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Új törökországi üzem az Austrothermnél
IPAR Ausztriába szállít magas feldolgozottságú szigetelőtermékeket a magyar leányvállalat
Négymillió eurós beruházás 
eredményeként elkészült az 
Austrotherm második török-
országi üzeme. Az isztambuli 
után az Izmir közelében léte-
sített egység a 11 országban 
működő osztrák szigetelő-
anyag-gyártó 18. gyártóbázisa. 
Öt évvel ezelőtt az Austrot-
herm volt az első európai po-
lisztirolgyártó, amely a Bosz-
porusz túloldalára merészke-
dett. A gyár vezető terméke a 
fokozott hőszigetelő képességű 
szürke színű polisztirol lesz. 

A grafit adaléknak köszön-
hetően ezek a termékek 25 
százalékkal jobb hőszigetelő 
képességet mutatnak, mint a 
megszokott, fehér szigetelő le-

mezek – tájékoztatta a Világ-
gazdaságot a hír kapcsán a 
hazánkban Győrben, Gyöngyö-
sön és Szekszárdon termelő 
Austrotherm Hőszigetelőanyag 
Gyártó Kft. marketing veze-
tője, Kruchina Sándor, hozzá-
fűzve: a cég által is forgalma-
zott szürke színű szigetelőkkel 
egyszerűbb kielégíteni a 2020-
tól életbe lépő fokozott épület-
energetikai követelményeket. 
Így takarékosabb házak épít-
hetők, vagy felújítás esetén je-
lentősen csökkenthetők a fűté-
si költségek.

Miután az új lakások építé-
se szinte nullán áll, idén azok 
fogják eltartani szigetelőanyag 
forgalmazókat, akik olcsóbban 

akarják fűteni családi házukat 
és külső szigetelésre szánják el 
magukat.

A győri székhelyű vállalat 
– amelynek  termelési meny-
nyisége az elmúlt három évben 

stagnált – ugyanakkor újab-
ban éppen Ausztriába szállít 
magasabb feldolgozottságú 
padlásszigetelő termékeket. Az 
Austrotherm csoport 1990-ben 
létesített magyar leányvállala-
tának különleges termékei – 
például padlófűtéshez haszná-

latos, formahabosított hőszige-
telő elem, lépés-hangszigetelő 
– ugyanis nem szerepelnek a 
társvállalatok palettáján.

A magyar piacon az elmúlt 
években folyamatosan csök-
kent az épület-hőszigetelők ér-
tékesítési mennyisége, ugyan-
akkor a cég az idén is nehézsé-
gekre számít, ha nem indul be 
egy jelentősebb támogatás az 
épületenergetika terén. Egye-
lőre az is eredménynek számít, 
hogy tíz év alatt 4-5-ről 8,2 
centiméterre nőtt a tárgyévben 
vásárolt homlokzati szigetelé-
sek átlagos vastagsága. Német-
országban már 2002-ben is 8,6 
volt az átlag, ma pedig megha-
ladja a 12 centit. Nem is csoda, 

hogy a hazai épületek energia-
felhasználása 50-60 százalék-
kal nagyobb az uniós átlagnál, 
a nyugat-európai szinthez ké-
pest pedig még nagyobb mér-
tékű az elmaradás. � n D. K.
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Oktatóközpont lesz 
a Budapest Airporton
A teRveK szerint május 
elején adják át a Wizz Air 
Magyarország oktatási köz-
pontjának a holland Flight 
Simulation Company-val 
(FSC) együttműködésben 
épülő Airbus-320-as szimu-
látorát Budapest Airport Zrt. 
épületében, ahol korábban a 
Malév szimulátora működött 
– közölte a Budapest Air-
port.  A repülőgép-szimulá-
torok üzemeltetésére szako-
sodott FSC berendezésének 
segítségével a Wizz Air saját 
budapesti központjának tő-
szomszédságában működtet-
heti majd személyzeti oktató 
központját. A Wizz Air több 
mint negyven A-320-ast üze-
meltet. � n MTI

Három új OBI 
Budapest környékén
CsütöRtöKön nYItnAK meg 
hivatalosan az OBI új áru-
házai Budakalászon, Fóton 
és Soroksáron, amelyek 
összesen 200 embernek biz-
tosítanak munkahelyet. Az 
egykori 10-03 ezer négyzet-
méteres Bricostore egységek 
csatlakozásával a barkács-
lánc 28-ra növeli magyaror-
szági áruházainak számát, 
amelyek közül 9 Budapesten 
és környékén található. A 
2100 fős OBI legutóbb már-
cius elején Győrben nyitott 
egy 8300 négyzetméter alap-
területű áruházat. � n VG

Fejlesztéssel indul 
a strandszezon
ebben Az évben több mint 
600 millió forintot fordított 
a strandnyitásokra a Buda-
pest Gyógyfürdői és Hévizei 
Zrt. – mondta Szőke László, 
a társaság vezérigazgatója 
tegnap, a margitszigeti Pala-
tinus Strandfürdő új csúsz-
dáinak átadásán. Általában 
100-150 millió forintot költ a 
cég a nyitásra való felkészü-
lésre, de az idén több fejlesz-
tést terveztek. A Palatinus 
mellett a Római Strandfür-
dőn is új csúszdák épültek 
és a Palatinuson a termál-
medencét is felújították – kö-
zölte a vezérigazgató. �n MTI

A UPS megveszi 
a Cemelogot
Az AMeRIKAI United Parcel 
Service Inc. (UPS) bejelentet-
te, hogy megveszi a magyar 
Cemelog gyógyszer-logiszti-
kai vállalatot, és az ügyletet 
várhatóan a második ne-
gyedévben lezárják. A Ceme-
log Zrt. Közép-Kelet-Európa 
vezető gyógyszer-logisztikai 
cége, és megvásárlásával 
a UPS, a világ legnagyobb 
csomagkézbesítő vállalata, 
erősíteni akarja pozícióját a 
régióban. � n MTI

Kissé növelte forgalmát 
az Unilever
A bRIt–hollAnd Unilever fo-
gyasztásicikk-kereskedelmi 
konszern a kedvezőtlen kon-
junkturális helyzet ellenére 
is forgalomnövekedéssel 
kezdte az évet. Az év első 
három hónapjában 12,2 
milliárd euró forgalmat bo-
nyolított le, 0,2 százalékkal 
nagyobbat, mint egy évvel 
korábban. � n MTI

h í r s áv Csúszásban a kasszák
PénztáRgéP Prototípusok már vannak, tájékoztatás még nincs
Május elseje az új pénztárgé-
pekre való átállás időpontja. 
Gép azonban nincs a piacon, 
sőt, még az engedélyező ha-
tóság sem látott egyet sem. 
Igaz, napokon belül három 
gyártó is beadja a fejleszté-
sét, de a két hónap múlva le-
járó türelmi időt módosítania 
kell az NGM-nek.

Demeter Kálmán

Legalább három cég már elké-
szült az új előírásoknak megfe-
lelő szuperkasszák kifejleszté-
sével, amelyek engedélyezését 
a következő napokban fogják 
kérni a Magyar Kereskedel-
mi Engedélyezési Hivatalnál 
(MKEH). Így az első fél évben 
nagyobb számban megindul-
hat a pénztárgépek cseréje – 
tájékoztatta lapunkat Vámos 
György, az Országos Kereske-
delmi Szövetség (OKSZ) főtit-
kára, rámutatva ugyanakkor, 
hogy több mint 200 ezer gépet 
kellene cserélni a június 30-án 
lejáró türelmi idő végéig, erre 
azonban nem nyílik lehetőség. 
Június végéig nem lehet ennyi 
gépet legyártani és az üzembe 
helyező szervizek kapacitása 
is véges. A türelmi idő végét 
(ameddig az adóhatóság nem 
bünteti a hagyományos pénz-
tárgépek használatát) feltétle-
nül módosítani kell.

Az MKEH csütörtökön úgy 
tájékoztatta lapunkat, hogy 
egyetlen –  adóügyi ellenőrző 
egységgel (AEE) ellátott – új tí-
pusú pénztárgépet sem kapott 
még vizsgálatra. Viszont négy 
forgalmazási engedély iránti 
kérelmet két forgalmazó már 
benyújtott és az ügyek jelenleg 
hiánypótlási szakaszban van-
nak. A kérelem átvizsgálása, 
és a hiányosságok pótlása után 
következhet az érdemi vizs-
gálat, amely a dokumentáció 
vizsgálatából, valamint a min-
tadarab részletes műszaki- és 
informatikai vizsgálatból áll. A 
forgalmazási engedélyezési el-
járásban az ügyintézési határ-
idő 15 nap, amely legfeljebb 15 
nappal meghosszabbítható. 

A pénztárgépcsere fél éve 
bejelentett állami támogatás-
ról szólva az OKSZ főtitkára 
kiemelte: sajnálatos, hogy a 
támogatásról szóló rendelet 

még nem jelent meg. A keres-
kedelmi szövetség álláspontja 
szerint a legkisebb cégek gép-
cseréjének teljes összegét kel-
lene állami pénzből támogatni, 
és helyesnek tartanák, ha az 
összes kkv kapna valamilyen 
mértékű támogatást.

Ezzel kapcsolatban a legfris-
sebb hír is egy hónapos, ami-
kor Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter elmondta: az 
500 millió forint éves forgalmat 
el nem érő vállalkozásoknak 
legfeljebb öt kassza cseréjéhez 
nyújtható, gépenként 50 ezer 
forintos támogatást a cégek-
nek a NAV-tól kell kérniük. Ha 
nem állnak felszámolás alatt és 
nincs adótartozásuk, az adó-
hatóságtól kapnak egy kódot, 
ezzel vásárolhatják meg a kasz-
szát, a pénztárgép-kereskedő-
nél pedig a fogyasztói ár és az 
igazoláson lévő összeg közötti 

különbséget fizetik ki. A pénz-
tárgép-kereskedőnek 50 ezer 
forinttal olcsóbban kell átadnia 
a gépet, aztán a NAV-tól várhat 
a pénzére. A forgalmazók azon-
ban nem tudják, meddig kelle-
ne kamatmentesen hitelezniük 
az államnak. 

Az  irodagép-műszerész ipar-
testület fórumán szerdán jelent 
meg a következő kérdés: „Van 
valakinek friss infója arról, 
hogy akkor most ki, miként (és 
meddig! ) finanszírozza a ke-
reskedők pénztárgépét?” Ezzel 
kapcsolatban egy hónapja Var-
ga Mihály a távirati irodának 
egy vadonatúj határidőt is mon-
dott: „A támogatási igényekkel 
október 31-ig lehet a NAV-hoz 
fordulni, november 15-ig lehet 
a támogatást igénybe venni.” 

Erről azonban nem jelent 
meg rendelet. A pénztárgépeket 
forgalmazó és szervizelő vállal-

kozások ugyanakkor gondban 
vannak. Gerlach Tibor pénz-
tárgép-kereskedő, az Irodagép-
műszerészek Országos Ipar-
testületének tagja lapunknak 
elmondta, hogy a régi típusú, 
csak június 30-ig használható 
gépeket gyakran 50 százalé-
kos árengedménnyel próbálják 
értékesíteni. Egy módon azon-
ban meg tudnak szabadulni a 
készlettől. Mivel új gép nincs, a 
közeljövőben induló vállalkozá-
sok csak úgy lehetnek jogosul-
tak a gépcsere állami támoga-
tására, ha megvesznek egy régi 
típusút, és amint kapható lesz 
az új, bejelentik a cserét.

Más gondjuk is van a pénz-
tárgép forgalmazóknak és szer-
vizeknek. Május elseje után a 
szervizek és műszerészek csak 
új típusú műszerészi igazolvá-
nyok, illetve plombanyomók 
használatával dolgozhatnak. 
Azonban – mondta Gerlach Ti-
bor – Győr-Sopron-Moson me-
gyében még nem kaptak egyik-
ből sem.

A szakember szerint egyfajta 
gép nem is alkalmas minden-
hová. Ma több mint kétszázféle 
pénztárgép üzemel Magyaror-
szágon, mert ami elegendő egy 
zöldségesnél vagy garázsbolt-
ban, az nem felel meg benzin-
kúton vagy gyógyszertárban. 
Ezt azonban az ügyfelek sem 
tudják, és mivel hónapok óta 
hiába várnak hivatalos tájékoz-
tatásra, a szervizektől próbál-
nak információhoz jutni.

Azonban a szakszervizek 
sem tudnak többet.
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Most érvényes határidők
áPRIlIs 30. A 2013. március 
19. előtt kiadott szervizenge-
délyek, műszerészigazolvá-
nyok és plombanyomók érvé-
nyüket vesztik.
Május 1. Az új pénztárgé-
pekre való átállás határideje. 
A szervizek és műszerészek 
csak új plombanyomókkal 
dolgozhatnak.
júnIus 30-Ig Az adóhatóság 
eddig nem bünteti a hagyo-
mányos, elektronikus napló-
val nem rendelkező pénztár-
gépek használatát.

júlIus 1-től Havi adatköz-
lés: az elektronikus naplóval 
rendelkező, hagyományos 
pénztárgépek üzemeltetői 
elektronikus úton, havonta 
adatot szolgáltatnak.
deCeMbeR 31-Ig Eddig üze-
meltethet elektronikus napló-
val rendelkező, hagyomá-
nyos kasszát a pénztárgép-
használatra kötelezett.
2015. jAnuáR 1. Már csak 
onlinekassza működhet: ed-
dig üzemeltethet pénztárgé-
pet az az adózó.

Megszavazta 
az osztalékot 
a Richter 
közgyűlése
gYÓgYszeRIPAR Részvényen-
ként 660 forintos osztalék 
kifizetéséről döntött a Richter 
Gedeon Nyrt. tegnapi éves 
közgyűlése, az osztalék mér-
téke megegyezik a tavalyival. 
Az osztalék kifizetése június 
17-én kezdődik. A társaság a 
2012. évi, magyar számviteli 
szabályok szerinti 43,91 milli-
árd forint adózott eredményé-
ből 12,27 milliárd forintot oszt 
szét a részvényesek között, 
31,64 milliárd forint pedig az 
eredménytartalékba kerül.

A közgyűlés az anyavállalat 
2012. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolóját 654,95 
milliárd mérlegfőösszeggel és 
43,91 milliárd forint adózott 
eredménnyel, a Richter csoport 
nemzetközi számviteli stan-
dardok szerinti konszolidált 
beszámolóját 672,237 milliárd 
forint mérlegfőösszeggel és 
49,08 milliárd forint eredmény-
nyel fogadta el. A közgyűlésen 
a részvényesek 66,84 százalé-
ka jelent meg. � n MTI
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Nagy a bizonytalanság, a szakmában egymást kérdezgetik az emberek: hogy lesz ebből beszerzés

Austrotherm Kft.
(millió forint)

                     2010              2011

árbevétel 5 215,10 5 964,86

üzemi eredmény –46,09 110,81

Adózott eredmény –150,40 –100,83

Mérleg szer. ered. –150,40 –100,83

saját tőke 2 605,40 2 504,57

hosszú lej. köt. 400,00 400,00

Mérlegfőösszeg 4 976,34 4 949,77
Forrás: KIM, oPteN

 n A termékek 25  
százalékkal jobb  
hőszigetelő képességűek, 
mint a megszokottak

Komoly romániai 
beruházásról 
döntött a Daimler
AutÓIPAR Több százmillió 
eurós beruházással bővíti ro-
mániai gyártókapacitását a 
Daimler. A német járműgyártó 
társaság honlapján megjelent 
közlemény szerint az erdélyi 
Kudzsirban (Cugir) és Szász-
sebesen (Sebes) ötfokozatú 
automata sebességváltókat és 
úgynevezett kettős tengely-
kapcsolós sebességváltókat 
gyártanak az új Mercedes 
Benz modellekhez. A Star 
Transmisson nevű romániai 
leányvállalat üzemeinek fej-
lesztésére azért van szükség, 
mert a stuttgart-hedelfingeni 
sebességváltógyár teljes kapa-
citáson működik és nem lehet 
tovább bővíteni.

A beruházás értéke az alkal-
mazottak képzésével együtt 
meghaladja a 300 millió eu-
rót, ebből 280 millió eurót az 
erdélyi üzemek fejlesztésére 
fordítanak. Kudzsirban 2013 
közepétől, Szászsebesen 2014 
elejétől gyártják a legújabb tí-
pusú sebességváltókat. �n MTI


