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Két számjegyűek 
már a béremelések
ITTHON/RÉGIÓ A második ne-
gyedévben a fizikai mun-
kát végző szak- és betaní-
tott munkások átlagos brut-
tó órabére 1553 forint volt, 
ami 11,5 százalékos növeke-
dés az előző év azonos idősza-
kában mért 1392 forinthoz ké-
pest – közölte a Trenkwalder 
és a Moore Hungary az MTI-
vel. A munkaerő-kölcsönzés-
sel és -közvetítéssel foglalkozó 
Trenkwalder csak-
nem 7 ezer munka-
vállaló bér adatait 
dolgozta fel a vizs-
gálat során. A ré-
giók szerinti sta-
tisztikák alapján 
az átlagos fizikai 
órabérek jobbára 
az 1400–1500 fo-
rint közötti sávban helyezked-
nek el. Dél-Dunántúl tér el kis-
sé 1370 forintos átlagos szint-
jével, míg Közép-Dunántúl és 
Közép-Magyarország emelke-
dik ki 1640, illetve 1930 forin-
tos átlagórabérével. Hamrák 
Viktor, a Trenkwalder szolgál-
tatási igazgatója hangsúlyoz-
ta, hogy mivel számos ipar-
ágban továbbra is súlyos a 
munkaerőhiány, a bérnöveke-
dés üteme az év második felé-

ben a kedvezőtlenebbre fordu-
ló gazdasági környezetben is 
gyorsulhat. A munkavállalók 
igényei gyorsan igazodnak a 
magasabb inflációs várakozá-
sokhoz.

A Moore Hungary tanács-
adó és könyvvizsgáló cég több 
mint 60 nemzetközi cég ma-
gyarországi leányvállalatá-
nál dolgozó csaknem 500 kö-
zépvezető béradatait vizsgál-

ta meg. A 700 ezer 
és egymillió forint 
közötti havi bruttó 
fizetési sávban dol-
gozó alkalmazot-
taknál az éves bér-
emelkedés mérté-
ke a második ne-
gyedévben hosz-
szú évek óta első 

ízben érte el a két számjegyű 
értéket, átlagosan 10,2 száza-
lék volt. Egy évvel korábban 
4,4 százalék volt az átlagbér 
emelkedés mértéke ebben a 
körben. Kérdés, hogy a jelen-
legi 10 százalék körüli bérnö-
vekedés elegendő lesz-e a ve-
zető munkavállalók hosszú 
távú megtartásához. Ebben a 
körben egy jó munkahelyvál-
tással könnyen elérhető na-
gyobb bérnövekedés is.

Hiányszak-
máknál mun-
kahelyváltás-
sal is elérhe-
tő jelentős 
béremelés

Nem aprópénzről van szó a béremelésnél  Fotó: Shutterstock
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A takarékosság jegyében a lakosság és a cégek elkezd-
tek vadul költeni. Furcsa ellentmondás, de szerintem 
sajnos a Kedves Olvasó tudja, miről lehet szó. Igen, 

az energiaárak várható drasztikus emelése okozza azt, hogy 
például a kályhavásárlás iránt tizennégyszeres – nem téve-
dés! – az érdeklődés, napelemet hatszor annyian vennének, 
mint a megelőző hónapokban.

A családoknál és a cégeknél egyaránt átütemezések kez-
dődtek, erről hallottam több ismerőstől, baráttól is. Elma-
rad a balatoni vagy a tengerparti üdülés, és még ki tudja, 
mi minden? Induljunk el a kályhától, kandallótól, az az el-

ső lépés. Pontosabban ezzel 
párhuzamosan a tüzelőanyag 
beszerzése – úgy rendelik-ve-
szik mostanában, mint a cuk-
rot. Na jó, cukrot sokkal keve-
sebbet, azon is lehet spórolni. 
A cégeknél át kell gondolni, 
melyik ujjukat harapják meg. 

Ahol még nem történt meg, energiatakarékosra cserélik a gé-
peket. Figyelik, hogy esetleg van-e erre pályázat, ahogyan a 
napelemes átállásra. Döntés előtt érdemes számításba ven-
ni, hogy a megtérülés négy-öt évről minden bizonnyal fele-
ződik majd. Pontos számokat senki nem tud, de az is lehet, 
hogy inkább még gyorsabb lesz. A kályha és a tüzelő mellett 
természetesen szóba kerül a hűtő és a fagyasztó, no meg az 
alacsony fogyasztású világítótest. Ha van elég pénz, semmi 
gond. Ha van hitelre lehetőség, eljött az ideje.

Visszatérve az átütemezéshez, könnyen előfordulhat csa-
ládokon belül, hogy a tervezett őszi születésnapi, majd a té-
li, karácsonyi ajándékok helyett praktikus kályhát vagy ház-
tartási gépeket szállítanak házhoz.

játék és laptop he-
lyett kályha vagy 
háztartási gép ér-
kezhet

A benyújtási 
határidő 
szeptember 
ITTHON/MEGYE A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) 
felhívja az érintettek figyel-
mét, hogy módosult a Szé-
chenyi 2020 keretében meg-
jelent „Mezőgazdasági terme-
lők EU-s és nemzeti minőség-
rendszerhez történő csatlako-
zásának támogatása” című 
felhívás dokumentációja. Az 
utolsó szakaszhatár módo-
sult 2022. december 31-ről 
2022. szeptember 30-ára, il-
letve ennek megfelelően a tá-
mogatási kérelmek benyújtá-
sára rendelkezésre álló idő: a 
benyújtásra szintén szeptem-
ber 30-ig van lehetőség. A ké-
relmek értékelésének utolsó 
szakasza is eddig történik, 
és a benyújtott projekteket 
együtt bírálják majd el. Kifi-
zetési kérelmet az nyújthat 
be, aki támogatói okirattal 
rendelkezik vagy kérelmet 
nyújtott be, de hatályos támo-
gatói okirattal még nem ren-
delkezik. Bármilyen kifizetés 
kizárólag fennálló támogatá-
si jogviszony esetében történ-
het, melynek feltétele a támo-
gatói okirat közlése.

Partnerség az Edutus és a Hartmann között

Kölcsönös előnyök 

Az innovatív regionális tu-
dás- és vállalkozói térségi 
központ szerep betöltését 
megcélzó tatabányai szék-
helyű Edutus Egyetem hosz-
szú távú stratégiai partner-
séget alakított ki az ácsi 
székhelyű Hartmann Hunga-
ry Kft-vel.

Mórocz Károly
karoly.morocz@mediaworks.hu

TATABÁNYA/ÁCS A több terü-
letet is felölelő együttműkö-
dés kölcsönösen előnyös ered-
ményeket hozott. Az Edutus 
Egyetem Műszaki Intézete a 
folyamatfejlesztési alapok-
ról, valamint a FANUC robot-
ról felnőttképzést, tanfolya-
mokat tartott a közelmúltban 
a cég érintett munkavállalói 
számára. Létrejött egy esz-
köztámogatási megállapodás 
vállalati szponzoráció kereté-
ben a Műszaki Intézet oktatá-

si-kutatási infrastruktúrájá-
nak fejlesztésére.

A Hartmann Hungary Kft. a 
százöt évvel ezelőtt, 1917-ben 
Dániában alapított, a világpi-
acon vezetőnek számító tojás-
csomagoló anyagot gyártó vál-
lalkozás ácsi leányvállalata. 
A Hartmann vállalatcsoport 
napjainkban tizenöt terme-
lőüzemmel és mintegy 2500 
dolgozójával a világ egyik leg-
jelentősebb formá-
zott papírrost-cso-
magolóanyag gyár-
tója.

Az eszköztámo-
gatási megállapo-
dás keretében a 
Hartmann Kft. két-
millió forint támo-
gatást nyújtott a 
Műszaki Intézet robotikai la-
boratóriumában található FA-
NUC anyagmozgató ipari ro-
bot számára, melynek bizton-
ságos üzemeltetése megkö-

veteli az emberektől való fi-
zikai elkülönítést. A szabvá-
nyoknak mindenben megfe-
lelő robotcella-kerítés és a ro-
botvezérléstől függetlenül mű-
ködő beléptető kapu kialakítá-
sára, az ipari robot és a robot-
cella összehangolása július kö-
zepén fejeződött be a Műszaki 
Intézetben.

– A projekt lényege az volt, 
hogy egy másik céges partner-

től a korábban ka-
pott FANUC ipari 
robothoz a bizton-
sági előírásoknak 
megfelelő és ilyen 
tanúsítvánnyal is 
rendelkező kerítést 
telepítsenek, olyan 
szabványos belép-
tetőkapuval, amely 

a robot bekapcsolt működő ál-
lapotában elektronikusan zár-
va van az előző „házi megoldá-
sú” kerítés és biztonsági ele-
mek helyére – mondta érdek-

lődésünkre dr. Peredy Zoltán, 
az Edutus Egyetem Műszaki 
Intézetének vezetője. Hozzá-
tette, a robot és a cella kikap-
csolt (áramtalanított) állapotá-
ban a cellaajtó állandóan zár-
va van, csak egy megfelelő he-
lyen lévő csavar elfordításával 
lehetséges a kapu kinyitása. 
Ezzel megnövekszik az ipari 
robot mozgásterének korábbi 
„szoftveres „leszűkítésén” ala-
puló működési biztonság. Ez a 
szabványos cella lehetővé teszi 
– immár az ipari üzemek ro-
botizált gyártósoraival csak-
nem megegyező körülmények 
között – a robotikai ismeretek 
hatékonyabb oktatását.

– A megnövelt biztonság 
miatt jobban kihasználhatjuk 
ennek a robottípusnak a lehe-
tőségeit és képességeit mind 
az iskolai rendszerű képzés-
ben, mind a felnőttképzési 
tanfolyamok esetében – tette 
hozzá a szakember. 

Az Edutus Egyetem laboratóriumában szerelik a robotcella kerítését a szakemberek Fotó: Edutus Egyetem 

Az Edutus 
Egyetemnek 
több megyei 
céggel is van 
együttműkö-
dése

Kályhák, bojlerek, hűtők és fagyasztók

Hatalmas a kereslet
ITTHON/MEGYE A rezsiárak mó-
dosítása nyomán többszörösé-
re nőtt a kereslet egyes ház-
tartási berendezések, különö-
sen a kályhák és a bojlerek 
iránt ugrott meg az érdeklő-
dés a bejelentést követő héten.

Számos érintett termék kap-
csán kiugró kereslettel szem-
besülhettek az online keres-
kedelmi cégek. Az Olcsóbbat.
hu ár-összehasonlító portál 
számos háztartási gép – a töb-
bi között a bojlerek, a hűtő- és 
fagyasztószekrények, illetve a 
mosogatógépek – esetében ta-
pasztalt az átlagos szint több-
szörösét kitevő érdeklődést. A 
kályhák, kandallók kategóriá-
jában egy hét alatt 14-szeresé-
re nőtt az érdeklődők száma.

Az e-kereskedelem is azon-
nal megérezte az energia-ve-
szélyhelyzet bejelenésének 
hatását: az átlag feletti fo-
gyasztói díj ugrásszerű nö-
vekedésének hírére a háztar-
tások azonnal megkezdték 
az energia-megtakarítási le-
hetőségek, illetve az alterna-
tív energiaforrások felkuta-
tását. Tömegesen mérték fel 

a kisebb fogyasztású, korsze-
rűbb termékek beszerzési le-
hetőségeit is. A háztartások-
ban jelentős energiát igényel-
nek a vízmelegítők, bojlerek, 
valamint a hűtőszekrények és 
a fagyasztók. Előbbiekre hét-
szer, míg utóbbiakra ötször 
akkora érdeklődés mutatko-
zott a bejelentést követő na-
pokban, mint a megelőző hét 
nap során.

Nem meglepő tehát, hogy 
a lámpák és egyéb világítás-
technikai eszközök iránt is 
három és félszeres érdeklő-
dést mértek a vizsgált idő-
szakban. Az alacsony fogyasz-
tású világítótestek közül külö-
nösen a LED-es megoldásokat 
keresték az érdeklődők. Fenti-
eken kívül a mosogatógépek 

és a tűzhelyek, főzőlapok ke-
resési adataiban mutatkozott 
jelentős kiugrás az Olcsóbbat.
hu portálon.

A napelemek iránt hat-
szoros, míg a szélgeneráto-
rok iránt hétszeres érdeklő-
dést tapasztaltak az összeha-
sonlító oldal munkatársai. Az 
energiabiztonság is érezhető-
en fontos szempont a háztar-
tások számára, amit a külön-
féle áramfejlesztők iránt más-
félszeresére növekvő kereslet 
is jól mutat.

– Noha az érdeklődések, il-
letve a webshopok oldalaira 
való átkattintások nem jelen-
tik automatikusan a vásárlá-
sok ilyen arányú megugrá-
sát is, az bizonyos, hogy a re-
zsiköltségek drasztikus meg-
emelkedésének lehetősége a 
lakosság széles körét sarkal-
ta megtakarítási megoldá-
sok keresésére – magyarázza 
Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.
hu vezetője. – Várható, hogy 
alacsonyabb szinten fennma-
rad a fokozott érdeklődés a 
felsorolt termékkörök iránt. 
 Mórocz K.

 Az energiabiz-
tonság az utóbbi 
években rendkívül 
fontossá vált   
a háztartásoknak 


