúlt évben megalakítottuk a Fűzfői
Papírmanufaktúra németországi leányvállalatát a külföldi piac ellátására. A hatalmas német papírpiacon kis szereplők
vagyunk ugyan, de terveink szerint két
éven belül elérjük a füzetgyártásban a
magyar piacra gyártott évi tíz-tizenkét
millió darabos mennyiség mellett a németországi egymillió darabos forgalmat,
amellyel a Fűzfői Papírmanufaktúra kapacitásait optimális mértékben használhatjuk. Az elmúlt évek sikeréhez azonban szükség volt egy stabil, megbízható
alapanyaggyártóra, akit a StoraEnso-ban
találtunk meg, és a példaértékű kapcsolatunkra Balatonfűzfő városának vezetésével.
vitkoczi éva

Regio Regia

A balesetekben elhunytak előtt tisztelegtek

Halottaikról
emlékeztek
Bemutatkozás
Cégünk az ország egész területén vállal teljes körű
kertépítészeti szolgáltatást és füvesítést – gépi füvesítés, illetve hidrovetés technológiájával, gyepfelületek kezelésével.
Füvesítésnél célunk a minőségi pázsit-gyep megvalósítása és
esztétikájának megőrzése, legyen az labdarúgópálya, köz- és
ipari park vagy magánkert. Speciális, és egyedi fűkezelési
programjaink az elhanyagolt vagy leromlott, illetve az erősen
igénybe vett gyepfelületeken érvényesül igazán.
Tagjai vagyunk a Magyar Kertépítők Szövetségének, mely a
minőségi kert garanciáját jelenti.
2010 szeptemberében a Hortus Hungaricus nemzetközi
Kertészeti Kiállításon megrendezett Kertépítő versenyen az
általunk készített Japán sétakert magas szavazat számmal
nyerte meg a megtisztelő közönségdíjat.
Tevékenységeink:
• Parkok, kertek, ipari területek zöldfelületeinek kialakítása,
folyamatos fenntartása, felújítása
• Füvesítés szárazvetéssel, hidrovetéssel
• Labdarúgópályák tervezése, kivitelezése
• Speciális gyepkezelés
• Óvoda- és iskolakertek kialakítása
• Rekultivációs területek füvesítése
• Külső–belső növénydekoráció kialakítása
• Szakvélemény, igazságügyi szakértői vélemény készítése

A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapján,
2011. április 28-án Balatonfűzfőn a Nitrokémia Zrt. munkatársai, a város vezetése és lakossága egy szál virággal emlékezett
meg a munkahelyi balesetekben elhunytakról.
Az emléknap alkalmából Szedlák Attila országgyűlési képviselő beszédében hívta fel a figyelmet a munkavégzés közben
bekövetkező halálesetek magas számára, s hogy a munkakörülmények biztonságossá tétele minden munkaadó számára
kötelesség.
A város történelmét meghatározza a Nitrokémia Zrt. tevékenysége. Az elmúlt közel száz év működése alatt itt dolgozók nap
mint nap veszélynek tették ki életüket, sok férfi és nő lelte halálát munkahelyi baleset, robbanás következtében. Az ő emlékükre állított Memento emlékműnél aznap mindenki egy szál
virággal tisztelgett.
Vitkoczi

Elérhetőségeink:

VINO-GARDEN Bt. – PÁZSITCENTRUM Irodaház
Vágusz Krisztián Kertépítő és Zöldfelület fenntartó
szakmérnök, Igazságügyi kertszakértő
2837 Vértesszőlős, Valusek u. 62.
Tel/fax: 34/786-916
e.mail: iroda@vinogarden.com
www.vinogarden.com
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Interjú Luft Tamással,
a GKF Consulting Kft. ügyvezetőjével

Új Széchenyi Terv –
Lelkesedés és realitások
– Gőzerővel elindult az Új Széchenyi
Terv, ti hogy érzékelitek, valóban nagymértékben nőtt a pályázati aktivitás az
elmúlt 4 hónapban?
– Vitathatatlan, hogy nagy érdeklődés
övezi az Új Széchenyi Terv által kínált lehetőségeket, de ez a korábbi időszakokban
sem volt másképpen. A vissza nem térítendő uniós források megnyitása minden
időszakban felélénkítik a fejlesztésekben
érdekeltté tehető hazai kis-, és középvállalkozásokat, non-profit szervezeteket és
önkormányzatokat, akik igyekeznek ebből
a forrásból finanszírozni beruházásaikat,
fejlesztéseiket.
– A kormányzati kommunikáció szerint
nagymértékben csökkent az adminisztráció, így könnyebben lehet pályázati
pénzekhez jutni a hazai vállalkozásoknak. Ezt ti is tapasztaljátok? Mennyiben
érinti ez egy gazdaságfejlesztéssel foglalkozó cégcsoport munkáját?
– A pályázatokhoz kapcsolódó adminisztráció valóban csökkent valamelyest, illetve döntően elektronikusan rögzítik, ami
jelentős változás. Ugyanakkor a pályáztatás rendszere – hiánypótlás, elbírálás,
az elnyert pénzek kifizetése – első látásra
nem gyorsult fel, illetve alakult át olyan
mértékben, amilyenre sokan vártak a piacon. Ezt persze még nem tudhatjuk biztosan, hiszen az első pályázatok többsége
éppen a hiánypótlás fázisában van. Mindezek mellett a szakmai háttér megteremtése – ami a mi munkánk központi eleme –
ugyanolyan fontos maradt, mint az elmúlt
időszakban. Elég, ha a turisztikai szolgál60. oldal

tatások fejlesztésére, vagy az energetikai
beruházásokra gondolunk, ahol nagyon
alapos előmunkálatokra van szükség egy
sikeres pályázati anyag elkészítéséhez.
– Melyek azok a kiírások, amelyeket igazán jónak tartasz, amelyeken előreláthatólag sikeresen fogjátok képviselni az
ügyfeleiteket?
– A for-profit szektor slágertermékei idén
is a technológiai fejlesztést (GOP 2.1.1)
és IT fejlesztéseket (GOP 2.2.1) támogató
kiírások. Technológiai projekteket szép
számmal adtunk le már idén is, a július
3-ai megnyitásától pedig várhatóan az
IT fejlesztésre fordítható pályázat pörög
majd fel. Non-profit oldalon általános iskoláknak készítünk fenntartható életmóddal kapcsolatos projekteket, és ami még
nagyon fontos: hamarosan újra nyitják a
Környezet és Energia Operatív Program
keretében május 14-én felfüggesztett épületenergetikai fejlesztéseket. Hatalmas
érdeklődésre számítunk ezen pályázatok
második etapjában is.
– Létezik olyan pályázat, amelyen a hazai – akár induló – mikrovállalkozások
eséllyel pályázhatnak a Közép-dunántúli Régióban is?
– A GOP 211/M konstrukció kifejezetten
a számukra kínál jó lehetőségeket, hiszen
minimális önerő mellett, és egy nagyon
alacsony kamatozású hitel felvételével
kombinálva nyerhető el vissza nem térítendő támogatás. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy nagyon átgondolt üzleti terv
és hitelfedezet (ami általában ingatlan)

nélkül nem érdemes nekiindulni. Maga az
ötlet nagyon jó, de a konstrukció úgy van
kialakítva, hogy végül a legtöbb pályázati anyag megreked valamilyen előkészítő
fázisban. Azt tapasztalom, hogy nehezen
állnak össze végül ezek az anyagok, így
szakmai segítségre itt is szükség van.
– Másik újdonsága az Új Széchenyi Tervnek, hogy kis- és közepes vállalkozások
számára már nem pályázhatóak a korábban népszerű TÁMOP kiírások önmagukban. Milyen megoldáscsomagot
kínáltok a számukra?
– Azoknak, akik munkahelyi képzésre
szeretnének pályázni, rendelkezniük kell
egy másik – az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett – már nyertes pályázattal. Nálunk az a gyakorlat, hogy ilyenkor
először egy eszközbeszerzési vagy szoftverfejlesztési pályázaton indítjuk ügyfelünket, majd amikor itt nyert, akkor vágunk neki a TÁMOP-nak.
– Eredményeitek eddig is meggyőzőek
voltak, mit vártok ettől az évtől? Milyen
célokat tűztetek ki a GKF Csoport elé?
– Azt várjuk az év második felétől, hogy
az Új Széchenyi Terv beváltsa azokat a reményeket, amelyeket a hazai piac szereplőiben keltett, és legyen szó kkv-ról, nonprofit szervezetről vagy önkormányzatról,
meg tudják valósítani a kívánt fejlesztéseket. A mi célunk pedig nyilvánvalóan az,
hogy közülük minél többen a GKF Csoport partnereiként tegyék ezt meg.
Cseh Teréz
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2011 – A Kémia Nemzetközi Éve Magyarországon

Máguspárbaj

A Máguspárbaj egy gyerekeknek szóló színházi darab látványos és izgalmas kémiai kísérletekkel.
A Máguspárbaj oktatási eszköz a tanároknak és általános iskoláknak ahhoz, hogy a diákokkal játékos formában megkedveltessék a természettudományokat.
A Máguspárbaj hosszú távon megalapozhatja az ország műszaki értelmiségének újratermelését. A jövőnk szempontjából
lenne fontos, hogy minden készségfejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmény és szervezet megismerje.

A Máguspárbaj a 2010-es Kutatók Éjszakája alkalmából, uniós pályázati
forrás felhasználásával született. A sikeres előadásoknak, a gyermekek
őszinte tetszésnyilvánításának köszönhetően azonban a színdarabra
több várt a kezdetben eltervezetteknél. Az egyórás, gyermekbarát színdarabot azóta számos alkalommal adták elő. Legutóbb Budapesten, az
újpesti önkormányzat biztosította a helyszínt – a háromszáz férőhelyes
kerületi művelődési házban minden hely foglalt volt.

hogy a Máguspárbaj akár önállóan, akár a korosztálynak szóló rendezvénysorozat elemeként is megállja a helyét.
Vitkóczi Éva
www.magusparbaj.hu
producer: Koncz Péter +36-30/231-0033
Dörögdi Ádám fotói

Az elsők között

Dr. Molnár Szabolcs, Újpest alpolgármestere az elsők közt teremtette
meg a lehetőséget a Máguspárbaj bemutatására, s kisfiát is elvitte az
előadásra.
– Hogyan mutatná be a darabot önkormányzati döntéshozóknak?
– A Máguspárbajban olyan színes, érdekes kísérletek is részei a jeleneteknek, amelyeket az iskolai kémia-, fizikaórákon – pénz, eszközök
hiányában – sok helyütt nem tudnak elvégezni, pedig ezek felkelthetnék a gyerekek érdeklődését a természettudományos pályák iránt.
Mindannyian tudjuk, milyen kevés fiatal választja a kémia, fizika,
biológia szakokat közép- és felsőfokú tanulmányai során, holott az e
területeken működő cégek folyamatosan szakemberhiánnyal küzdenek, a bölcsészettudományi, közgazdasági intézményekből kikerülő
pályakezdők ugyanakkor nehezen kapnak állást. Én, a következő
generáció boldogulásáért és a gazdaság fejlődéséért dolgozó önkormányzati vezetőként már felkaroltam ezt a remek kezdeményezést:
önkormányzati forrásból finanszírozva idén februárban az Ady Endre Művelődési Házban – nagy sikerrel – megtartottuk kerületünkben
az első Máguspárbaj előadást. Javaslom, hogy mind az önkormányzati képviselők, mind az intézményfenntartók ismerkedjenek meg a
színdarabbal, és találják meg a módot arra, hogy a szervezők minél
több magyarországi település alsó tagozatos tanulójához eljuttathassák a Máguspárbajt.
– Milyen visszajelzéseket kapott?
– A szaktanárok nagyon jó véleménnyel voltak a színdarabról, folyamatosan lekötötte a gyermekek figyelmét és a tanórákon is sokszor
hasznát tudták venni az előadáson tapasztaltaknak. A kisfiamon is
ezt vettem észre, aki első osztályos tanulóként még kicsi ahhoz, hogy
mindent értsen, mégis nagy élményt jelentett neki, sokáig foglalkoztatta a darab. Felelős vezetőként és magánemberként is úgy látom,
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Beruházás

Tatabánya

Energiatakarékossá vált a Sárberki Iskola
A kormánynak fontos, hogy a lakosság, a lakóközösségek, iskolák és az önkormányzati intézmények egyaránt lehetőséget kapjanak az energiahatékonyságot
javító beruházások megvalósítására – jelentette ki Bencsik János klíma- és energiaügyi államtitkár a megújult Sárberki Általános Iskola átadási ünnepségén 2011.
március 24-én, Tatabányán.
Állami, illetve önkormányzati fenntartásban lévő közintézmények fejlesztésére csak úgy szabad közösségi forrásokat felhasználni, ha az építészeti és
épületgépészeti beavatkozások egyben
biztosítják az ingatlan energiahatékonysági mutatójának jelentős javulását
is. – fogalmazott Bencsik János az Európai Unió társfinanszírozásában felújított tatabányai Sárberki Általános Iskola ünnepélyes átadásán. Nem elégséges
az, hogy a felújított közintézmények

takarításának mértéke pedig elérheti a
1,16 terajoule-t, ami – a későbbi takarékos üzemeltetés függvényében – az
energiaköltségek 30-40%-os csökkenését eredményezheti a jövőben. A
beruházás hozzájárul a fenntartható
fejlődés kritériumainak teljesüléséhez,
az ország klímapolitikai vállalásának
teljesüléséhez is, hiszen évi 65 tonna
széndioxid kibocsátásától kíméli meg a
környezetet – ismertette az eredményeket Bencsik János.

által nyújtott közszolgáltatás minősége
javuljon, hanem a beavatkozással elő
kell segíteni az alacsonyabb energiafelhasználást, és ezzel együtt az intézmény fenntartási költségeinek mérséklését, valamint a kibocsátott széndioxid
mennyiségének csökkentését is – tette
hozzá az államtitkár.
A fejlesztéseknek köszönhetően az intézmény jelenleg 57%-kal kevesebb
energiát használ, az éves energia-meg-

A kormány elkötelezett a korszerű és
takarékos energiafelhasználás ügye
mellett. Meghirdettük az Új Széchenyi
Terv Zöldgazdaság-fejlesztési programját, amelynek keretében mások mellett
iskolák és önkormányzati intézmények
is pályázhatnak forrásokra épületenergetikai felújításokhoz – emelte ki az államtitkár. Arról is szólt, hogy márciustól
kezdve felgyorsult ütemben folytatódik
a lakossági pályázatok elbírálása. Ennek
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megfelelően március végéig több mint 4
milliárd forint kifizetése történik meg a
sikeresen lezárult lakossági épületenergetikai beruházásokra – tájékoztatta a
résztvevőket Bencsik János.
Az államtitkár rámutatott arra, hogy
Tatabánya klímabarát településként
élen jár a hasonló fejlesztésekben. Az
államtitkár felidézte, hogy néhány éve
alakították ki a helyi klímaváltozási
stratégiát, nem sokkal később létrejött
a Tatabányai Klímakör, és évek óta zajlik a hőszigetelési és fűtéskorszerűsítési
program. A város összes iskolájában és
óvodájában korszerű világítótesteket
szereltek fel, és alig néhány hete adtak
át energiatakarékos panelházakat.
A tatabányai intézményben számos átalakítással segítették elő a színvonalas

oktatás feltételeinek megteremtését is,
a felújítás során a hallás- és látássérültekre is gondoltak. Az épület három új
tantermet kapott, és csaknem 250 m 2-rel
lett nagyobb. A beruházást az Európai
Unió összesen 239 millió, Tatabánya önkormányzata pedig 149 millió forinttal
támogatta.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály

Berhida

Családbarát városközpont Berhidán
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Közép-dunántúli Operatív Program keretén
belül Kistelepüléseken településkép javítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre
Berhida Város Önkormányzata 2009. szeptember 30-án nyújtott be pályázatot.
2010. február 22-én érkezett a levél, hogy 93.169.023 Ft összegű támogatásban
részesültek. A projekt keretén belül felújításra került a polgármesteri hivatal
épülete, nyílászárócsere, tetőfelújítás történt és hőszigetelték az épület falait is.
Ugyancsak a pályázat keretében az Ady Endre Általános Iskola szomszédságában
egy műanyag borítású sportpálya, és egy új játszótér is épült, melynek avatási ünnepségét 2011. május 12-én, csütörtökön tartották.
– Sokan hittünk benne, hogy végig tudunk menni az úton, s végül sikerrel
is jártunk. Részben megszépült a város
központja, az pedig jelkép értékű, hogy
egy iskola is szerepet kapott a nagy ívű
projektben – mondta el köszöntőjében
Pergő Margit polgármester.
– Ugyan Berhida az egyik legfiatalabb a
megye városai közül, mégis több ízben
is sikerrel pályázott uniós forrásokra,
ami bizonyítja, jó munka folyik a településen. Külön öröm, hogy közösségi terek
újultak meg – az önkormányzati önrés�szel együtt – közel 110 millió forintos
pályázat révén, hiszen a közösségi élet
mozgatórugói lehetnek ezek a fejlesztések – hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője, aki az Ady Endre Általános Iskola diákjainak színvonalas műsorát követően a polgármesterrel együtt adta át az
intézmény udvarán létesített játszóteret

és sportpályát. A komoly futball múlttal
rendelkező politikus még a kezdőrúgás
elvégzését is magára vállalta, mielőtt a
Veszprém FC NB II-es labdarúgóinak,
Molnár Zoltán és De Paula Alex vezeté-

sével a berhidai gyerekek birtokba vették
volna a létesítményt. A pályázat keretén
belül még kialakításra került a Bezerédi
téren egy kis piac, melyhez kiszolgáló
épületet építhettünk.
A kivitelezés befejezési határideje 2011.
április 30. volt. A polgármesteri hivatal felújítását és az új kiszolgáló épület
kivitelezését az AVÉP Ajkai Építőipari
Kft. végezte. A játszótér és a műanyag
sportpálya kialakítással pedig a Játszókert Kft.-t bízta meg az önkormányzat a
közbeszerzési pályázat eredményeként.
A megvalósult családbarát városközpont projekt nagy lépés az alig hatezer
fős településnek.
cs.t.
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Dorog

Európa Nap - a Párbeszéd Napja Dorogon
2011. május 13-14-én ünnepi rendezvénysorozattal emlékeztek
meg Dorog város lakói az Európa Napról, a Párbeszéd Napjáról,
mely a „2011 az európai önkéntesség éve” jegyében telt, és alkalmat nyújtott a díszpolgári és a Pro Urbe díjak átadására is.
A ünnepség első állomásaként pénteken kiállítás megnyitóra invitálták az érdeklődőket a Dorogi Galériába. A Föld
gyermekei címet viselő eseményen Czibuláné Csicsman Erzsébet babakészítő „aranykoszorús mester” munkáit mutatta
be Keglovich Ferencné a Magyar Bababarátok Egyesületének
elnöke, az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékeinek közreműködésével.
A szombati konferencia központi témaköre az önkéntesség
volt, ennek egyik fő programja a civil szervezetek fóruma
volt, ahol dr. Tittmann János polgármester még szorosabb
együttműködést szorgalmazott, s elmondta, hogy a jövőben

a rendeletalkotási folyamat részesévé teszik a civil szervezeteket. A civilekkel való együttműködésre szükség van
a szürke hétköznapokon is – nyomatékosította a város első
embere. Dorogon hagyományosan jó a közösségszerveződés,
és erre minden dorogi büszke lehet – zárta gondolatait a városvezető. A konferencián elhangzottakat Smudla Katalin,
a Komárom-Esztergom megyei Önkéntes Centrum szakmai
vezetője értékelte, ezt követően pedig dr. Tittman János díszpolgári címet adott át Solymár Judit aranyokleveles gépészmérnöknek, helytörténet-kutatónak. Ugyancsak kitüntetést
vehetett át Zagyi István, a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekarának karmestere. A Pro
Urbe díjat a város zenei életének felvirágoztatásáért kapta. A
konferencia záróakkordjaként Zagyi István vezényletével a
Bányász Zenekar tavaszi ünnepi koncertet adott a résztvevők
tiszteletére.
Cseh Teréz

Civil szervezetek fóruma

Dr. Tittman János még szorosabb együttműködést szeretne

Az aranykoszorús babakészítő mester Czibuláné Csicsmann Eszter

A város új díszpolgára Solymár Judit

A Pro Urbe díjas karmester: Zagyi István

Záróakkord: tavaszi koncert
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Rácalmás

Még az időjárás is velük volt

Sikeres Almavirág Fesztivál Rácalmáson
Öt-hatezer fő részvételével és kitűnő hangulatban telt el a nap 2011. május
7-én, szombaton a III. Rácalmási Almavirág Fesztiválon. A jó kedvhez – a remek
időjáráson túl – kilencven önkéntes munkája és persze rengeteg színes program
is hozzájárult. Ezek közül emeltünk ki összeállításunkban néhányat.

Bográcsos főzés

A 160 négyzetméteres sátor gyakorlatilag
teljesen megtelt a bográcsos főzés résztvevőivel, még olyan csoport is akadt, ahol
negyvenen tüsténkedtek a kondér körül.

csere betegségek, a szív-ér rendszeri megbetegedések kockázati tényezőinek szűrő-

Almahámozó verseny

Húszan neveztek be idén az almahámozó
versenyre. A legifjabb induló mindössze
nyolc éves volt, míg a legidősebb hatvan.
Elképesztő látványt nyújtottak a két-három
méteres összefüggő almahéjak, szinte hihetetlen, hogy egyetlen almáról hámozták
azokat. Új rekord is született, Szabadi Barbara 310 centiméteres győzelmével gyakorlatilag megduplázta a korábbi legjobb eredményét.

Almás sütemények versenye

Évek óta nagy népszerűségnek örvend az almás sütik versenye. A rácalmásiakon kívül
Dunaújvárosból és Szigetbecséről is részt

vettek a versenyen. A 21 süteményt, amelyek
nem csak küllemükben, de beltartalmukat
illetően is varázslatosak voltak, kora délután kiállították a verseny résztvevői, így a
zsűri mellett a látogatók is megcsodálhatták
azokat. A siker egyöntetű volt.

Szűrés = megelőzés

Az Almafesztivál kiemelt szűrőprogramja
az egészségmegőrzést célozta. Volt hallásvizsgálati lehetőség, légzésfunkciós vizsgálat, tájékozódhattak az érdeklődők az egyre
gyakoribb reflux betegségről, és megismerkedhettek a korszerű sebellátás, sebkezelés
módszereivel, eszközeivel, illetve különféle
gyógyászati segédeszközökkel.
A legnagyobb érdeklődés idén is az anyag-

vizsgálata iránt mutatkozott. Az itt dolgozó
helyi és külsős segítők minden ügyességére
szükség volt a gördülékeny lebonyolításhoz.
Új elem volt a cukorbetegek részére szervezett lábvizsgálat. Ez is sokakat vonzott.

tálytól. Nehéz volt a döntés a zsűri számára,
hiszen nagyon szépen kidolgozott, fantáziadús munkákat küldtek be az apróságok,
a technikák között pedig az akvarelltől a
ceruzarajzig, a terményképtől a zsírkrétával készült rajzokig minden megtalálható
volt. A díjazott rajzok alkotói könyvekből,
rajzeszközökből, és a szponzorcégek által
felajánlott ajándéktárgyakból készített csomagot kaptak. A beérkezett alkotásokat kiállították a fesztiválon, a látogatók szívesen
gyönyörködtek a színpompás gyerekrajzokban.

Játszóház

I. Országos Nordic Walking Találkozó

A Hamburger Hungária által felajánlott
papírból valóban csodák születtek. Csak a
fantázia szabhatott határt az érdekesebbnélérdekesebb műveknek. Készült itt papírcsíkból csigabiga, falevélben ülő levelibéka,
színes papírsárkány, kartonból különböző
formák – például bohóc – melyeket már
csak festeni kellett. Nem csak a gyerekek,

hanem a felnőttek is nagy érdeklődéssel
ültek le barkácsolni. A szülők ezután egy
kérdőívet is kitöltöttek a gyerekek helyett,
amelyért apró ajándékot kaptak.

Kistérségi rajzpályázat

A TAVASZ A TERMÉSZETBEN – Család,
egészség, sport című pályázatra óvodások
és általános iskolások alkotásait várták.
Összesen 207 pályamunka érkezett Dunaújvárosból, Rácalmásról és a környező
településekről, a legtöbb az óvodás korosz-

Az időjárás a kegyeibe fogadta a találkozó
résztvevőit. 23 településről érkeztek túrázók, összesen 127-en regisztráltak. Akik
még nem ismerték ezt a sportot, kihasználhatták a lehetőséget hiszen szakképzett
oktatóktól kaphattak fontos ismereteket. Az
oktatás után a rácalmási Ófaluban és a dunai Nagy-szigeten túráztak a résztvevők.

Jó visszajelzések érkeztek, elsősorban a
gyönyörű földrajzi környezetre, a kúria
szépségére és a sziget élővilágára vonatkozóan. A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Horváth István és elnökségi
tagja Vauver Antal személyes jelenlétükkel
is emelték a rendezvény színvonalát, és
lelkesen, nagy szakértelemmel oktatták az
érdeklődőket. Jövőre is visszavárják a résztvevőket.
Cseh Teréz
forrás: www.faluvedok.hu
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