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EURÓFA
Gyermekkorunk kedvenc meséiben szerepel a pénzt termő fa, amely alá csak le kell 
heveredni, és ölünkbe hullanak a bankjegyek. Sajnos Magyarországon még várni 
kell, amíg az eurófa hullajtani kezdi leveleit, azaz a közös valutát bevezetik. A napi 
politika sodrában évszámokban tobzódunk: 2010, 2012, 2013, egyszóval az a 
lényeg, hogy bizony még odébb van az euró honi debütálása.
A közös valuta a gazdasági kiszámíthatóságot, a befektetések árfolyambiztonságát 
hozhatja el, túl azon, hogy megkíméli az uniós polgárokat a pénzváltás macerájától. 
Nemzeti fizetőeszközünk mintegy hatvanöt év után már csak a numizmatikusok gyűj-
teményeit gazdagíthatja, besorakozva a korona, pengő stb. mellé. 
Valljuk be, nosztalgiával vegyes megkönnyebbüléssel emlékezünk majd forintjainkra. 
Kezdetben a stabil fizetőeszközt jelentette, majd elkezdett hígulni, inflálódni. Sok-

szor szorongva lestük az év eleji árdrágulások 
bejelentését, aztán ezekre újabban már nem 
kellett január elsejéig várni – jött a drágulás 
hétről-hétre, napról-napra.
Persze aki takarékoskodott – ha volt miből -, 
annak idején sem volt óriási megélhetési gondja. 
Ezt a témát járjuk körül jelen lapszámunkban, az 
október 31-i Világtakarékossági Nap apropó-
ján. A szokottnál több gazdasági, pénzügyi in-
formációt olvashatnak magazinunkban, reméljük 
használni is tudják ezeket!

Veér Károly

A Regio Regia magazin a

cégadatbázisát használja. www.adatbazis.com

http://www.adatbazis.com
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A T a r t a l o m b ó l :

E havi lapszámunk támogatói:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kömlőd község Önkormányzata

Komárom-Esztergom megye Közgyűlése
Velence város Önkormányzata

Tatabánya város Önkormányzata
Rohr Bau Kft.

Sárbogárd város Önkormányzata

A HÓNAP SZÁLLÁSHELYE - 11. OLDAL
Sütött a nap a levegő kellemes, azonban a sárguló, színjátszó levelek jelzik, lassan itt az ősz. Nyugalom, 
csend honolt… Lassú léptekkel haladtam a Penta Lux Hotel portáján. A hotel recepciósa Terjékné Deák 
Krisztina fogadott. Végig vezetett a szállodában…

CSAK A VÁLTOZÁS AZ, AMI ÁLLANDÓ 14.OLDAL
A Vértesalja ÁFÉSZ több mint ötven éve működik Komárom-Esztergom megyében. A szövetkezeti forma 
mellett létrehoztak egy részvénytársaságot megalakult a Vértesalja Coop Rt.  Mindezekről Kuhár Péter elnökkel 
beszélgettünk.

A TŐKEPIACOT ÉLINKÍTŐ INTÉZKEDÉSEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN - 16-17. OLDAL
1924 óta minden évben október utolsó munkanapján emlékezünk meg a Takarékossági Világnapról. A kö-
zelmúltban a tőkepiacot élénkítő intézkedéseket hirdettek meg a Budapesti Értéktőzsdén, ennek hatásairól 
kérdeztük Szalay-Berzeviczy Attilát, a BÉT tatabányai származású elnökét.

BEMUTATKOZNAK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KISTELEPÜLÉSEI 2. - 33. OLDAL
Bemutatjuk Komárom-Esztergom megye kistelepüléseit a megyei közgyűlés támogatásával. Ezúttal Kömlődön 
jártunk.

A HANKOOK TIRE BERUHÁZÁSA DUNAÚJVÁROSBAN  - 35. OLDAL
Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter 2005. november 1-jén, tárgyalásai után, hazaérkezve 
bejelentette, hogy a dél-koreai járműabroncs-gyártó világcég dunaújvárosi székhellyel zöldmezős beruházást 
valósít meg 2006 és 2010 között. 

NAGY LÁSZLÓ 80 ÉVE 1925-1978 - 42-43. OLDAL
Aki ismerhette, annak a kedvesen mosolygó, huncut tekintetű, megfontolt szavakkal szellemesen okos, gyakran 
szójátékos Nagylaci maradt az emlékezetében.

ÚJRA TANÁR ÚL A TATABÁNYA KISPADJÁN - 46-47. OLDAL
Hosszú évekig tartó bukdácsolás után ma ismét az első osztályban szerepel a megyeszékhely csapata. A 
kispadon Sisa Tibor személyében ismét egy tanerő ül. A másodosztályban még nagy rivális REAC elleni 
4-0-ás győzelem utáni első edzést követően beszélgettünk vele.





A Hiányzó Kapocs konferencián 
többek között előadást tartott Agócs 
István, a Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács elnöke, dr. Kolber 
István, Regionális Fejlesztésért és 
Felzárkózásért felelős tárca nélküli 
miniszter, Molnár László, elnök-ve-
zérigazgató, a FÖMTERV Rt.-től, 
Ioannis Gheivelis, European Unio, 
a Trans European Net-
work képviseletében, 
Horváth Zsolt Csaba, 
közlekedési helyettes 
államtitkár a Gazdasági 
és Közlekedési Minisz-
tériumtól, és Ing. Jozef 
Legény, igazgató, a 
szlovák Építésügyi és 
Regionális Fejlesztési 
Minisztériumból.

A konferencián el-
hangzottak szerint az 
Európai Unió kibővü-
lésével a közlekedési, 
szállítási tengelyek átrendeződtek. 
A fenntartható növekedésű gazda-
ságokban a közlekedésnek rendkívüli 
szerepe van, a transz-európai hálózat 
(TEN-T) kialakításában valamennyi 
országnak részt kell vennie. Az egyes 
országok úthálózatát egy nagyobb 
rendszerbe integrálva kell elhelyezni.
Az európai gazdaság és piac fokoza-

tos keletre tolódásával a csatlakozást 
megelőző időszakban értelemszerűen 
a nyugat-kelet irány vált meghatá-
rozóvá, hiszen a nyugati fejlett or-
szágok elsősorban a keleti régiókban 
látták biztosítottnak működő tőkéjük 
letelepedését. Az elmúlt években 
egyre erősödnek a meglévő tenge-
lyeket metsző, észak-déli irányú új 

tengelyek kiépítését szorgalmazó 
kezdeményezések, különös tekintet-
tel a csatlakozott közép-európai és 
baltikumi országok egymás közötti 
kapcsolatára.  

Magyarország kedvező földrajzi fek-
vésénél fogva a hiányzó észak-déli 
kapcsolatok szempontjából ideális 

helyzetben van. Területén három 
olyan észak-déli folyosó is kijelöl-
hető, amelyek egyaránt szolgálják az 
összeurópai érdekeket és illeszkednek 
az országos közúthálózat fejlesztési 
elképzelésekhez. Olyan irányokat 
jelölnek ki, amelyek a felmerülő tár-
sadalmi, gazdasági igények és ezek 
ismeretében megváltozott forgalmi 
áramlatok miatt már jelenleg is ko-
moly jelentősséggel bírnak. 
Ezek az egész Közép-Kelet Európát 
átszelő új közúti folyosók a Balti-
tenger térségét kötik össze az Ad-
riai-tenger/Fekete-tenger térségével, 
gazdaságilag különböző fejlettségű 

területeket felfűzve.

A lehetőségeket elemez-
ve kialakulóban van egy 
olyan szakmai vélemény, 
amely az országon átve-
zető „középső” folyosó 
kiegészítésének elemzését 
fontosnak és időszerű-
nek tartja. Ez a folyosó 
egyébként a Harmadik 
Összeurópai Közlekedési 
Konferencián 1997-ben 
csak részben került kije-
lölésre. A VI. folyosó 
Gdansk–Krakkó–Zsolna 

vonalon (mintegy 900 km), míg az 
V/C. folyosó Budapest–Eszék– Sza-
rajevó–Plocse vonalon (mintegy 
700 km) kijelölésre került, azonban 
egy komplex hálózati összeköttetésé-
hez még mintegy 160 km útszakasz 
kijelölése szükséges.

“HIÁNYZÓ KAPOCS” KONFERENCIA
A 2005. október 13-án, a budapesti Hotel Gellértben 
megrendezett Hiányzó kapocs elnevezésű konferencia  
a – Magyarország és Szlovákia között – hiányzó 
útszakasznak, közúti csatlakozásnak a szükségességét 
volt hivatott rögzíteni, valamint a térségek fejlesztési 
irányait kívánta erősíteni.
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FEJÉR MEGYÉBEN
Dunaújvárosban
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/a., 
Tel.: 25/500-148, e-mail: balazscsila@vnet.hu

Móron
8060 Mór, Szent István tér 6., 
Tel.: 22/560-862, e-mail: erdos@mor.hu

Székesfehérváron
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., 
Balla Károly szakértő, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. 
Tel.: 22/513-396, e-mail: pisz@kdrfu.hu

Továbbá a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszerveze-
ténél, 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14., Tel.: 22/522-
558, e-mail: fejteri@axelero.hu 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN
Esztergomban
2500 Esztergom, Imaház út 2/A., 
Tel.: 06/70/517-4846, e-mail: miavecz@vnet.hu

Komáromban
2900 Komárom, Szabadság tér 1., 
Tel.: 34/541-306, e-mail: nagyedit@komarom.hu

Tatabányán
Komjáthy László szakértő, 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C., 
Tel.: 34/512-787,e-mail: partnerm@axelero.hu

Továbbá a 2800 Tatbánya, Fő tér 4 szám alatt a Komárom-Esz-
tergom Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeténél. Tel.: 
34/517-216, e-mail: kemtt@kemoh.hu

VESZPRÉM MEGYÉBEN
Ajkán
8400 Ajka, Sport utca 14., 
Tel.: 88/211-928, e-mail.: kristaly@ajkanet.hu 

Pápán
8501 Pápa Pf. 173., 
Tel.: 89/324-406, e-mail.: eu-pont@freemail.hu 

Tapolcán
8300 Tapolca, Batsányi utca 1., 
Tel.:87/412-328, e-mail: konyvtar@vktapolca.hu

Veszprémben
Maróti Rezső szakértő, 8200 Veszprém, Óváros tér 22., 
Tel.:30/2561438, e-mail: vhbrt@sednet.hu
Továbbá a 8200 Veszprém, Kossuth utca 10 szám alatt a 
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeténél. 
Tel.: 88/407-021, e-mail: vpmtt@vpmtt.hu 
Személyes megkeresés előtt mindig egyeztessen időpontot telefo-
non vagy e-mailben!

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS 
SZOLGÁLAT

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht. a pályázati lehetőségek nagyobb 
kihasználása érdekében a Közép-dunántúli 
Régióban Pályázati Információs Szolgálatot 
(PISZ) működtet. A PISZ feladata, hogy 
térítésmentesen adjon tájékoztatást a potenciális 
pályázók számára az európai uniós és a hazai 
finanszírozásból működtetett aktuális pályázati 
lehetőségekről, a szükséges feltételekről és az 
elérhető forrásokról. Kérem, forduljon bizalommal 
az információs pontokhoz és szakértőinkhez!
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A Közép-dunán-
túli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség 
és az Országos 
Területfejlesztési 
Hivatal Pályázati 
Információs Köz-
pont sajtóbe-
szélgetést tartott 
2005. október 
6-án, a helyszín 
a Székesfehérvári 
Regionális vállalko-
zásfejlesztési Alap-
ítvány (Székes-
fehérvár, Budai 
út 9-11.) volt. 
Dányi Gábor, az 
Országos Terület-
fejlesztési Hivatal 
Pályázati Infor-
mációs Központ 
igazgató-helyet-

tese és Heinrich Péter, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség ügyvezető igazgatója tartotta a sajtóbeszélgetést.
Az Európai Unió hosszú távú célkitűzései közé tartozik, hogy az 
uniós országok közötti fejlettségbeli különbségeket mérsékelje. E 
cél elérése biztosítja hazánk számára is a Strukturális Alapokból 
finanszírozott Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati lehetőségeket, 
melyek hozzájárulnak a szociális-, gazdasági- és egészségügyi- stb. 
minőségek javításához. A szigorú uniós szabályoknak eleget téve a 
források felhasználása a programozás elvét követik, amely nemcsak 
a minisztériumok által kiírt pályázatok figyelemmel kísérését, hanem 
a hozzá kapcsolódó irányítási és ellenőrzési munkákban résztvevő 
fővárosi és vidéki intézményi szereplők jogszabályi működését is 
jelentik. E szempontokat figyelembe véve az Országos Területfej-
lesztési Hivatal Pályázati Információs Központja az elmúlt hónapok 
során kialakította a strukturális alapok belső információs rendszerét, 
mely „közös tudásbázisként” jelentősen segíti a hatékony ügyfél-
tájékoztatási, pályázati és program végrehatási feladatokat. A saj-
tóbeszélgetés keretében bemutatták a rendszer előnyeit, valamint 
azt, hogy hogyan válnak követhetővé a pályázatok az intézményi 
szereplők számára a kiírásuktól a megvalósult projektekig. Tájékoz-
tatást kaptunk a strukturális belső információs rendszere (Extranet) 
céljairól és szolgáltatásiról. Megtudtuk, hogy az Extranet alapelvei 
az egységes és dokumentált információáramlás, valamint az Extra-
net által nyújtott előnyökről és szolgáltatásairól kaptunk tájékoz-
tatást. Továbbá az OTH Pályázati Információs Központja (PIK) 
bemutatta: a „Jól tájékozottság 3 lépésben”, nos ezt az alapelvet 
szem előtt tartva általános tájékoztatással és alapfokú tanácsadás-
sal, valamint az ügyfél-tájékoztatási tevékenységek koordinálásával 
közvetlenül segíti a pályázókat és projektgazdákat. Információs 
tevékenysége kiterjed a strukturális alapok támogatásaira, a köz-
ponti projektekre, a támogatásokat kezelő intézményrendszerre, a 
projekt előkészítésére, és a hazai költségvetés által finanszírozott 
pályázatokról nyújtott tájékoztatásra. A sajtóbeszélgetés filmvetí-
téssel ért végett.

Zelina Irma

SAJTÓBESZÉLGETÉS…
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Sütött a nap a levegő kellemes, azon-
ban a sárguló, színjátszó levelek jelzik, 
lassan itt az ősz.
Nyugalom, csend honolt… Lassú 
léptekkel haladtam a Penta Lux Hotel 

portáján. A hotel recepciósa Terjékné 
Deák Krisztina fogadott. Végigvezetett 
a szállodában… a színek harmóniája, az 
egyediség megragadott. Megtudtam, 
ez nem egy belső építész dicsérete, 
hanem az ügyvezető asszonyé. Ő Váli-

né Juhász Ilona. 
Helyet foglaltam 
a szálloda halljában. 
Gondolataim futottak… Tata 
– a vizek városa – a Bécset Budapest-
tel összekötő M1-es autópálya mellett 
fekszik. Fő nevezetessége az Öreg- és 
a Cseke-tó. Legnevezetesebb műemlé-
ke a XIV.sz-ban épült Zsigmond vár. 
A Penta Lux Hotel és Apartman a 
város üdülőövezetében, az Öreg-tótól 
200 m-re helyezkedik el. Az Apart-
man 1997-ben, a Hotel 2001-ben 

épült. A szobák 2-3-4 ágyasak, für-
dőszobával, telefonnal, színes tv-vel és 
hűtőszekrénnyel ellátottak. (Maximum 
35 fő elhelyezésére van lehetőség). 
A Hotel negyvenfős reggeliző étte-
remmel, szaunával, pezsgő fürdővel 
és medencével várja a vendégeket. 

Masszás igényelhető, amely egyfaj-
ta Wellnes tevékenység.. A 

közelben több étterem 
és szórakozóhely 

teszi tel-
jessé 

a szolgáltatást. Az autókat kiépített 
parkolóban lehet elhelyezni. Egyszóval 
igazi gyöngyszem.
Váliné Juhász Ilona, az ügyvezető meg-
érkezett, kedvesen üdvözölt. 

– Kérem mesélne arról, hogy mi-
lyen belső motiváció alapján jött 
létre a Hotel?
– Szerettünk volna egy családias han-
gulatú, a barokk város épületei közé 
illeszkedő szállodát építeni. Adott volt 
a szép természeti környezet, a többi 
már csak rajtunk állt.

– Gondolom sok a vendég? Szí-
vesen járnak vissza?
– Igen. Arra törekedtünk mindmáig, 
hogy nálunk ne a szállodai jelleg, 
hanem sokkal inkább a családiasság le-
gyen az elsődleges.

– Tervek, célok?
– Nos! Dédelgetett vágyunk továbbra 
is úgy dolgozni, hogy wellnes paradi-

csommá fejlődjünk. Megtartva 
a színvonalat, emelve a 
szolgáltatást, ahogyan ön is 
fogalmazott, szeretnénk igazi 
gyöngyszem maradni.
– Sok sikert!

Zelina Irma

PENTA LUX 
HOTEL TATA
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2005. október 8-a és 15-e köz-
ött rendezték meg a 15. Barátság 
Fesztivált Komárom-Esztergom megye 
németországi partnerterületén, He-
insberg tartományban, ahol szűkebb 
hazánkat a komáromi Garabonciás 
Táncegyüttes képviselte Pőcze László, 
valamint a tarjáni Tarjaner-Spitzbuam 
Zenekar Stréhli György vezetésével. 
A Varga Zita nemzetközi referens által 
kísért csoportok az egy hét alatt színes 
programokon vettek részt, megismer-

ték a térség 
látnivalóit, 
szórakoztak 
a „Brühl-i 
Fantáziaor-
s z á g b a n ” , 
valamint hajókáztak a Rajnán. A 
fesztivál csúcspontjaként október 13-
án került sor a gálaműsorra, amelyen 
valamennyi résztvevő nemzet művésze 
bemutatkozott. A Gálaműsor előtt 
Láposi Elza alelnök által vezetett hi-

vatalos delegáció, 
dr. Kürtösi Tibor 
és Fülöp István a 
Nemzetközi és Ide-
genforgalmi Bizott-
ság tagjai, valamint 
Varga Zita nemzet-
közi és Aradi Niko-
lett idegenforgalmi 
referens átadták 
a vendéglátóknak 
a Kuny Domokos 
Megyei Múzeum 
segítsé-gével be-
szerzett kalocsai 
népi ruhákat, me-
lyeket a wegberg-
beeck-i Európai 
Népviselet Múze-
umban tekinthetnek 
meg az érdeklődők. 
A fesztivál záró 
napján a hivatalos 
delegáció tagjai 
látogatást tettek a 
„WestEnergie und 

Verkehrs GmbH&Co.KG” telephe-
lyén, valamint a garzweileri külszíni 
fejtésű bányában. A hármas part-
nerkapcsolat résztvevői megvitatták a 
további sikeres együttműködés lehe-
tőségeit, különös tekintettel a sport 
területén történő közös programok, 
egy sportfesztivál hagyományteremtő 
megszervezésére. A felek az iskolák 
közötti kapcsolatok fejlesztésére is 
hangsúlyt kívánnak fektetni, hiszen 
ez a terület nagymértékben segíti a 
fiatalokat a nyelvtanulásban, így az 
általános és zeneiskolák közötti part-
nerségek kialakításának támogatását is 
célul tűzték ki. Új területként emelték 
ki a közös képzőművészeti progra-
mokat, alkotótáborokat, kiállításokat, 
valamint Láposi Elza alelnök javasla-
tára egy közös honlap gondolata is 
felvetődött, amely az együttműködés 
eredményeként létrejövő események, 
programok széleskörű közzétételére 
biztosítana lehetőségek. A 2005. évi 
Barátság Fesztivált a három résztvevő 
térség, Heinsberg járás, Midlothian 
körzet és Komárom-Esztergom me-
gye sikeresnek ítélte, s megállapodás 
született arról is, hogy a 2007. évi 
fesztiválnak Komárom-Esztergom me-
gye ad otthont. 

-kemöh-

ISMÉT SIKERESNEK BIZONYULT 
A BARÁTSÁG FESZTIVÁL

15. alkalommal rendezték meg 
Németországban a Barátság Fesztivált, 
melyen Komárom-Esztergom megyét nagy 
sikerrel képviselte a komáromi Garabonciás 
Táncegyüttes, valamint a tarjáni Tarjaner-
Spitzbuam Zenekar. A megye hivatalos 
delegációja a wegberg-beeck-i Európai 
Népviselet Múzeum kérésére kalocsai népi 
ruhákat adott át a vendéglátóknak. 
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– Régiónk – annak ellenére hogy az ide-
genforgalom területén kiváló adottságokkal 
rendelkezik – híján volt egy olyan kataló-
gusnak, amely összefoglalja a vendéglátó-
helyeket, szálláslehetőségeket. 

A 2005-ös Legyen a Vendégünk Ven-
déglátóhely- és Gasztronómiai Kalauzt 
mind formailag, mind tartalmilag a mai 
igényekhez igazítottuk; hiszen a benne 
lévő információk már nem csak nyomtatott 

formában, hanem 
az interneten is 
megtalálhatók és 
németül és angolul 
is olvashatók. Az 
idei kiadvány más 
szempontból is úttö-
rőnek számított, hisz 
Komárom-Esztergom 
megyében, a megyei 
önkormányzat meg-
bízásából a megye 
hivatalos kiadványát 
is mi készíthettük 
el, amely a 2005. 
évi Utazás Kiállításra 
jelent meg.

- Ha van megyei, 
minek a régiós?
- Valójában a me-
gyei kiadványok 
vagy nem is létez-
nek, vagy ha mégis, 
az meg sem közelíti 
azt a nívót, amit mi 
kitűztünk magunk 
elé. Üdítő kivétel 
a már említett Ko-
márom-Esztergom 
megyei kiadvány. 
Fejér megye standján 
találtunk ilyen jellegű 
kiadványokat, de 
Veszprém megyében 
sajnos nem láttunk 
hasonlót, ezért talán 

ott örültek a legjobban a három megyét jól 
és hasznosan összefoglaló anyagnak, amely 
ingyenesen beszerezhető.

– Kinek a feladata gondoskodni ilyen 
anyagokról?
– Mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban 
annak a feladata, aki magára vállalja. Alap-
vetően a megyei önkormányzatok adtak 
ki eddig is ilyen jellegű kiadványokat, de 
idegenforgalmi pályázatok kiírásával a Kö-
zép-dunántúli Régió Regionális Fejlesztési 
Tanácsa is segíti a turizmus fejlesztését. Sze-
rencsére a tanács támogatását már elnyertük 
a jövő évi katalógushoz, amelyet nagyobb 
példányszámban szeretnénk megjelentetni, 
és arra is nagyobb hangsúlyt szeretnénk 
fordítani, hogy még több vendéglátóhoz és 
szállásadóhoz jussunk el, hogy tájékoztatni 
tudjuk őket a megjelenés lehetőségeiről, 
formáiról. Remélem, hogy a régiónkban 
működő, vendéglátók, szállásadók és falusi 
turizmussal foglalkozók is partnerek lesznek 
abban, hogy minél átfogóbb, minőségi 
anyag jelenhessen meg régiónkról. Szeret-
nénk, ha felismernék, hogy ez a katalógus 
nem egy a sok közül. Ez értük, értünk van, 
az a célja, hogy megmutassuk gyönyörű 
régiónk értékeit, szépségeit. Meggyőződé-
sünk, hogy egy ilyen katalógus mindhárom 
megye látnivalóit, előnyeit átfogóan tudja 
megmutatni, és így a szélesebb körű kínálat 
csábítóbb lehet a külföldi és a belföldi 
turistáknak is, mint az egymegyés ajánlatok. 
Szeretnénk, ha 2006-ban már a régiós ka-
talógus is megjelenhetne az Utazás Kiállítá-
son, ezért a munkát már most megkezdtük, 
folyamatosan vesszük fel a kapcsolatot az 
idegenforgalomban érdekeltekkel.

Tisztelt Vendéglátó, Szállásadó, idegen-
forgalomban érdekelt Vállalkozó!

Amennyiben a cikkben szereplő kata-
lógus felkeltette érdeklődését, hívjon 

minket bizalommal! 
KEM-Bridge Net – 

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 51., 
Tel/fax: 34/310-971

MEGJELENIK A KIRÁLYI RÉGIÓ VENDÉGLÁTÓ- 
SZÁLLÁSHELY ÉS TURISZTIKAI KALAUZA

A tatabányai székhelyű KEM-Bridge Net kiadásában az 
elmúlt években már jelent meg Komárom-Esztergom megyei 
vendéglátóhely- és szálláskatalógus, az idei szezontól azonban 
a Közép-dunántúli Régióra – Komárom-Esztergom, Fejér és 
Veszprém megyére – kiterjesztett kiadványt forgathatnak kezükben 
az érdeklődők.
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– A Vértesalja ÁFÉSZ egyfajta magyar 
sikertörténet. A vállalkozása kezde-
tektől nyereségesen működik. Miért 
szerettek volna mégis változtatni?
– A Vértesalja ÁFÉSZ fejlődését az 
elmúlt öt évben jelentősen meghatá-
rozta a most tíz éves Coop-üzletlánc, 
amely éppen ebben az időszakban 
volt felfutóban. Ez természetesen nö-
velte valamennyi üzlet hatékonyságát. 
A multik terjeszkedése azonban ilyen 
formában már nem tette lehetővé a 
további növekedést, mert ehhez vagy 
további üzletekkel kellett volna bővíteni 
a céget, vagy a meglévők hatékonyságát 
kellett volna javítani. A további terjesz-
kedésnek azonban gátjai voltak, hiszen 
megyénkben már az előprivatizáció során 
elkelt az üzletek java része, s növekedni 
a későbbiekben csakis a kisebb boltok 
felvásárlásával lehetett, két 500 négy-
zetméteres áruházak nyitására egyszerűen 
nem volt lehetőség.

Ahhoz viszont, hogy a multikkal fel-
vegyük a versenyt, hogy hatékonyabbak 
lehessünk, a beszállítóknál is megfelelő 
kondíciókat kellett volna elérnünk. Ehhez 
viszont el kellett volna érnünk a kívá-
natos 5-7 milliárdos forgalmat, amihez 
még a megyében működő öt szövetkezet 
együttes teljesítménye is kevés volt.

A Coop fejlődése azt is magával hozta, 
hogy egyre inkább meghatározták, hogy 
mit tegyünk, milyen termékeket forgal-
mazzunk, milyen akciókat indítsunk, mit, 
mennyiért adjunk… Vagyis egyre jobban 
integrálódni kellett a régiós beszállítónk-

hoz. Mindezeket átgondolva végül egy 
együttműködési szerződés keretében 
beléptünk a régios coopba – a Mecsek 
Füszért Rt.-be, vagyis „kiszerveztük” 
üzleteinket.

– Milyen szervezeti formában mű-
ködnek tovább az üzletek?
– A növekedési gátak, a gazdasági kal-
kulációk azt mutatták, hogy a fejlődés, 
a vagyonnövekedés akkor folytatható, 
ha nem önállóan, saját alkalmazottakkal 
működtetjük tovább üzleteinket, hanem 
bérletbe. Így a készletek és az eszközök 
értékesítése után a felszabaduló tőkéből 
új üzleteket is tudtunk vásárolni, például 
Tatabányán az önkormányzattól, a Sétáló 
utcában, csaknem 150 millió forintérték-
ben. A szervezeti átalakulás gyakorlatilag 
ezzel az önkormányzati ingatlanvásárlással 
zárult le, mert az adás-vételre csak a szö-
vetkezet volt jogosult, amely éveken át  
bérelte ezen üzleteket.

Az értékesítésekből befolyt pénz másik 
felét szövetkezeti tagjaink kamatozó 
betétjeinek visszafizetésére fordítottuk. 
A létrejött tevékenységi integrációval a 
bolti dolgozóinknak is jogfolytonos mun-
kaviszonyt tudtunk biztosítani a Coop 
üzleteknél.

– Ötvenéves szövetkezeti múlt után 
miért kellett társasági formát is 
váltani?
– A fogyasztási szövetkezetek jellemző-
en sorra átalakulnak. Mindennek az oka, 
hogy 1992 óta szinte minden évben 
módosítottak a szövetkezeti törvényen, 

és általában számunkra előnytelenül. Idén 
decemberben is tárgyalja a Parlament az 
új szövetkezeti törvényt. Ez a rengeteg 
változás bizonytalanságot jelent, s ez 
mindenképpen előnytelen a szövetke-
zeteknek. Így az országos vezetés is a 
folyamatos átalakulást javasolja.

– Bevált a részvénytársasági forma?
– A mi szövetkezetünk már 1999-től 
megkezdte az átalakulást, megalapította 
a Vértesalja Coop Rt.-t, amelybe foko-
zatosan vittük át a tevékenységeket. Az 
Rt-nek jelenleg kilencszázhatvan tagja 
van, természetesen a szövetkezeti tagok 
száma ezzel párhuzamosan csökkent, je-
lenleg már csak 152-en vannak. Tagjaink 
tehát üzletrészük cseréjével részvénytulaj-
donosok lettek, és tulajdonuk arányának 
megfelelő súllyal szavazhatnak. Így a vál-
lalat ma már az európai jogszabályoknak 
megfelelően működik. A cégcsoportba 
a Vértesalja ÁFÉSZ mellett még három 
cég tartozik, a Vértesalja Coop Rt., a 
Vértesalja Profil Kft. és a Vértesalja 
Forrás Kft. Ezek mind egységes irányítás 
alatt működnek, vagyonkezelőkké váltak. 
A megalakulás óta a részvénytársaság 
minden évben osztalékot fizet tagjainak, 
és mivel tevékenysége gazdaságosabbá 
vált, 2006-2007-től ennek emelke-
dése is várható. Az eredmények tehát 
igazolják döntésünk helyességét.

Cseh Teréz

CSAK A VÁLTOZÁS AZ, 
AMI ÁLLANDÓ

A Vértesalja ÁFÉSZ több mint ötven éve működik Komárom-
Esztergom megyében. Az elmúlt öt évben kétirányú váltás 
jellemezte a szövetkezetet: egyrészt tevékenységében vált 
elengedhetetlenné az alkalmazkodás az egyre élesedő 
versenyhelyzethez, másrészt szervezeti változás is történt, a 
szövetkezeti forma mellett létrehoztak egy részvénytársaságot 
megalakult a Vértesalja Coop Rt.  Mindezekről Kuhár Péter 
elnökkel beszélgettünk.
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– Az életút, amelyet választott? 
– Úgy gondolom, adottságom van arra, hogy 
működő képessé tegyem azt, amiben hiszek.

– Hite szerint?
– Az egészségtudatosság fejlesztésében kell 
tevékenykednem. Tulajdonképpen a lényeg, 
megtanítani az embereket a táplálék bevite-
lének megválasztására, hiszen ez a sejtek fel-
építésében roppant fontos. Rhon Rosentáltól 
tanultam meg a magyar makrobiotikus főzést.

– Új világ kezdődött?
– Igen, jól látja. Saját magam és a család 
étkezésére odafigyelve, nyitottá váltam a világ 
rezgéseire. Komoly, nagy tudású gyógyítóktól 
rengeteget tanultam, fejlődtem. A francia szár-
mazású Michel Carayonnal a mai napig tartom 
a kapcsolatot, az egyik leghitelesebb szellemi 

vezető.

– 

Mikor alakult az Életfa Egészségvédő 
Központ?
– Tizenhat éve, 1989-ben Budapesten. 
Itt megadatott kiválasztani a legjobb ter-
mészetgyógyászokat, orvosokat. Az Életfa 
Fesztiválok keretében a természetes életmód 
népszerűsítésére lehetőség nyílt.

– Kezdetben mennyi érdeklődő volt?
– Visszaemlékezve, hiszen ezen adatokat nem 
lehet elfelejteni, száz érdeklődő volt. Tudni 
kell, hogy az ott és akkor, az itt és most 
jelentőségében, nem a mennyiség, hanem a 
minőség a fontos. Nos, azoknak az embe-
reknek, akik valóban érdeklődésüket szentelik 
ezen ügynek, jelen voltak, s egyre többen je-
len vannak. Természetesen sok-sok éven át a 
fesztiválok újra szerveződésének a keretében 
látjuk, hogy a kezdeti száz emberből később 
ezer, s így tovább nő a résztvevők száma, 
amely örömmel tölt el.

– Az élet könnyebbé tételét tanítja 
meg?
– Igen. Aki beteg alternatív módon 
segítséget kaphat, avagy, ha szeretné 
az ismereteit bővíteni, tanulhatnak, 
gyógyulhatnak.

– Melyek azok az alternatív gyógy-
módok, amelyeket ajánlana?

– Bioenergetika, masszások, egészséges 
táplálkozás, gyógynövényteák elkészítése. 
Szeretném megosztani az emberekkel, hogy 
az utóbbi években egy fontos dologra lettem 
figyelmes. Az emberekben egyre jobban kezd 
kialakulni az a tudat, hogy tegyenek az egész-

ségük érdekében, tehát egészé váljanak. 
Azonban felmerült bennem egy 

érzés, mégis úgy érzem valami 
nincs rendben! EGYRE BE-
TEGEBB A VILÁG! Semmi 
sem véletlen! Megismerkedtem 
a mágnesterápiával! Tóth János 
úr segítségével, aki későbbi 

társam, majd férjem lett. Olyan információk 
kerültek a birtokomba, amelyek mellett szerin-
tem senkinek nem szabad elmenni!

– Megtudhatjuk, melyek ezek az infor-
mációk?
– Természetesen. Mint egy varázsütésre 
megvilágosodott előttem, „egy természeti 
jelenség – Földünk mágnességének drasztikus 
csökkenése – az oka annak, hogy mint egy 
szélmalomharcot vívunk”. Igazolt tény ugyan-
is, az élő szövetek és sejtek, a mágnességet, 
mint alapenergiát használják. Ennek hiánya, 
rendezetlenséget, zavart okoz az emberi szer-
vezet működésében. A mágnes terápia jel-
entősége és kikerülhetetlensége, bizonyossá 
vált számomra, nem lehet kikerülni! Ezért az 
egészséges életmód népszerűsítése mellett, – 
hiszen főzőtanfolyamokat is vezetek az ország 
minden részén. Remélem, Tatabányán szintén 
sor kerülhet a mágnes terápia megismertetésé-
re, amely szintén fő feladatommá vált. 2003 
októberében egy magyar származású, külföl-
dön élő orvos ismertetett meg találmányával, 
a MAGNAPRESS-szel. 

– Mi a lényege a MAGNAPRESS-nek?
– A mágnesesség jótékonyhatásán ala-
puló kicsi, ám nagy ráhatású eszköz, mint egy 
irányított mágnesnyaláb, az akupresszúrás 
pontokra helyezve, fejti ki hatását. Gyorsan 
tud fájdalmat csillapítani, olyan pont-kombi-
nációk állnak rendelkezésünkre, amelyekkel 
számos a mindennapi életünket megnehezítő 
betegségen tudunk otthon, saját magunk 
segíteni! Feltöltődünk a hiányzó mágneses-
séggel, amire szükségünk van. A használata 
során napról napra, jobban és jobban érezzük 
magunkat. Múlnak el fájdalmaink, szabadu-
lunk meg disszkomfort érzéseinktől. 

Tapasztalataim szerint gyermekek és felnőttek 
egyaránt csak akkor tudnak megfelelni a mai 
kor köve-telményeinek, ha tökéletesen jó 
egészségi állapotban vannak és ezért tenni 
kell, és amint látjuk, lehet is!

Információ: 06-1/311-7757
Zelina Irma

„…AZ EGÉSZSÉG, TUDATOSSÁG FEJLESZTÉSÉBEN KELL TEVÉKENYKEDNEM…”

KÖVESDI NATÁLIA
Budapest, V. ker. Honvéd u. 40. Az Életfa Egészségvédő Oktatási 
Központ tágas fogadó termében beszélgetek a Magyarországon 
működő Életfa Igazgató Asszonyával, ő Kövesdi Natália.
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– A lakosság, de a vállalatok veze-
tői is vajmi keveset tudnak a tőzsde 
szerepéről, a részvénybefektetési 
lehetőségekről. Az intézkedéscso-
mag milyen lépéseket irányoz elő a 
polgárok pénzügyi műveltségének 
növelésére?
– A lakosság hiányos pénzügyi műveltsége 
komoly akadálya a magyar tőkepiac fejlő-
désének. Ezért a Budapesti Értéktőzsde 
kezdeményezésére létrejött Öngondosko-
dás Alapítvány kidolgozott egy középis-
kolai oktatási anyagot „pénzügyi és tőzsdei 
alapismeretek” címmel, amely a szükséges 
alapvető közgazdasági alapismeretek 
oktatását biztosítja a fiataloknak, illetve 
segítséget nyújt a felnőttek számára szer-
vezett ismeretterjesztéshez. Emellett a BÉT 
folytatja oktató, tájékoztató programjait, az 
ingyenes tőzsdei tanfolyamokat, a hazai 
nagyvárosokba szervezett tőzsdei nyílt 
napokat, a befektetői találkozókat itthon 
és külföldön, csakúgy mint a Tőzsdeképes 
Cégek Klubját.

– A kormány 2007-től egységes, 10 
%-os árfolyamnyereség-, kamat- és 
osztalékadót kíván bevezetni. Mit 
várnak az intézkedéstől?
– A kormány a tőzsde és a tőkepiac repre-
zentánsainak és tárgyalásainak eredménye-
képpen az a megállapodás született, hogy 
a tőkepiacot élénkítő intézkedések mellett, 
2007-től 10%-os árfolyam-nyereségadót 
vezet be a kabinet. Az árfolyam-nyereség-
adó bevezetése a tervek szerint egyszerre 
és azonos mértékkel történik a banki 
betétekre és a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokra kivetendő kamat- és ho-
zamadóval, tehát az intézkedés nem lesz 

diszkriminatív. 
Ezzel párhuzamosan pedig a tőzsdére be-
vezetett cégek által fizetett osztalék után 
az eddigi 25 százalék helyett 2007-től 
10 százalékos adót kell fizetni a magán-
személyeknek. Ez a lépés a tőkejövedelmek 
harmonizálása mellett a tőzsdei bevezetések 
ösztönzését is célozza. 
Az árfolyamnyereség kiszámításakor a fel-
merült veszteségek, költségek beszámítha-
tók, sőt két évre elhatárolhatók. Az adó 
megfizetése az SZJA bevallás részeként, az 
értékpapír-forgalmazó cégtől kapott év végi 
igazolás alapján történik.

– Mi a célja a nyugdíj-előtakaré-
kossági befektetési számla 2006-os 
tervezett bevezetésének?
– A tervek szerint 2006-tól minden 
SZJA fizető állampolgár számára hoz-
záférhető a nyugdíj-előtakarékossági 
befektetési számla. A Befektetési Alap-
kezelők és Vagyonkezelők Magyarországi 
Szövetsége (BAMOSZ), valamint a 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) közösen 
dolgozta ki a nyugdíjrendszer új elemének 
a koncepcióját, amelyet a tőkepiaci szakmai 
szervezetekkel, a Befektetési Szolgáltatók 
Szövetségével (BSZSZ), a Magyar Biz-
tosítók Szövetségével (MABISZ) és a 
Stabilitás Nyugdíjpénztári Szövetséggel 
karöltve hoztak nyilvánosságra. 
Ez az új konstrukció a lakossági megtaka-
rítások arányának növelését, a hosszú távú 
befektetetési szemlélet és az öngondos-
kodás erősítését célozza meg. A jelenlegi 
nyugdíjrendszer keretein belül egy újabb 
önkéntes megtakarítási lehetőséget kíván 
teremteni, ami kiegészíti a jelenlegi öngon-

doskodási rendszer elemeit, és hozzájárul 
a nyugdíjasok öregkori jólétének emelé-
séhez. A nyugdíj-előtakarékossági számlát 
a kormány a személyi jövedelemadóból 
levonható kedvezménnyel (a befizetett 
összeg 30%-a, maximum évi 100 ezer 
forint) támogatja, mely megfelel az önkén-
tes nyugdíj- és egészségpénztárak esetére 
biztosított kedvezménynek. A kormány a 
nyugdíj-előtakarékossági befektetési szám-
lán elhelyezett megtakarítások hozamára 
adómentességet biztosít. Az új konstrukció 
lényege, hogy a megtakarító dönthet arról: 
nyugdíját milyen portfolió-összetétellel ta-
karítja meg, azaz a részvényektől kezdve a 
befektetési alapokon keresztül a unit-linked 
biztosításokig a befektetési eszközök széles 
palettájáról választhat. 
A tőzsdei javaslatcsomagban foglaltaknak 
megfelelően a kormány 2006. január el-
sejétől a nyugdíjpénztáraknak egységes 5 
éves (súlyozott) hozamjelentési kötelezett-
séget ír majd elő minden hirdetményükben 
és a számlakivonatukban, hogy érvényesítse 
a hosszú távú befektetési szemléletet, mely 
erősítheti a részvények szerepét a portfo-
liókban.

– Jelenleg a cégek alig néhány száza-
léka szerepel a tőzsdén. Milyen intéz-
kedések várhatók a vállaltok tőzsdére 
való bevezetésének kérdésében?

TŐKEPIACOT ÉLÉNKÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 
A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN

1924 óta minden évben október utolsó munkanapján emlékezünk 
meg a Takarékossági Világnapról. A spórolásnak, takarékosságnak, 
pénzügyeink gondos kezelésének számos formáját ismerjük. Ezek 
közül – bár az átlagember erről csak felszínes ismeretekkel 
rendelkezik - kiemelkednek a tőzsdei befektetési lehetőségek. A 
közelmúltban a tőkepiacot élénkítő intézkedéseket hirdettek meg 
a Budapesti Értéktőzsdén, ennek hatásairól kérdeztük Szalay-
Berzeviczy Attilát, a BÉT tatabányai származású elnökét.
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– A BÉT-re bevezetett X cég valóban 
csak néhány százaléka a hazai cégeknek, de 
köztük szerepel jó néhány meghatározó sze-
replő is. A tőzsdén lévő cégek piaci értéke 
(kapitalizáció) eléri a magyar GDP 30%-
át amivel a térség tőzsdéivel összehasonlítva 

az élmezőnyben szerepelünk.
A kormány pályázati úton évi 100 millió 
forintos keretből támogatást biztosít magyar 
cégek tőzsdére való bevezetésének költsé-
geihez. Továbbá a már említett osztalékadó 
kedvezmény is a tőzsdei megjelenésre ösz-
tönzi majd a cégeket. Az árfolyam-nyere-
ségadó bevezetése kapcsán elfogadott 
tőkepiaci élénkítő csomag része még a 
bevezetések ösztönzésére létrehozott alap 
– 100 millió Ft. – a GKM-el közösen. 
Az okt. 25-én lezárult pályázatra öt cég 
jelentkezett – ezek várhatóan 2005 végén 
– 2006 első fe-lében kerülhetnek tőzsdei 
bevezetésre.

– Mik a céljai a Budapesti Értéktőzs-
de az ez év novemberében induló 
imázskampányának?
– A BÉT novembertől induló imázskam-
pánya alapvetően két fő célt szolgál. 
Egyrészről a középvállalatok tulajdonosait, 
pénzügyi vezetőit kívánja meggyőzni cégük 
tőzsdei bevezetésének előnyeiről, hasznáról 
és a tőkepiaci forrásbevonás fontosságáról: 
hogy a tőzsdei bevezetés és forrásbevonás 
ne egzotikum, hanem reális, vonzó és kö-
vetendő alternatíva legyen. Másik fontos 
cél, a teljes magyar társadalom elérése az 
öngondoskodás eszméjének és a hosszú 
távú megtakarítások propagálásával, a rész-
vénybefektetések népszerűsítésével. A cél, 
hogy minden magyar állampolgár ráébred-
jen: kellő fegyelemmel, megfontoltsággal, 
kis szakértelemmel hosszú távon könnyeb-
ben gyarapodhat, mint más, hagyományos 
befektetésekkel.

Veér Károly

TŐZSDE ÁBÉCÉ 
Arbitrázs ügylet: A piac működési/árazási zavarait kihasználó olyan ügylet, illetve 
ügyletek együttese, melynek során kockázat vállalása nélkül extraprofitra teszünk 
szert. 

Átlagár: Az értékpapír adott napi kötési árainak a kötésben szereplő mennyiséggel 
súlyozott átlaga. 

Befektetési szolgáltató: Olyan a BÉT-en kereskedési joggal rendelkező társaság (bank 
vagy brókercég), amelynek megbízást adhatunk tőzsdei ügyletek kötésére. 

Bessz: Hosszabb ideig tartó csökkenő árfolyam tendencia.

Day-trade: Napon belüli adás-vétel - egy adott értékpapír ugyanazon napon belül 
történő megvásárlása és eladása. 

Elsőbbségi részvény: Az általános tulajdonosi jogok mellett speciális jogokat biztosí-
tó részvény. Leggyakoribb fajtája az osztalékelsőbbségi részvény, mely a rendes éves 
osztalék felett extra osztalék felvételére is jogosítja a tulajdonost. 

Elszámolási ciklus: Az ügyletkötés és annak tényleges teljesítése között eltelt idő. Ez 
a részvényügyletek esetében 3 elszámolási napot jelent. 

Hossz: Hosszabb ideig tartó emelkedő árfolyam tendencia.

Kapitalizáció: A tőzsdére bevezetett részvények összértéke - a bevezetett mennyiség 
szorozva az értékpapírok árával. 

Lombard hitel: Értékpapír vásárlása hitelből, melynél a megvásárolt értékpapír jelenti 
a hitel biztosítékát. 

Long/Hosszú pozíció: Olyan nyitott pozíció, melyben a befektető az árfolyamok 
emelkedése esetén tesz szert jövedelemre. 

Portfolió: A befektető által birtokolt befektetési eszközök összessége jelenti az adott 
befektető portfolióját. 

Szabadpiac: Tőzsdére hivatalosan be nem vezetett értékpapíroknak (elsősorban kül-
földi papírok) a tőzsdei kereskedési rendszeren megszervezett elkülönült kereskedési 
platformja. 

Törzsrészvény: Általános tulajdonosi jogokat megtestesítő részvény, az elnevezésből 
a “törzs” előtagot legtöbbször el is hagyják. 

Volatilitás: Az értékpapír árának változékonyságát, ezzel az értékpapír árkockázatát 
mutató szám. 
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Mielőtt megszüntetné régi bankszám-
láját, nyissa meg az új számlát az Ön 
által választott új banknál vagy takarék-
szövetkezetnél. Mivel a kamatok, díjak 
illetve a kínált szolgáltatások jelentősen 
különbözhetnek, ez a megfelelő pillanat, 
hogy összevesse a különböző bankok 
díjtáblázatait, amit a www.pszaf.hu 
honlapjon is megtalál. 
- Az új számláján megnyitáskor helyez-
zen el megfelelő összeget, hogy fedezni 
tudja kifizetéseit az első jelentősebb 
átutalás (pl. fizetés) megérkezéséig. 
Szükség lehet minimális nyitó összegre 
a bankváltás költségeinek (átutalások, 
megbízási díj stb.) fedezésére is. Ne 
felejtsen el új számlájáról ügyfélkártyát 
kérni, amelyen szerepelnek ügyfélazo-
nosító adatai. Ezzel megkönnyítheti új 
számlaszámának bejelentését az érintett 
szervezetek irányába.

– Vegye számba az összes olyan szer-
vezetet, személyt, amelyek rendszere-
sen utalnak az Ön számlájára (fizetés, 
nyugdíj, támogatások, stb.), és értesítse 
őket, hogy új számlájára utaljanak. A 
változás regisztrálása szervezetenként el-
térő időt vehet igénybe, ezért számoljon 
a késedelemmel. Ugyanígy járjon el azon 
szervezetek irányába is, amelyeknek Ön 
adott felhatalmazást, hogy bankszámlájá-
ról közvetlenül pénzt szedjenek be (köz-
üzemi számlák, biztosítási díjak, adók 
stb.), és írásban értesítse ezeket is, hogy 
ezen túl az új számlaszámát használják. 
(Vannak bankok, ahol a változásokkal 
kapcsolatos ügyintézést átvállalják az 
ügyfél helyett!)

– Mivel a fenti átállás alkalmanként hosz-
szabb időt vehet igénybe, a bankváltást 

követő pár hétben fokozottabban figyelje a 
pénzmozgásokat mindkét számláján!

– Fontos számba vennie a régi bankja 
által kibocsátott, bankkártyájával kifizetett 
összegeket is. A vásárlási bizonylatok át-
tekintésével ellenőrizhető és kiszámítható, 
hogy mekkora összeget szükséges tartania 
régi bankszámláján annak érdekében, hogy 
a későbbi számlaterhelések ne maradjanak 
fedezetlenül. A kártyaműveletek (fizetés, 
pénz-felvét) bizonylatait célszerű a bank-
számlakivonat megérkezéséig megőriznie, 
hogy ellenőrizhesse a számláján történt 
tranzakciókat.

– Bármely számlájának megszüntetése előtt 
Ön köteles kiegyenlíteni a megszüntetni 
kívánt számlával kapcsolatban a bankkal 
szemben fennálló tartozását, ami ez eset-
ben azonnal esedékessé válik. A bank-
váltás nem mentesít a hitelek visszafizetési 
kötelezettsége alól, tehát bankváltás esetén 
a hitelintézetnek maradéktalanul vissza kell 
fizetnie a számla terhére igénybe vett hitel 
összegét az esedékes kamatokkal és díjakkal 
együtt.

– Amennyiben a régi bankszámlán vala-
mennyi függő művelet teljesült, sor kerülhet 
a régi bankszámla lezárására. Ez csak akkor 
lehetséges, ha a számla egyenlege nem mu-
tat tartozást. Ekkor kérje a számlán maradt 
pénz új bankszámlájára való átutalását vagy 

kézpénzben történő kifizetését. Az átutalás 
mindig, a pénztárnál történő kézpénzes 
kifizetés pedig gyakran díjköteles, ami a 
fennmaradó összegből kerül levonásra.

– A számlaszerződést kifejezett írásbeli 
nyilatkozattal kell felmondani! A számla 
lemerítése, vagy az a tény, hogy a számlát 
Ön már nem használja a szerződést nem 
szünteti meg! A számlavezetési díjat a 
bank mindaddig felszámítja, ameddig a fel-
mondásról nem értesül. A számla tényleges 
megszüntetésére a bank üzletszabályzata 
szerint a felmondást követő meghatározott 
idő elteltével (pl. 0-30 nap) kerül sor. A 
számla megszüntetése személyes ügyintézést 
igényel, általában egy formanyomtatvány 
kitöltésével történik. A számla megszünte-
tése egyes bankokban díjköteles.

– Amennyiben telebank, mobilbank vagy 
internetbank szolgáltatást is használt régi 
számlájához, akkor ezeket is fel kell mon-
dania. Ezeket a szerződéseket általában fel 
lehet mondani interneten, illetve telefonon 
is, ez azonban magát a számlaszerződést 
nem szünteti meg.

– A legtöbb hitelintézetnél a kártyát 
a szerződés felmondása után rövidesen 
inaktiválják, így a bank által a számlához 
kibocsátott bankkártyát a számla megszün-
tetését követően rendszerint már nem tudja 
használni. A kártyát a bankok általában már 
a felmondás alkalmával visszakérik, tekintet-
tel arra, hogy a kártya a bank tulajdonát ké-
pezi. Amennyiben a bank nem szólítja Önt 
fel a kártya visszaszolgáltatására – például 
elektronikus bankkártyák esetében – ne 
lepődjék meg, ha esetleges használatakor a 
bankautomata nyeli azt el automatikusan.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fent 
bemutatott lépések a bankszámla megszün-
tetése vonatkozóan tájékoztató jellegűek, 
nem teljes körűek, és nem érintik a bank 
egyéb pénzügyi termékeit, így például a 
betéteket és a hiteleket.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

AMIT A BANKVÁLTÁSRÓL TUDNI KELL!
Ha úgy dönt, hogy elhagyja bankját, és másik banknál, 
takarékszövetkezetnél nyit számlát, akár kedvezőbb kamatok, 
akár az olcsóbb számlavezetés vagy egyéb okok miatt, járjon el 
körültekintően, hogy ne veszítsen fölöslegesen se időt, se pénzt! 
Az alábbiakban bemutatjuk azokat a lépéseket, amelyekre 
érdemes odafigyelni, hogy könnyebb és zökkenőmentesebb 
legyen a bankváltás.
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KÁRTALANÍTÁS, MEGELŐZÉS 
A betétbiztosítás kiterjed minden olyan 
betétre, amelyet természetes vagy jogi 
személy nevére szólóan helyeztek el az 
Alap valamely tagintézeténél és a beté-
tes személye a hitelintézet nyilvántartá-
sából egyértelműen azonosítható. Kivé-
telt jelentenek a költségvetési szervek, a 
hitel- és biztosító intézetek, befektetési 
alapok stb. által elhelyezett betétek, mi-
vel ezektől az intézményektől joggal el-
várható a szakszerű kockázatmérlegelés. 
Védettek továbbá a 2003. január 1-je 
után váltott kötvények és letéti jegyek, 
amelyeket hitelintézet bocsátott ki. 
Az Alapnak a kártalanítási kifizetéssel 
azonos fontosságú feladata a problé-
mákkal küzdő tagintézetnél a kártala-
nítási kifizetés megelőzése. A törvényi 
előírások szerint ilyen beavatkozásnál az 
Alapnak kötelessége a legkisebb hosszú 
távú veszteséggel járó válságkezelési 
megoldást választania és törekednie kell 
ráfordításainak lehető legteljesebb körű 
megtérülésére. 

TAGINTÉZETEK 
A törvény előírásai szerint kötelező jel-
leggel az Alap tagja minden olyan Ma-
gyarországon működő bank, takarék-, 
ill. hitelszövetkezet, lakás-takarékpénz-
tár (közös szóhasználattal hitelintézet), 
amely a felügyelet engedélye alapján 
betétgyűjtéssel foglalkozik. 2002. 
december 31-én összesen 211 tag-
intézete volt az Alapnak, ezen belül 
32 bank, 172 takarékszövetkezet, 
5 hitelszövetkezet és 2 lakástakarék-
pénztár. 

FORRÁSOK 
Az Alap bevételi forrásai az egyszeri 
csatlakozási díj (a tagintézetek jegyzett 
tokéjének 0,5 százaléka), valamint a 
tagintézetek által teljesített rendszeres, 
illetve rendkívüli éves befizetés. Ezeket 
a bevételeket az Alap által felvett hite-
lek és egyéb bevételek (köztük az Alap 
állampapír-befektetéseinek hozama és a 
betétbiztosítás keretében az Alapra át-
szállt követelésekből megtérülő hányad) 
egészíthetnek ki. Az éves rendszeres 

befizetési kötelezettség törvényben 
rögzített felső határa a tagintézeteknél a 
tárgyévet megelőző év december 31-én 
meglévő, az Alap által biztosított beté-
tállomány 2 ezreléke. 2003-ban a tag-
intézetek a betét nagyság szerint három 
díjfizetési kategóriába sorolt betéteik 
után fizetendő díjkulcs 0,5 és 0,05 
ezrelék közé esik. Az átlagos díjkulcs 
nagysága 0,2 ezrelék. 

STRATÉGIA 
1999. óta az Alap ellenőrzései során 
különös hangsúlyt fektet a tagintézetek 
betétbiztosítással kapcsolatos törvényi 
kötelezettségeinek betartására. Az 
Alap továbbra is kiemelt feladatának 
tekinti a betétesek megfelelő tájékoz-
tatását. Ezt különösen indokolttá teszik 
a 2003. január 1-jén hatályba lépett 
jogszabályváltozások, elsősorban az egy 
millió forintról hárommillió forintra tör-

ténő kártalanítási értékhatár emelkedés, 
másrészt a 10% mértékű betétesi ön-
rész bevezetése. A hazai betétbiztosítás 
előtt álló, rövid távon megoldandó 
feladatok között szerepel a díjfizetés új 
alapokra helyezése, azaz egy kockázat 
szerint megkülönböztetett díjstruktúra 
kidolgozása és elfogadtatása. 

HAZAI PÉNZINTÉZETI 
KAPCSOLATOK 

Az MNB, a Magyar Bankszövetség, 
valamint az Országos Takarékszövetke-
zeti Szövetség egy-egy taggal képvisel-
teti magát az Alap igazgatótanácsában. 
Ezen túlmenően rendszeres a szakmai 
egyeztetés, véleménycsere a taginté-
zetek érdekképviseleti szövetségeivel, 
valamint a hazai bankrendszer sza-
bályozásáért felelős meghatározó állami 
intézményekkel, mint a Pénzügyminisz-
térium és a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete). 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
A hazai betétbiztosítási rendszer kialakí-
tására nagy hatással voltak a nemzetközi 
tapasztalatok, melyekre az OBA azóta 
is folyamatosan támaszkodik, sőt, az 
utóbbi időben egyre inkább gazdagítja 
is azokat. Kormányközi megállapodás 
alapján a kanadai betétbiztosítási in-
tézmény (angol nevének rövidítésével: 
CDIC) segített létrehozni az OBA-t. 
A jogszabályi keretek, működési elvek 
és a gyakorlat fejlesztéséhez jelentős 
szakmai hozzájárulást a nagy múltú ame-
rikai Szövetségi Betétbiztosítási Társaság 
(angol nevének rövidítése: FDIC) szak-
értőitől kaptuk. Az OBA alapító tagja 
a 2002. május 6-án létrejött Betét-
biztosítók Nemzetközi Szövetségének 
(angol nevének rövidítése IADI), mely-
nek a végrehajtó tanácsában az OBA 
ügyvezető igazgatója is helyet foglal. A 
szövetség oktatási és konferencia bizott-

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
(OBA)

Az Alap legfontosabb feladata, hogy a tagintézeteinél elhelyezett 
betétek befagyása esetén a felügyelet betétbefagyást megállapító 
határozatát követő 15 napon belül megkezdje a betétesek részére 
a biztosított betétek utáni kártalanítási összeg kifizetését. A 
biztosítási kifizetés értékhatára (a tőke- és kamatösszeg együttes 
figyelembe vételével) hitelintézetenként és betétesenként jelenleg 
hatmillió forint.
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ságának elnöki posztját pedig az OBA 
ügyvezető igazgató-helyettese tölti be. 
Az OBA alapítóként csatlakozott a 
2002. végén alakult meg az Európai 
Betétbiztosítók Fórumához is (angol 
nevének rövidítése EFDI), amely 25 
európai ország részvételével jött létre. 
Az EFDI célja az európai pénzügyi rend-
szerek stabilitásához való hozzájárulás. 

TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 
Az Alap működését, szervezetét és fela-
datait részletesen taglaló jogszabály a 
többször módosított Hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. 
évi CXII. törvény (Hpt.). A Hpt. ha-
tározza meg egyebek között a biztosított 
betétek körét és a biztosítottság feltéte-
leit, és a tagintézetek kötelezettségeit. A 
hitelintézeteknek kötelező csatlakozniuk 
a betétbiztosítási rendszerhez, mivel ez 
egyben a feltétele is annak, hogy vala-
mely hitelintézet betétgyűjtési tevékeny-
séget folytathasson Magyarországon.

Honlap: www.oba.hu

ÚJ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ AZ OBA ÉLÉN

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Igazgatótanácsa a 2005. 
október 3-i ülésén Dr. Székács Pétert választotta az OBA ügyvezető 
igazgatójává.

Az új vezető október 15-étől irányítja a hitelintézetek betéteseinek védelmét 
ellátó intézményt. Az igazgatótanács az OBA szervezeti struktúrájának átala-
kítása miatt 2005. június elején jelentette meg nyilvános pályázati kiírását az 
Alap vezetői tisztségének betöltésére. Az OBA igazgatótanácsa elismerését 
fejezi ki Jánossy Dánielnek, az Alap leköszönő ügyvezető igazgatójának több 
mint egy évtizedes, a betétvédelem érdekében végzett munkájáért.
Az OBA igazgatótanácsa tavasszal jelentette be, hogy több területen - 
szervezet, díjrendszer, vagyonkezelés - változtatásokat lát indokoltnak. Így 
az alap jogosítványa a jövőben leszűkül majd a betétesek kártalanítására, nem 
lesz lehetősége arra, hogy a betétbefagyás elkerülése érdekében pénzügyi 
kötelezettséget vállaljon.

DR. SZÉKÁCS PÉTER (1951) KÖZGAZDÁSZ (MKKE, 1975); 
EGYETEMI DOKTOR (1981).

Főbb munkahelyei: Monimpex Külkereskedelmi Vállalat, külkereskedő; Kül-
kereskedelmi Minisztérium, területi referens, tokiói kereskedelmi képviselő; 
Budapest Bank, ügyvezető igazgató; Corvinbank Rt. befektetési igazgató; 
Pénzügyminisztérium, főosztályvezető; ÁPV Rt.Tőkepiaci Igazgatóság.
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EGYSÉGES DOKUMENTUM 
NOVEMBERTŐL

Új dokumentum, az európai egészség-
biztosítási kártya váltja fel november 
1-jével a hazánk uniós csatlakozása 
óta használatos E111-es nyomtat-
ványt. A dokumentum az unió tag-
államaiba utazó magyar biztosítottak 
számára igazolja társadalombiztosítási 
jogviszonyukat, ennek birtokában in-
gyenesen juthatnak hozzá az orvosilag 
szükséges ellátásokhoz.
Az egységes kártya felhasználhatósá-
ga és igénylése jelenleg teljes egészé-
ben megegyezik a korábbi nyomtatvá-
nyéval. A megyei egészségpénztárak 
ügyfélszolgálati irodáiban és az ál-
landó kirendeltségekben személyazo-
nosság, valamint társadalombiztosítási 
jogviszony igazolásával igényelhető. 
A kártyát az ügyfélszolgálatok fél-
fogadási időben ingyen állítják ki a 
kérelmezőnek, az elvesztett doku-
mentum pótlásáért azonban díjat kell 
fizetni.  
A kártya tulajdonosa csak ideiglenes 
kinntartózkodás esetén az orvosilag 
szükséges ellátásokat veheti ingyene-
sen igénybe, azaz nem használható fel 
a kártya akkor, ha valaki kifejezetten 
a gyógykezelés miatt utazik másik 
tagállamba.

EGY ÉVIG ÉRVÉNYES A 
PLASZTIKKÁRTYA  

Az E111-es nyomtatvánnyal ellen-
tétben a kártya alapesetben 12 hó-
napig érvényes. Nyugdíjasok és a 
17. életévüket még be nem töltött, 
Magyarországon élő magyar állam-
polgárok 36 hónapos időtartamra 
érvényes kártyát kapnak. A kártya 

átvételekor aláírt elismervényen a 
tulajdonos kötelezettséget vállal arra, 
hogy a biztosítási jogviszony megvál-
tozása vagy megszűnése esetén értesí-
ti az egészségbiztosítót. A biztosítási 
jogviszony megszűnte után (például 
a bejelentett munkahely megszűnte 
után) külföldön igénybe vett szolgál-
tatás díját már a beteg fizeti.
Újdonság az is, hogy már minden 
tagállamban lehet közvetlenül az 
egészségügyi szolgáltatóhoz fordulni 
a kártyával, nem kell előzetesen az 
illetékes egészségbiztosító igazolását 
kérni. Felhívják a figyelmet ugyan-
akkor arra, hogy csak az adott 
országban működő egészségbiztosí-
tóval szerződésben lévő egészségügyi 
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatá-
sokat tudják elszámolni a biztosítók. 
Érdemes ezért a kiutazás előtt vagy a 
megérkezéskor tájékozódni arról, me-
lyek a legközelebbi – társadalombiz-
tosítóval szerződött – egészségügyi 
szolgáltatók.

MEGKÉTSZEREZŐDHET AZ IGÉNY
Az OEP tájékoztatása szerint 2004. 
május 1-jétől összesen 343 497 da-
rab E111-es nyomtatványt állítottak 
ki. Az unió más tagállamainak tapasz-
talatai szerint a kártya bevezetésével 

az évi mintegy 160 ezer igénylés 
megkétszereződhet, de akár hatszo-
rosára is nőhet.
A rendszer kialakítását az egész-
ségbiztosító a saját informatika 
fejlesztésével végezte el, valamint 
két közbeszerzési pályázatot írt ki a 
plasztikkártyák nyomott alapanyagára 
és az adatok ráviteléhez szükséges 
technikai berendezések beszerzésére, 
összesen 125 millió forint értékben.

2008-TÓL ELEKTRONIKUS 
KÁRTYA  

Az Európai Unió régi tagállamai már 
korábban bevezették az egységes 
európai egészségbiztosítási kártyát, 
több helyen – így például Ausztri-
ában – a nemzeti társadalombiztosí-
tási jogviszonyt és egyéb szociális jo-
gosultságokat egyaránt igazoló chip-
kártyával összevonva. Az új tagálla-
mok 2005. december 31-éig kaptak 
haladékot a plasztikkártya bevezeté-
sére. Magyarországon leghamarabb 
2008-tól alkalmazza az összevont, 
többféle jogviszonyt igazoló chip-
kártyát.  

NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁS  
A külföldön igénybe vett szol-
gáltatások térítési díját az érintett 
biztosítók számlázzák ki egymásnak. 
Ötvös Péter, az OEP osztályveze-
tője elmondta, Magyarországra az 
uniós csatlakozás időpontjától szá-
mítva összesen 7426 szolgáltatásról 
érkezett számla 257 millió forint ér-
tékben. Külföldi biztosítók számára az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
32 400 ellátásért hasonló összegről 
– 179 millió forintról – állított ki 
számlát. A főosztályvezető elmond-
ta, a nemzetközi elszámolás jelenleg 
rendkívül lassú, így akár 4-5 évet is 
késhet egy-egy követelés.

www.magyarorszag.hu

NOVEMBERTŐL IGÉNYELHETŐ AZ 
EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA
Novembertől egységes európai egészségbiztosítási kártyával 
utazhatnak uniós tagállamokba a magyar biztosítottak. A kártya a 
korábbi E111-es nyomtatványt váltja fel, ám annál hosszabb ideig 
érvényes.
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Szeptemberben 100 milliárd forinttal 
emelkedett a Befektetési Alapkezelők és 
Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége 
(Bamosz) tagjai által kezelt alapok vagyona. 
A növekményből 80 milliárd forint volt az 
új befektetés, az alapok hozama pedig 20 
milliárd forintot tett ki. 
Az összes alapon belül a legnagyobb ka-
tegóriát képviselő kötvényalapok vagyona 
szeptemberben 7,2 százalékkal nőtt, értéke 
a hónap végén meghaladta a 690 milliárd 
forintot. A hónap során 44 milliárd forint 
friss tőke érkezett a kötvényalapokba, a 
hozamok hatására pedig további 2 milliárd 
forinttal nőtt a vagyonuk. Az új befekteté-
sek elsősorban a hosszú kötvényalapokba 

érkeztek, és a befektetők a hazai kötvénya-
lapokat részesítették előnyben. 
Az összvagyonon belül a második legna-
gyobb részaránnyal a pénzpiaci alapok 
rendelkeznek. Ezek növekedése kissé elma-
radt a kötvényalapokétól, vagyonuk szep-
temberben 2,3 százalékkal 586 milliárd 
forintra emelkedett. A 13 milliárd forintos 
vagyongyarapodásból 12 milliárd forint volt 
az új befektetés.
Az előző hónaphoz hasonlóan szeptember-
ben tovább mérséklődött az ingatlanalapok 
növekedési dinamikája is. Ezek vagyona 5,4 
százalékkal gyarapodva 268 milliárd forin-
tot ért el a hónap végére, és az összvagyon 
14 százalékát tette ki. Az ingatlanalapokba 

szeptemberben 12 milliárd forintnyi friss 
tőke érkezett, a hozam pedig 2 milliárd 
forinttal növelte a vagyont.  
A leggyorsabban a vegyes alapok vagyona 
nőtt szeptemberben, hasonlóan a megelőző 
három hónaphoz. Vagyonuk hó végi 55,5 
milliárd forintos értéke 19,2 százalékkal volt 
magasabb az augusztusinál. A befektetők 
szeptemberben közel 8 milliárd forintot 
helyeztek el a vegyes alapokban, a hozam-
növekmény pedig 1 milliárd forintot tett ki.
A részvényalapok 10,7 százalékos havi 
növekedése a korábbi hónapokhoz képest 
gyorsabb volt szeptemberben, vagyonuk a 
hónap végén 151 milliárd forintot tett ki. 
Ezen belül a leggyorsabban a   hazai és az 
európai alapok nőttek, míg az amerikai és 
a globális részvényalapokból tőkekivonás 
történt.

Forrás: origo 

LASSABBAN NŐNEK A BEFEKTETÉSI ALAPOK
A befektetési alapok vagyonának növekedése szeptemberben némileg 
lassult. A megelőző hónapokhoz képest az összvagyon 5,7 százalékkal 
1876 milliárd forintra nőtt.

Várhatóan jövő tavasszal terjeszti elő az 
Európai Bizottság a vállalati nyereségadó 
alapjának harmonizálására vonatkozó javasla-
tát, és három-négy éven belül megállapodás 
születhet ebben a nagy horderejű kérdésben 
– közölte a napokban Kovács László. Az 
Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosa 
szerint az adóalap egységesítéséről az arra 
hajlandó tagországok a vonakodók nélkül 
is megállapodhatnak, ez az EU-n belüli 
“megerősített együttműködés” alkalmazását 
jelentené. 
Brüsszel azért nem számol mind a huszonöt 
ország bevonásával, mert Nagy-Britannia 
és Írország elvi alapon elutasít mindenfajta 
adóügyi harmonizációt, Csehország, Szlo-
vákia és Észtország pedig versenyelőnye 
megőrzése érdekében nem hajlandó alkura. 

Kovács László úgy véli, a többi húsz ország 
megállapodásra juthat az eredetileg Német- 
és Franciaország által kezdeményezett adó-
alap-harmonizációról.
A kezdeményezés fő célja, hogy egysze-
rűbbé és áttekinthetőbbé váljon a vállalati 
adózás rendszere, és ezáltal csökkenjenek a 
cégek adminisztratív terhei és költségei. Ha 
Európa-szerte egyforma lenne az adóalap, 
akkor a beruházók könynyebben össze tud-
nák hasonlítani az egyes államok adóterheit 
– mutat rá a Financial Times. Ma például 
Lengyelországban alacsonyabb az adókulcs, 
mint Németországban, ám az adó alapja 
szélesebb.
A londoni üzleti lap azonban úgy véli: nem 
biztos, hogy valóban minden olyan tagország 
elfogadja majd a bizottsági javaslatot, amely 

elvben késznek mutatkozik a probléma ren-
dezésére. Az adóalap egységesítése ugyanis 
fontos befektetőcsalogató eszköztől fosztaná 
meg a pénzügyminisztériumokat. 
Üdvözlendő az adóalap egységesítésére vo-
natkozó uniós terv, mivel így a különböző or-
szágokban egységes módszerek alapján lehet 
elkészíteni a mérlegeket - közölte Dirk Wöl-
fer, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara kommunikációs osztályának vezetője. 
Az is nagy segítség lenne a beruházóknak, 
hogy az egységes adóalap révén könnyeb-
ben áttekinthetnék a különböző országokban 
érvényes tényleges adóterheket.
Egyes tanácsadó cégek ma is készítenek ilyen 
öszszehasonlításokat, ám ezek hipotetikus 
esetekre vonatkoznak, amit egy üzletember 
nem tud közvetlenül a saját cégére vetíteni. 
Jelenleg egyébként Németországban a 
magyarnál magasabb vállalati adókulcs érvé-
nyesül, de általában szűkebb az adó kiszámí-
tásának alapja - teszi hozzá Dirk Wölfer.

Forrás: KEMKIK Hírlevél 

EGYSÉGES LEHET AZ UNIÓBAN 
A TÁRSASÁGI ADÓALAP

Csökkentheti az adminisztratív költségeket és javíthatja az 
átláthatóságot a több tagországban működő vállalatok számára az a 
brüsszeli terv, amely a vállalati adóalap egységesítésére vonatkozik. 
Ez megkönnyítené a befektetők számára az egyes országok 
összehasonlítását. Döntés csak három-négy éven belül várható.
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– Mindig ezt a nevet viselte a kft.?
– Igen, kezdettől fogva Kalkulátor Kft.-nek hívják a céget, bár a 
hosszú nevünket módosítottuk, amikor a könyvvizsgálattal a 2001. 
évben bővítettük a tevékenységi kört. Egyéni vállalkozók, betéti 
társaságok és kft.-k részére könyvelést, könyvvizsgálatot, adótanács-
adást, gazdasági tanácsadást végzünk. 1990. júliusában indultunk, 
immár tizenöt éves szakmai múlt áll mögöttünk. Elmondhatom, hogy 
az eltelt időszakban sikeresen működtünk, ügyfélkörünk folyamatosan 

bővült.

– Mennyi ügyfelük 
van?
– A könyvelési 
szakterületen jelen-
leg negyvenhat part-

nerünk van, ezek többségének kettős könyvvitelt vezetünk, de 
néhány egyéni vállalkozónak és alapítványnak is könyvelünk. A 
könyvvizsgálati szakterületen a megbízók kft-k és Rt-k.

– Ön irányítja a cég munkáját, közgazdász, bejegyzett 
adószakértő és könyvvizsgáló. Szakmai múltjuk, felkészült-
ségük a biztosíték arra, hogy a bonyolult, folyton változó 
jogszabályok, előírások között az ügyfelek kiszolgálása 
mindig precíz legyen. Mire törekszenek?
– A mi szakmánkban állandó kihívás, hogy a jogszabályokat napra 
készen kell ismerni és alkalmazni. Erre a szakképzett dolgozóink 
továbbképzésével készülünk fel. Az a célunk, hogy az ügyfeleink 
gazdasági tevékenységét úgy dokumentáljuk, hogy a bírságokat, 
büntetéseket megelőzzük, elkerüljük.

– Távlati célok?
– Szeretnénk szélesíteni a könyvvizsgálati tevékenységet, ezen túl jo-
gász bevonásával erősíteni kívánjuk a cég jogi hátterét, bővíteni a te-
vékenységi kört jogi szolgáltatásokkal is. A szakmai felkészültségünkkel 
ügyfeleink gyarapodását, eredményes működését kívánjuk elősegíteni.

Zelina Irma

BECK JÓZSEFNÉ ÜGYVEZETŐ

„… A MI SZAKMÁNK ÁLLANDÓ KIHÍVÁS…”
A KALKULÁTOR KFT. könyvvizsgáló, könyvelő és 
adótanácsadó cég Oroszlányban, a Radnóti Miklós út 14. 
szám alatt található. Ügyvezetője Beck Józsefné, Éva, 
vidám, mosolygós tekintetű hölgy. Beszélgetésünkkor 
azonban kiderül, hogy mennyire következetes, és ha 
kell, abszolút határozott egyéniség.





AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK TECHNIKAI 
TARTALMA

Az euró magyarországi bevezetése technikai 
szempontból és a lényeget tekintve azt je-
lenti, hogy a bevezetés napján az euró, mint az 
ország új nemzeti valutája, a forint helyébe lép. 
A kereskedelmi és pénzügyi tárgyú szerződések 
tartalma ekkor úgy módosul, hogy az azokban 
feltüntetett forintértékek alatt a továbbiakban 
euró érték értendő, a konkrét forintértékeket 
pedig egy rögzített – nagy valószínűséggel a 
bevezetés előtti utolsó kereskedési napon fixált 
árfolyammal megegyező – árfolyamon kell eu-
róra átszámítani. A szerződéseket egyidejűleg 
egyéb változások is érintik, amennyiben az 
azokban használt kategóriák a valutareform kö-
vetkeztében megszűnnek, vagy tartalmuk meg-
változik. Erre példa néhány, jogszabályi vagy 
szerződéses kamatbázisként gyakorta használt 
kategória, mint a Magyar Nemzeti Bank által 
a forintra megállapított jegybanki alapkamat, 
amely az euró bevezetésének időpontjában 
megszűnik, illetve a BUBOR, vagy az ÁKK 
által fixált másodpiaci államkötvényhozamok, 
amelyek valutatartalma módosul. E tekintetben, 
a jogfolytonosság elvét szem előtt tartó, leg-
valószínűbb szabályozási megoldás az lehet, 
hogy a szerződésekben az MNB jegybanki 
alapkamata helyébe az Európai Központi 
Bank reprezentatív kamatlába, a refinanszírozási 
hitelkamatláb lép, a piaci indexeket (BUBOR, 
MAX, BUX, államkötvény fixingek) illetően 
pedig annyi változásra van szükség, hogy a va-
lutareform időpontjától kezdve azok számítása 
forintértékek helyett euró értékben mért piaci 
instrumentumok alapján történik.

A VALUTAREFORM ÉS A PÉNZÜGYI 
SZERZŐDÉSEK KAMATFELTÉTELEI

A pénzügyi tárgyú (finanszírozási, biztosítási, 
befektetési, stb.) szerződések szempontjából 
alapvetően fontos körülmény, hogy az euró 

bevezetése kapcsán nem lesz mód e szerző-
dések megnyitására az azokban kikötött, vagy 
figyelembe vett konkrét kamatmértékek, illetve 
hozamfeltételek újratárgyalása, vagy újra meg-
állapítása szempontjából. Ezt a lehetőséget az 
Európai Unió egy, a tagállamok számára közvet-
lenül kötelező rendelete kizárja, a szerződések 
folytonosságának biztosítása érdekében.
Elvileg az egyszeri újrarendezés mellett szólhat-
na az az érv, hogy a szerződők a bevezetendő 
euróhoz képest jelentősen más közgazdasági-
pénzügyi tartalmú, illetve költség- és hozam-
jellemzőkkel felruházott nemzeti valutában 
szereztek jogokat, vagy vállaltak kötelezettsé-
get, miközben joggal számítottak arra, hogy a 
szerződésben szereplő nemzeti valuta a hazai 
jogrend stabil, nem változó elemét képezi. Ilyen 
gondolatmenet szerint a valutareform aránytala-
nul nagy mértékű, előre nem kalkulálható sza-
bályozási kockázatot képvisel, egyfajta vis major 
helyzetet idézve elő.
A szerződéses feltételek egyszeri újra meg-
állapításának indokolhatósága, illetve megvaló-
síthatósága azonban erősen kétséges. Először, 
nincs egyértelmű közgazdasági alap annak 
megállapítására, hogy a valutareform tényle-
gesen milyen mértékben módosítja a szerződő 
felek pozícióit. Így nem állítható fel olyan egy-
séges, egyértelmű és vitathatatlan közgazdasági 
algoritmus, amely a feltételek egyszeri módo-
sításával kapcsolatban eligazítást adna. Ebből 
következően gyakorlatilag az összes szerződést 
újra kellene tárgyalni, ami a jogbiztonságot, il-
letve az érintett tevékenységek, illetve ágazatok 
stabilitását alapvetően veszélyeztetné.
Másodszor, az euró bevezetése a jól kalku-
lálható szabályozási kockázatok közé tartozik, 
amennyiben a valutareform szándéka sok évvel 
annak bekövetkezte előtt bejelentésre került, 
módja és szabályai pedig előzetesen megis-
merhetőek. Harmadszor, az euró bevezetése 
ugyancsak nyilvánosan meghirdetett, a hivatalos 
gazdaságpolitika rangjára emelt, középtávú 

makrogazdasági program eredményeképpen 
válik lehetővé, amelynek pontosan az a célja, 
hogy a forint és az euró közgazdasági-pénzügyi 
tartalma közötti különbséget a valutareformot 
megelőzően a lehető legkisebbre mérsékelje. 
Ennek várható következménye az, hogy a 
ma szerződő feleknek az euró bevezetésével 
kapcsolatos pozícióváltozása nagyrészt nem 
közvetlenül a forint-euró csere eredményeként, 
hanem az azt megelőző makrogazdasági kiiga-
zítás során következik majd be. Lényegében 
tehát a várható pozícióváltozás nagyobbrészt 
nem szabályozási, hanem a makrogazdasági 
eseményekhez kapcsolódó szokásos keres-
kedelmi kockázat realizálásának formájában 
jön létre, a közvetlenül szabályozási eredetű 
változás pedig nagy valószínűség szerint nem 
lesz aránytalanul nagy.

AZ EURÓ BEVEZETÉSE MIATTI 
KAMATKOCKÁZAT EREDETE

A fentiekre tekintettel az euró bevezetéséből 
számottevő kamatkockázat adódik olyan 
hosszabb kamatperiódusú, forintértékre szóló 
pénzügyi (finanszírozási, biztosítási, illetve 
befektetési) szerződésekre nézve, amelyek a 
bennük foglalt finanszírozás, vagy befektetés 
költség-, illetve hozamszintjét a forint pénz-, 
kötvény-, részvény- és valutapiac jelenlegi ál-
lapotának megfelelő szinten rögzítik, és az euró 
bevezetéséhez viszonylag közel eső időpontig, 
vagy egészen a bevezetés időpontjáig, esetleg 
azon túlnyúlóan is ezen a szinten tartják. Ez a 
kockázat abból ered, hogy a forintban, valamint 
euróban fennálló tartozások és követelések je-
lenlegi költség- és hozamszintjei között jelentős 
pozitív különbség áll fenn, amely nagyobb 
részben a forintnak az euróval szembeni leérté-
kelődési kockázatát jeleníti meg, a piac felfogása 
szerint indokolt mértékben. Az euró bevezeté-
sekor azonban a forint valutakockázata eltűnik, 
a helyébe lépő euróban fennálló tartozások és 
követelések piaci költség- és hozamszintje pe-
dig minden bizonnyal lényegesen alacsonyabb 
lesz, mint a forintfinanszírozás és befektetések 
jelenlegi költsége, illetve hozama. A hosszú 
időre rögzített kamat-, illetve hozamfeltételekkel 
kötött szerződések részesei tehát veszteségeket 

AZ EURÓ MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSE ÉS A HOSSZÚ 
LEJÁRATÚ FORINTKONSTRUKCIÓK KAMATKOCKÁZATA
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az euró 
bevezetésére való felkészülést segítendő tanulmányt tett közzé, amely 
a közös valuta bevezetésének kamatkockázatát elemzi kizárólag a 
különböző forintkonstrukciók szemszögéből. Részleteket közlünk Rácz 
István írásából. 
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szenvedhetnek amiatt, hogy a pozícióikat meg-
határozó rögzített feltételek és a valutareformot 
követő piaci költség- és hozamszintek között 
jelentős elnyílás keletkezik. A szerződéses 
viszony ellentétes oldalán ilyen esetben termé-
szetesen nyereség jön létre.

A KAMATKOCKÁZAT IRÁNYA 
ÉS JELLEMZŐ ESETEI

Az euróbevezetés, illetve az ahhoz vezető 
monetáris konvergencia-folyamat sajátos-
ságaiból eredően az itt tárgyalt kamat-
kockázat nem szimmetrikus, ingadozásból 
fakadó, hanem jellemzően aszimmetrikus 
kockázat, amely a piaci viszonyoknak egy 
bizonyos irányba történő elmozdulásából 
ered. Ennek következtében ilyen fajtájú 
kockázat csak a lehetséges pozíciók megha-
tározott eseteinél jön számításba. Tekintve, 
hogy a várható piaci kiigazítás a jelenlegi 
magas forintkamat-szintekről alacsonyabbak 
irányában történik, az euró bevezetése mi-
atti kamatkockázat a következő esetekben 
lehet jelentős:
– egyrészt a hiteladós ügyfelek, vagy pénz-
ügyi szolgáltatók esetében akkor, ha hosszú 
időre rögzített költségszint mellett – hosszú 
kamatfixálási periódussal – vesznek finanszí-
rozást (pl. bankhitelt, kötvényfinanszíro-
zást, stb.) igénybe;
– másrészt forrásokat gyűjtő pénzügyi szol-
gáltatók esetében akkor, ha magas szinten 
garantált hozamú befektetéseket fogadnak 
el hosszú lejáratra.
A gyakorlatban a fenti jellemzőknek a 
háztartások, a nem-pénzügyi vállalatok és 
a pénzügyi szolgáltatók által igénybe vett 
hosszú lejáratú, hosszú kamatperiódusú 
hitelek, a pénzügyi szolgáltatók által kibo-
csátott fix kamatozású kötvények, illetve a 
garantált hozamot biztosító hosszú lejáratú 
életbiztosítások felelnek meg. A monetáris 
konvergenciából eredő kamatkockázat 
természetesen a rövidebb kamatfixálási pe-
riódusú szerződések esetében is jelentkezik. 
Ez esetben azonban a potenciális veszteség 
méretét az időnkénti átárazódás korlátozza, 
mégpedig természetesen az átárazás gyako-
riságával egyenes arányban.
A konvergencia-alapú kamatkockázat 
természetszerűleg csupán a forintértékre 
kötött szerződéseket érinti. Az utóbbi 

időben gyorsan terjedő euró, illetve svájci 
frank értékre szóló hitelszerződések, illetve 
a legújabban kínálni kezdett euró alapú 
biztosítási szerződések a pénzügyi kocká-
zatoknak ezt a fajtáját elkerülik.

MI A TEENDŐ?
Fenti megállapításaink szerint az euró-kon-
vergencia kamatkockázata lényegében két 
területen okozhat számottevő veszélyeket:
- egyrészt a hitelintézetek lakossági és nem-
pénzügyi vállalati hitelezésében, az adósokat 
érhető veszteségek miatt, inkább piacfel-
ügyeleti, illetve fogyasztóvédelmi, semmint 
prudenciális jelleggel;
- másrészt pedig az életbiztosítási üzletág-
ban, amennyiben túlságosan magas hozam-
garancia vállalása alacsony piaci kamatszint 
esetén a szolgáltatót bajba sodorhatja.
A kamat-konvergencia jelentős része már 
végbement, a fennmaradó rész pedig a legva-
lószínűbb forgatókönyv szerint az elkövetkező 
3-5 év során folyamatosan fog lezajlani. A 
kamatkonvergenciához kapcsolódó kockázat 
a rendes kereskedelmi kockázatoknak, illetve 
a kiszámítható irányú, és többé-kevésbé ki-
számítható mértékű és lefolyású szabályozási 
kockázatok sajátos keverékét testesíti meg. 
Végül, a kamat-konvergencia, illetve az euró 
bevezetése kapcsán nagy bizonyossággal nem 
lesz mód a szerződések egyszeri megnyitására 
és adminisztratív korrekciójára, mert ilyen 
beavatkozásra sem megfelelő jogalap, sem 
elfogadható algoritmus nem áll rendelkezésre.
Az itt összefoglalt jellemzők nagyjából meg-
határozzák azt is, hogy általában a hatósá-
gok, közelebbről pedig a Felügyelet milyen 
intézkedéseket tehet az euró bevezetéséhez 
kapcsolódó kamatkockázatok megfelelő 
kezelése, illetve szükség esetén korlátozása 
érdekében. Alapvetően kétfajta intézkedés 
látszik szükségesnek:
– Egyrészt nélkülözhetetlen az euró beve-
zetése, illetve a hozzá vezető konvergencia 
folyamat fontosabb jellemzőinek széles körű 
ismertetése. Ez különösen a pénzügyi műve-
letek nem szakmai résztvevői, vagyis főként 
a lakossági ügyfelek, illetve a nem pénzügyi 
vállalatok körében fontos, mert utóbbiak 
túlnyomó része a szóban forgó folyamat ter-
mészetével és részleteivel kapcsolatban csak 
nagyon felszínes és részleges, gyakran pon-
tatlan ismeretekkel rendelkezik. A legfonto-

sabbnak az a szabály tűnik, hogy a pénzügyi 
műveletek résztvevői a kamat-konvergencia 
időszakában lehetőség szerint ne vállaljanak 
fix kamatú vagy hosszabb kamatperiódusú 
pénzügyi kötelezettségeket. Ezzel szemben 
részesítsék előnyben a rugalmas kamatozású, 
gyakoribb átárazódást biztosító konstrukció-
kat, illetve kössék ki a költségmentes, vagy 
alacsony költségű előtörlesztés lehetőségét, 
egy majdani esetleges refinanszírozó művelet 
megkönnyítése érdekében;
– Másrészt szükségesnek látszik a kamat 
konvergencia, mint kockázati tényező meg-
felelő prudenciális kezelésének felügyelete 
is. E tekintetben a hitelező intézmények 
általánosságban erős pozícióban vannak, 
mégis lényegesnek tűnik a lejárati, illetve a 
kamatperiódus-szerkezetek egyedi vizsgálata. 
Utóbbi nem csupán akkor lehet jelentős, ha 
a hitelező intézmény hosszabb lejáratú, fix 
kamatú kötelezettségeket vállal, mint amek-
korára eszköz-, illetve tőkefedezet áll ren-
delkezésére. A hitelkockázat szempontjából 
az is jelezhet sérülékeny helyzetet, ha az 
ügyfélhitelek állományában a hosszúlejáratú, 
fix kamatozású hitelek jelentős arányban van-
nak jelen. Célszerű a hitelező intézmények 
figyelmét erre a körülményre nyomatékosan 
felhívni. A befektetési szerződések esetében 
a vállalt hozamgaranciák figyelemmel kísérése 
tűnik lényegesnek;
– A biztosítók prudenciális felügyelete a 
kamat-konvergencia szempontjából sajátos 
esetnek tűnik. Az itt jelentkező kamat-
kockázat nagy része megfelelő befektetési 
politikával kielégítő módon ellensúlyozható. 
Másrészt a leghosszabb lejáratú életbiztosí-
tások kamatkockázatának fedezetére alkalmas 
forint-instrumentumok nem állnak rendelke-
zésre. Ez indokolja egyrészt a maximálisan 
vállalható technikai kamat adminisztratív 
korlátozását, másrészt a befektetési politikán 
túlmenően a tartalékolás gondos vizsgálatát 
is. A technikai kamatláb 2,9%-os szinten 
történő maximálása kielégítőnek tűnik, de 
– tekintettel a fennálló állomány 4,7%-os 
átlagos hozamgarancia-szintjére – az euró 
bevezetése utáni években egy a jelenlegihez 
hasonló alacsony kamatkörnyezet bekövet-
kezése még így is feszültségekhez vezethet. 
Ilyen körülményekre csak megfelelő tartalé-
kolással lehet felkészülni.

Forrás: pszaf.hu
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BEVALLÁS HAVONTA
A jogalkotó szerint nem halogatható 
tovább, hogy valamennyi biztosított 
esetében megvalósuljon a járulékfize-
tés, illetve az, hogy a tb-ellátások 
a járulékfizetésekre alapozódjanak. 
Mindezek megvalósulása érdekében 
az egyéni kötelezettségek teljesítését 
jobban követő, átláthatóbb nyilván-
tartási rendszer kialakítását írja elő 
a törvény, amelynek adminisztrációs 
terheit viszont a vállalkozásoknak 
kell viselni. A törvényt július elején 
hirdették ki, ám még mindig nem 
je-lent meg az az APEH-bevallás-
minta, amely segítséget nyújthatna a 
cégeknek. Az APEH-nek november 
12-éig van erre lehetősége. 

Az adózás rendjéről szóló törvény 
januártól hatályba lépő rendelkezései 
szerint havonta bevallást kell benyúj-
tani az adó- vagy járulékfizetési köte-
lezettséget eredményező, magánsze-
mélyeknek teljesített kifizetésekről, 
ezek személyi jövedelemadójáról és 
járulékkötelezettségéről. A bevallás-
ra kötelezettek köre is széles, és a 
bevallást csak elektronikus úton vagy 
gépi adathordozón lehet teljesíteni. 

NEM KELL ADÓNEMENKÉNT 
UTALNI

Az új adó- és járulékbevallási rend-
szer minden bizonnyal részletes lesz, 
hiszen ebből kell az adóhatóság-
nak megállapítani a magánszemély 
személyi jövedelemadóját, és a 
későbbiekben a tb-szerveknek az 

ellátásokat. Ez azt jelenti, hogy az 
adatszolgáltatásra kötelezetteknek 
minden magánszemélyt illetően pon-
tos adatokat kell szolgáltatni arról 
is, hogy milyen adókedvezményeket 
vett igénybe. 2007-től megszűnik 
a munkáltatói adómegállapítás is, és 
a magánszemély dönthet arról, hogy 
önbevalló lesz, vagy az adóhatósági 
adómegállapítást veszi igénybe.
 
A hatalmas adminisztrációs kötele-
zettséggel együtt megszűnik a cégek 
nyugdíjbiztosítási 
szerveknek nyúj-
tott adatszolgál-
tatása, valamint 
az állami adó-
hatóság felé, az 
adóévet követő 
január 31-éig 
teljesítendő éves 
adatszolgáltatás i 
kötelezettség jó 
része is. Szintén 
újdonság lesz, 
hogy nem kell az 
APEH-nek több 
tucat számlára 
a d ó n e m e n k é n t 
utalni a külön-
böző adó- és 
járulékösszegeket, 
mivel elegendő 
lesz kötelezett-
ségcsoportonként 
fizetni, így ez 
2006 áprilisától 
jelentős meg-

takarítást jelenthet majd a banki 
költségekben. 

ADATKÖZLÉS FEBRUÁR 12-ÉIG
A januári jövedelmeket illetően az 
új adó- és járulékbevallási rendszer 
szerint február 12-éig kell beküldeni 
az adóhatósághoz az adatokat, ám 
a mulasztási bírságot csak július el-
sejétől vetheti ki az APEH. A hibás 
adatszolgáltatás mulasztási bírságá-
nak felső határa annyiszor 200 ezer 
forint – magánszemélyek esetében 
annyiszor százezer forint – lesz, 
ahány személy esetében rossz adatot 
szolgáltatnak. Vagyis egy százfős cég 
akár még csődbe is mehet, ha jövőre 
2-3 hónapban valamennyi alkalma-
zottjukra elvétik az adatszolgáltatást.

KEMKIK

FEKETELEVES A VÁLLALKOZÁSOKNAK 
- ÚJ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER

Az adózás rendjéről szóló törvény januártól hatályos 
szabályai szerint a jelenlegitől gyökeresen eltérő 
adó- és járulékbevallási rendszer lép hatályba. Az új 
nyilvántartási rendszer kialakításának adminisztrációs 
terheit a vállalkozásoknak kell viselniük, és havonta 
kell benyújtani a bevallást az adó- vagy járulékfizetési 
kötelezettséget eredményező kifizetésekről.



Ta
ka

ré
ko

ss
ág

i V
ilá

gn
ap

 2
00

5

30 Regio Regia 2005. október

Az Európai Bizottság jelentő-
sen csökkenti a kis- és köze-
pes nagyságú vállalatokra az 
uniós támogatások kapcsán 
nehezedő adminisztrációs 
terheket, ugyanakkor megőrzi 
a közösségi pénzalapok magas 
szintű védettségét. 

A bejelentett intézkedéscsomag az egy-
szerűsítések révén eleget tesz annak a rég-
óta szorgalmazott követelménynek, hogy a 
támogatásokkal kapcsolatos adminisztráció 
legyen arányban az elnyert összeg nagy-
ságával. A kis szervezeteknek és az egy-
szerűbb projektek megvalósítóinak ezentúl 
egyszerűbb adminisztrációs folyamaton kell 
túljutniuk. Ez természetesen rövidíti a pénz-
hez történő hozzájutás idejét is. 
Brüsszel elismerte: sok kis szervezetet – kis- 
és közepes vállalatot, civilszervezetet, ok-
tatási intézményt – elriaszt a pályázástól a 
szükséges iratcsomag összeállításához szük-
séges rövid határidő és a pályázat költsége. 
Az új javaslatok egyszerűsítik a pályázók 
dolgát, ugyanakkor megkönnyítik a pályá-
zatokat elbírálók munkáját is. A folyamat 

így felgyorsulhat, és hatékonyabbá válhat. 
Az intézkedések természetesen biztosítják 
a pénzalapok felhasználásának szigorú 
ellenőrzését. Az új szabályozás 2007-ben 
léphet életbe. 

A FŐBB EGYSZERŰSÍTÉSEK
– Egyszerűbb tendert írnak ki a 60 ezer 
eurónál kisebb összegű szerződések eseté-
ben (az eddigi 50 ezres küszöb helyett), s 
eltekintenek az anyagi háttér igazolásától; 
– a kis szervezetek eddig komoly nehéz-
ségekbe ütköztek annak igazolásakor, hogy 
nem érintettek műhibaperekben, nem jutot-
tak csődbe és naprakészen fizetik adó- és 
társadalombiztosítási kötelezettségeiket. 
Az új javaslat jelentősen kitolta azt a 
küszöböt, amely alatt a kérelmezők saját 
felelősségükre aláírt egyszerű nyilatkozattal 
helyettesíthetik ezeket az igazolásokat; 
– testre szabott feltételeket alkalmaznak a 
60 ezer eurót meghaladó kutatási és kom-
munikációs szerződések esetében. 
– még egyszerűbb lesz a pályázati eljárás, 
és kevesebb iratra lesz szükség a 25 ezer 
eurónál kisebb összegű szerződések eseté-
ben; 

– míg jelenleg a kedvezményezettek bizo-
nyos önrésszel vehetnek részt a támogatott 
projektekben, ezután az önrész nem fel-
tétlenül anyagi hozzájárulást fog jelenteni, 
hanem természetben is nyújtható, például 
az illető szervezet dolgozóinak munkája 
révén; 
– kezdeti szakaszában a projektek ma csak 
úgy juthatnak jelentősebb támogatáshoz, ha 
pénzügyi garanciát tud vállalni, s ez gyak-
ran akadályt jelent. Az újabb rendelkezések 
szerint a kockázatfelmérést követően a 60 
ezer eurónál kisebb előtámogatás esetében 
eltekinthetnek a pénzügyi garanciáktól. 
– a támogatásért folyamodó oktatási intéz-
mények pénzügyi képességeit a jövőben 
nem ellenőrzik; 
– más szervezetek esetében külső vizsgálat-
ra speciális projektek esetén az eddigi 300 
ezer helyett csak 750 ezer eurós határér-
téktől lesz szükség, a szervezetek működési 
költségeinek fedezését célzó projektek ese-
tében pedig az eddigi 75 ezer helyett a 
jövőben csak 100 ezer eurótól kezdődően 
végeznek vizsgálatot.

(forrás:eurohirek)

EGYSZERŰSÖDIK AZ UNIÓS 
PÁLYÁZATI RENDSZER

Közel 2,5 ezer pályázó egyenként átlago-
san 3,5 millió forint mikrohitelt igényelt 
az idén, egymillióval többet, mint 2004-
ben; a jövőben egyszerűsítik az egyre 
népszerűbb hitel rendszerét – közölte a 
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
(MVA) ügyvezető igazgatója.
 
A témáról szóló zalaegerszegi konferencián 
hétfőn Braun Márton elmondta: a mikro-
hitel népszerűsége a megemelt összeghatár, 
az 5 évre bővült törlesztési idő, a részben 
forgóeszközökre való felhasználhatóság és a 
kapcsolódó tanácsadások hatására növe-

kedett. Az idei, közel 2,5 ezer pályázó 
többsége kereskedelmi és szolgáltató kis- 
és középvállalkozás, ugyanakkor az igénylő 
kezdő vállalkozások 20 százalékos aránya 
jóval alacsonyabb a vártnál – mondta az 
MVA igazgatója. Braun Márton tájékoz-
tatása szerint még bonyolult, hosszadalmas 
a mikrohitelhez való hozzájutás, ezért 
továbbfejlesztik a rendszert: jövőre egy-
szerűbb lesz a pályázati eljárás; nem havi, 
hanem csak éves üzleti terv készítendő, és 
a megszűnő pályázati bizottságok helyett 
a megyei irodák szakemberei döntenek a 
támogatásról. Hozzátette, hogy így jövő-

re kifogástalan üzleti terv esetén már 15 
napon belül hozzájuthatnak hiteleikhez az 
igénylők.

EGYSZERŰSÖDIK A 
MIKROHITELHEZ JUTÁS
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Várhatóan november 15-étől új be-
szállítói hitelprogram indul, amelyben 
kiemelt terület lenne az elektronika és az 
autóipar. Célegyenesben van a beszállítói 
hitelprogram – mondta Vápár József, a 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
(GKM) főosztályvezetője. 

A konstrukcióra a Sikeres Magyarországért 
csomag vállalkozásfejlesztési hitelprogram-

jának 310 milliárd forintos 
keretéből 25 milliárdot 
különítettek el. Az öt- és 
egymilliárd forint között nyújt-
ható beszállítói hitel futamideje 
maximum 15 év, legfeljebb két 
év türelmi idővel. Ezalatt csak 
a kamatot kell fizetni, s ehhez a 
GKM 1,5 százalékos támoga-
tást nyújt. Ez automatikusan jár 
mindazoknak, akik megkapják a 
kölcsönt, amelynek kamatszint-
je a Sikeres Magyarországért 
program árfolyam-garanciájá-
nak köszönhetően kedvező, 
jelenleg 6,1 százalék, s a 
támogatással 4,6-re csökken. 
A hitelt a nagybefektetők-
nek, multiknak direkt (első 

körös), vagy integrátoron keresztül 
(második körös) beszállító kis- és kö-
zépvállalkozások vehetik igénybe. Feltétel, 
hogy a hitelt kérő kkv-knak szándéknyilat-
kozatuk legyen arról, hogy beszállítóként 
kívánják bevonni őket. 
A Suzukinál – amely jelezte, hogy évi 150 
ezres magyarországi kocsigyártását két éven 
belül megkétszerezné – indul a pilot pro-
jekt. A társaság 18 beszállítót kiválasztott 
már. A gazdasági tárca tárgyal az Audival 
is. Ott is meghatároztak egy kört, amely-
nek tagjait be lehetne vonni beszállítóként, 
szándéknyilatkozat azonban még nincs. A 
program az autóipar mellett az elektronikait 
célozná meg. 
 A gazdasági tárca november 15-étől 
szeretné indítani a programot. A terméket 
– az ügyfélbarát jelszó jegyében – kereske-
delmi bankok forgalmazzák majd. A GKM 
mintegy tíz pénzintézettel tárgyal, a szerző-
dések megkötése a finisben van, aláírásukat 
követően startol az új konstrukció.

Forrás: Világgazdaság

25 MILLIÁRDOS 
HITELPROGRAM INDUL

A kis- és középvállalkozói célelőirány-
zatra (kkc) a jövő évi költségvetési tör-
vénytervezet alapján az ideinél mintegy 
félmilliárddal többet, 3,731 milliárd 
forintot szánnak. Ezt a GM hat program 
megvalósítására kívánja felhasználni.
 
A legnagyobb tételt a kis- és középvál-
lalkozások népszerű programja, a Széche-
nyi-kártya teszi ki. Az idei tapasztalatok 
figyelembevételével a 2006. évre várható 
keretlekötés 2,026 milliárd forint lesz. A 
2002-ben indult programban a hatályos 
kormányhatározat alapján 2006 végéig 
valamennyi kártyához tartozó hitel kamat-
támogatása két százalékpont, azt követően 
pedig nincs kamat- és garanciadíj-támo-

gatás. Az e-kereskedelem mint a kkv-
fejlesztés eszköze című PHARE-program 
eredményeként létrejött www.kkvportál.hu 
szolgáltatás jövőbeni hasznosítására és 
továbbfejlesztésére 2006-ban 110 millió 
forintot kívánnak fordítani. A romák által 
működtetett hazai mikro- és kisvállalkozások 
piaci esélyeinek és versenyképességének 
növelése, a roma közösségen belül a vál-
lalkozóvá válás elősegítésének támogatására 
a szaktárca ismét ki szeretné írni a romapá-
lyázatot. A pályázat folytatásához jövőre 
250 millió forintos keretet terveztek. A 
Szülőföld program keretében a határon 
túli magyar vállalkozások versenyképességét 
növelő EU-tapasztalatátadás és -tudás-
transzfer keretében az általános és szak-

maspecifikus oktatási-képzési programok, 
a „szakmai tudáslánc” megvalósítására a 
kkc-ből várhatóan 155 millió forintot hasz-
nálnak fel 2006-ban, az EU-megfelelési és 
tudásközpont-hálózatra pedig 120 millió 
forint jutna jövőre.

Forrás: Világgazdaság

JÖVŐRE 3,7 MILLIÁRD JUT A KKV-K 
TÁMOGATÁSÁRA
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KÖMLŐD HÍRES SZÜLÖTTE: 
PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM

(1760-1820) 

Pálóczi Horváth Ádám 1760. május 11-én 
született Kömlődön. Itt kezdte iskoláit, majd a 

debreceni kollégiumba került. Teológiát tanult, de nem lett pap 
belőle. Miskolcon volt ügyvédbojtár (patvarista), később föld-
mérőnek, aztán katonának állt. Termékeny szépíró volt. Eposzt, 
drámát, dalokat egyaránt költött. „Ó és új mintegy ötödfélszáz 
énekek” című kéziratos énekeskönyvében saját és népi dalokat 
gyűjtött össze.
Emellett foglalkozott matematikával és csillagászattal, mágiával. 
Tagja volt a budai és később a zalaegerszegi szabadkőműves 
páholynak. A szabadkőművesség révén kapcsolódott az alkímiá-
hoz. Járatos volt az alkimista irodalomban, elolvasta és jól ismerte 
például Hermész, Apuleius, Albertus Magnus, Becher munkáit. 
1820. január 28-án halt meg Nagybajomban.
Horváth hitt az alkímiában, mint írta: “... kell lenni egy univer-
salis Menstruumnak is, amellyel nemcsak ad communia chemica 
elementa resolvál, hanem ad ultima stamina. Ez a Menstruum az, 
amit a bölcsek köve neve alatt hajhásznak ma az Adeptusok.” 
Tehát Horváth is az általános oldószert tartja a bölcsek kövének. 
A titkos írásjeleket részben megfejtette, és felhasználta egy munka 
írásánál, amelynek a címe: A bölcsesség nagy mestereinek a Szent 
Rend kezdetétől fogva a XII. századig Biográphiája úgy a mint 
azokat renddel előszámlálja Hirám a maga idejéig és Hirámon túl 
folytatja Aquinoi Tamás a maga életéig. Ebben híres alkimisták 
életrajzai olvashatók a teremtéstől kezdődően.

KÖMLŐDI MOZAIK
A Kisbér és Tatabánya között elterülő mintegy ezer lakosú község kiváló mezőgazdasági adottságokkal 
rendelkezik. Svájci példára mintagazdaságokat hoztak itt létre a XIX. században, szeszgyár működött, 
halastavát birkaúsztatásra is használták. Itt született egyik első népdalgyűjtőnk, Pálóczi Horváth Ádám, 
és a magyar társadalmi drámaírás úttörője, Obernyik Károly. A helyi önkormányzat Madari Ferenc 
polgármester irányításával azon dolgozik, hogy Kömlőd újra régi fényében pompázzon. Tudósításaink 
egy kis falu pezsgő civil életét villantják fel.

VAGYUNK ITT NÉHÁNYAN, AKIK ÁTÉLTÜK
Szólnék néhány szót arról 
a keserves és nyomasztó 
történelmi háttérről, amely 
kiváltotta az 1956-os 
forradalmat. Az azóta 
eltelt közel ötven év alatt 
elhangzottak hamis hangok 
és vádaskodó értékítéletek. 
Kevés olyan esemény van, amelyet hasonlóan sok vita övezett volna, pedig 
vagyunk itt néhányan, akik átéltük – mondta Kontra István képviselő, az 
ünnep szónoka, a kömlődi önkormányzat megemlékezésén.
A történelmi események megidézése után a Perczel Mór iskola diákjainak 
irodalmi összeállítását tekinthették meg a szép számban megjelentek, majd 
az ünnepséget követően a községházán képviselő-testületi ülésre került sor.
Madari Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket. 
Mint elmondta, 1995-ben alkották meg a Kömlőd községért kitüntető 
díj adományozásáról szóló rendeletüket. Ezt az elismerést azok kaphatják 
meg, akik a település fejlesztésében, a községi értékek megőrzésében és 
a hagyományok ápolásában maradandót alkottak. Az idei év kitüntetettje 
ilyen – szólt az indoklás –, hiszen aki megkapja, az kömlődi születésű, 
munkába állása óta a Vértesi Erőműben dolgozik, és eddigi tevékenységét 
nem csak a munkahelyén, hanem a különböző társadalmi szervezetekben is 
több alkalommal jutalmazták. A díjazott igazi közösségi ember, aki nélkül 
nem képzelhető el egyetlen helyi rendezvény sem.
– A díjat és az oklevelet azzal adom át, hogy bízom abban, még hosszú 
ideig segítségére leszel településednek – mondta Madari Ferenc –, s 
átnyújtotta az elismerést Kovács Mihálynak, a Kömlőd községért kitüntetés 
2005. évi választottjának.

TÖK JÓ BULI KÖMLŐDÖN
Immár negyedik alkalommal került sor a kömlődi óvodában, a Tök jó buli! elnevezésű eseményre. 
Senkár Béláné intézményvezető, valamint kollégái fogadták a gyerekeket és szüleiket, akik 
sorra hozták a saját termésű tököket, nagy izgalommal várva, kié lesz idén a legnagyobb, 
legsúlyosabb. Végül közfelkiáltással Tatári Dominika növényei az első és a harmadik helyet is 
megszerezték, míg második Kolozsvári Áron és családja lett. Mint megtudtuk, megérdemelt 
győzelem született, hiszen a kislány és szülei kimondottan a versenyre készülve, különös gonddal 
nevelték a ,,győztest”. A tök jó buli azonban csak ezután következett. Volt tökemelőverseny, 
tökcsere, sorversenyek, és a különböző tréfás játékok különös vonzerejét az adta, hogy azokban 
a gyerekek szüleikkel együtt vehettek részt. Aztán a jelenlévők meg is kóstolták a sült tököt, hogy 
azt követően elkészítsék töklámpásaikat, s azok meghitt fénye zárja a programot, amelyet nem az 
amerikai Halloween ünnep miatt rendeznek meg évek óta, hanem népszerűsíteni kívánják ezt az 
igazi falusi növényt – mondta Senkár Béláné.
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Egyesületünk létrehozásának legfőbb oka 
az volt, városunkból, de még a térségből 
is hiányzik egy kultúrház, így a klubélet 
ennek és rohanó világunknak köszönhetően 
háttérbe szorult, nem része az emberek 
életének, pedig igényelnék. Az itt élő 
diákoknak, gyermekeknek tanórákon kívül 
szűk lehetőségeik vannak, nehéz értelmes 
iskola utáni programot találni nekik, pedig 
ez igazán fontos ahhoz, hogy értékes, jól 
szocializált felnőttekké váljanak. 
Ezeket a problémák és a megoldáskeresés 
hoztak össze néhányunkat, és elszántuk 
magunkat, hogy változtatunk a helyzeten.

A társadalmi igények felmérése után 
Velence és a környező települések 
polgárainak biztosítunk programokat és 
lehetőségeket a helyi intézményekkel, 
szervezetekkel (önkormányzat, iskolák, 
óvodák, családsegítő) összedolgozva, 

egymás munkáját 
kiegészítve. A 
klubéletet főleg 
ön s ze r ve ződés i 
módon szeretnénk 
kialakítani és 
f e l l e n d í t e n i . 
L e h e t ő s é g e t 
szeretnénk terem-
teni arra, hogy a 
különböző generá-
ciók közötti 
kapcsolat egészségesen alakuljon, 
megerősödjön. 
Szeretnénk elindítani hobbi (horgász, 
fotós stb.) zenei, nyelv, életmód, 
állatbarát, környezetvédelmi, irodalmi, 
rehabilitációs stb.) klubokat, valamint 
természetjáró klubot az Európai Unió 
tagállamai kultúrájának és a magyar kultúrkör 
megismerésére és ápolására. Tervezünk 

kis létszámú tanfolyamokat, például 
nyelvvizsga-előkészítőt, tehetséggondozást, 
internetes és számítógépes ismereteket. 
Fenti témákban szeretnénk előadásokat 
és táborokat is szervezni, hogy a fiatalság 
megtanuljon kulturáltan részt venni a 
közösségi életben az iskolán kívül is. 
Mindezen kívül fontosnak tartjuk az 

egészségmegőrzést, a mozgáskultúra 
fejlesztését és az egészséges táplálkozásra 
nevelést. Ezekben a témákban alakformáló 
és idősek torna-, önvédelmi- és 
tánccsoportokat szeretnénk indítani, sőt, 
Thai-Chi-, önvédelmi-, és tánccsoportunk, 
valamint Ezoterikus Klubunk már működik 
is. Azoknak az embereknek, akik 
egészségi állapotukon javítani akarnak, 
szakemberek segítségének igénybevételét 
tesszük elérhetővé mind tanácsadásban, 
mind alternatív gyógymódok (masszázs, 
reflexológia, bioenergetika, csontkovács, 
aromaterápia) tekintetében, de nem marad 
ki a körből a gyógytorna sem.
Szerencsére a helyproblémát szinte a 
felmerülése előtt sikerült megoldani, 
hiszen egy helyi cég már az egyesület 
gondolatának felmerülésekor felajánlotta a 
szükséges termeket, épületet, amely az új 
telephelyük megvásárlásakor vált szabaddá. 
Célunk, hogy a helyi polgároknak olyan 
időtöltési lehetőségeket kínáljuk, amelyeket 
szívesen csinálnak és ezáltal közelebb 
kerülnek, kerülünk egymáshoz, emberibb 
módon tudunk majd egymás mellett élni.

Vitkóczi Éva 

CIVIL ÖSSZEFOGÁS VELENCÉN A 
KULTURÁLTSÁGÉRT ÉS EGÉSZSÉGÉRT

Egészséges és Kultúrált Emberekért Egyesület alakult 
Velencén októberben. Cél, hogy a városban, a kistérségben élő 
gyermekeknek, felnőtteknek tartalmas és szervezett szabadidős 
tevékenységeket biztosítsanak, és egészséges életszemléletre, 
a magyar hagyományok tiszteletére és az európai kultúráltság 
értékeire neveljék az arra fogékonyakat. A megalakulás okairól és 
az alapítvány céljairól Törökné Fellner Márta elnök asszony beszél 
olvasóinknak.
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A repülőtéren tartott nemzetközi saj-
tótájékoztatóján elmondta, a beruhá-
zásról szóló szerződést koreai partner-
ével az előző napon, 2005. október 
31-én, hétfőn írta alá Koreában. Az 
új gyár első lépésben közvetlenül több 
mint 1500 főnek biztosít munkalehe-

tőséget. A miniszter arról is beszélt, 
hogy az új gyárban létrejövő minden 
munkahely még egy munkahelyet hoz 
létre a kkv szektorban. Az új üzem 
2010-ig készül el teljesen, de már 
2007-től megkezdi a termelést. Teljes 
kapacitással évente 10 millió gumiab-
roncsot gyártanak majd. 
A beruházás mindenben megfelel majd 
a környezetvédelmi követelmények-
nek, sőt azokat messze túlteljesíti. A 
Michelin és a Bridgestone beruházása 
után a Hankook jelenlétével Magyar-
ország regionális járműabroncs gyártó 
nagyhatalommá válik. 
A tárca vezetője elmondta, hogy a 
Dunaújváros melletti döntést a jól 
képzett munkaerővel, a dinamikus 
úthálózat-fejlesztésekkel, az infrastruk-
túra magas színvonalával és a kedvező 
üzleti és szabályozási környezettel, 

valamint a gazdasági és a politikai 
stabilitással indokolták a dél-koreai 
beruházók.
 

A HANKOOK TIRE 
TEVÉKENYSÉGE VILÁGSZERTE 

Az 1941-ben alakult cég mára a világ 
egyik vezető autógumi gyártójává vált. 
Alkalmazottainak száma világszerte 
4400 fő. A cég jelenleg a világ 7. 
legjelentősebb gumigyártója a Miche-
lin, Bridges-
tone, Goo-
dyear, Pirelli, 
Co n t i n e n t a l 
és Dunlop 
után. Euró-
pában a piaci 
részesedése 3,5-4%. A Hankook 
Tire beszállítója a következő autó-
ipari nagyvállalatoknak: Hyundai/KIA, 
Volvo, Opel, Daihatsu, Mitsubishi, 
Volkswagen, Ford, Renault. További 
potenciális vevők: GM, Chrysler, 
Toyota. 

A MAGYARORSZÁGRA 
IRÁNYULÓ MŰKÖDŐTŐKE-

BEFEKTETÉSEK ÖT ÉVE
Az 1990 óta Magyarországra érke-
zett külföldi működő tőke állománya 
meghaladja az 51 milliárd eurót, ami 

egy főre vetítve a legmagasabb a kelet-
közép-európai térségben. A külföldi 
működőtőke-befektetések legnagyobb 
része a versenyképes feldolgozóipari 
ágazatokba (járműgyártás, villamos-
gép-gyártás) és a szolgáltatóiparba 
áramlott.
Az elmúlt másfél évtizedben Magyar-
országon végrehajtott külföldi köz-
vetlen tőkebefektetések közel 30%-a 
Németországból, 80%-a az Európai 

U n i ó b ó l 
s zá rmazot t . 
2004 - b e n 
összesen 3 
708 millió 
euró értékű 
külföldi köz-

vetlen tőkebefektetés valósult meg 
Magyarországon, ami 2001 óta a 
legmagasabb éves működőtőke-beá-
ramlást jelenti.
Az utóbbi években a működőtőke-
beáramlás egyre fontosabb forrásává 
vált az újrabefektetett jövedelem, 
köszönhetően a Magyarországon mű-
ködő külföldi vállalatok magas nyere-
ség-újrabefektetési hajlandóságának. 
2005-ben 3,5-4 milliárd euró körüli 
működőtőke-beáramlást vár a gazdasá-
gi tárca.

Forrás: GKM

Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter 2005. november 
1-jén, tárgyalásai után hazaérkezve bejelentette, hogy a dél-koreai 
járműabroncs-gyártó világcég dunaújvárosi székhellyel zöldmezős 
beruházást valósít meg 2006 és 2010 között. A tárca vezetője 
kiemelte, hogy a tárgyalások eredményeként a korábbiakhoz 
képest 7 milliárd forinttal több, összesen 132 milliárd forint értékű 
a beruházás.

A HANKOOK TIRE BERUHÁZÁSA 
DUNAÚJVÁROSBAN
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A törvény elsőként a munkáltató kötele-
zettségeit rögzíti. A munkáltató köteles 
a munkavállalót a munkajogi szabályok 
betartásával foglalkoztatni, az egészséges 
és biztonságos munkavégzés feltételeit 
biztosítani, a munkát megszervezni, a 
munkavállaló számára a munkavégzéshez 
szükséges tájékoztatást megadni, ismere-
teket beszerezni. Nem utolsó sorban a 
munkáltató köteles a munkaszerződésben 
meghatározott munkabért fizetni.
A munkavállaló kötelezettségei hasonló-
an széles körűek. A munkavállaló köteles 
ugyanis az előírt helyen és időben, 
munkára képes állapotban megjelenni, 
a munkát elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, személyesen végezni, 
illetve a munkatársaival együttműködni. 
A munkáltató érdekeit védi az a szabály, 
amely kötelezi a munkavállalót arra, hogy 
a tudomására jutott üzemi, üzleti tikot 
megőrizze. A munkavállaló kötelezhető 
arra is, hogy a munkáltató által kijelölt 
tanfolyamon részt vegyen, kivéve, ha ez 
személyi, családi körülményeire tekintettel 
aránytalan sérelemmel járna.

A munkavállaló a munkát a munkáltató 
utasítása szerint köteles ellátni. A mun-
káltató utasítása határozhatja meg például 
a konkrét feladatokat, a munkavégzés 
módját, a munkavégzés helyét, illetve 
az igénybe vehető eszközöket. Az uta-
sítás szóban és írásban is megtehető. Az 
utasítás végrehajtásai azonban bizonyos 
esetekben megtagadhatóak: az egyik 
eset az, amikor az utasítás jogszabályba 
ütközik, az ilyen utasítást a munkavállaló 
nem köteles végrehajtani. Amennyiben az 
utasítás kárt idézhet elő, a munkavállaló 
felhívhatja erre a munkáltató figyelmét, 
az utasítás végrehajtását azonban nem 
tagadhatja meg. Ezzel szemben a mun-
kavállaló mindenképpen köteles az uta-
sítás végrehajtását megtagadni, ha az más 
életét, testi épségét, egészségét súlyosan 
veszélyezteti.

A törvény a munkavégzés két különleges 
esetét is szabályozza, ez a kiküldetés és 
a kirendelés.
Kiküldetésről beszélünk akkor, ha a 
munkavállaló a munkát a munkáltató gaz-
dasági érdekéből, ideiglenesen a szokásos 

munkavégzési helyén 
kívül, de továbbra 
is az eredeti mun-
káltató utasítása és 
irányítása alapján 
végzi. 
A kiküldetés bizo-
nyos korlátokhoz 
kötött. Egyrészt 
a személyi kört 
illetően fokozott 
védelemben ré-
szesíti a törvény 
a gyermeket váró, 
kisgyermeket neve-
lő nőt, illetve kis-
gyermekét egyedül 
nevelő férfit. Ezen 

körben kiküldtetés 
csak a munkavállaló 
belegyezésével le-
hetséges. Másrészt a 
kiküldetés időtartama 
egy év alatt nem 
haladhatja meg a 
44 munkanapot. 
Munkabérként – ha 

a felek eltérően nem állapodna meg – ki-
küldetés esetén is a munkaszerződésben 
rögzített bér jár.
Kirendelésről beszélünk akkor, ha a mun-
káltatók közötti megállapodás alapján a 
munkavállaló más munkáltatónál végez 
munkát.

A kirendelés feltétele, hogy a két mun-
káltató között tulajdonosi kapcsolat álljon 
fenn. A kirendelés során a munkáltatói 
jogok és kötelezettségek azt a munkálta-
tót terhelik, ahova a munkavállalót kiren-
delték, a munkaviszonyt azonban csak a 
kirendelő munkáltató szüntetheti meg.
A törvény bizonyos esetekben mentesíti 
a munkavállalót munkavégzés alól, ilyen 
eset például, az állampolgári kötelezett-
ség teljesítése, közeli hozzátartozó halála, 
kötelező orvosi vizsgálat.
Előfordulhat, hogy a munkavállaló fennál-
ló munkaviszonya mellett további munka-
viszonyt kíván létesíteni. A munkavállaló 
ezt minden esetben köteles a munkáltató-
jának bejelenteni, a munkáltató azonban 
az új munkaviszony létesítését csak akkor 
tilthatja meg, ha az jogos gazdasági érde-
két sértené.

Végül szólni kell arról, hogy a munkavég-
zési szabályok vétkes megsértése esetén 
milyen hátrányos jogkövetkezmények 
alkalmazására van lehetősége a munkálta-
tónak. Főszabályként ebben az esetben a 
korábban már említett rendkívüli felmon-
dás joga gyakorolható, de a kollektív szer-
ződés egyéb jogkövetkezményt is megál-
lapíthat. A hátrányos jogkövetkezményt 
csak írásbeli, indokolt határozatban lehet 
alkalmazni, és semmiképpen sem sértheti 
a munkavállaló személyiségi jogait, emberi 
méltóságát. Hátrányos jogkövetkezmény-
ként pénzbírság nem alkalmazható! 

Dr. Hidas János

A MUNKAVÉGZÉS 
SZABÁLYAI

A munkavégzési szabályok körébe tarozik: a munkaszerződés, a 
munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok.
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A szélessávú internet-
hozzáférést biztosító 
infrastruktúrák kiépíté-
sére rendelkezésre álló 
pályázati források 3 milli-
árd forint mértékű meg-
emeléséről döntött a Gaz-
dasági Versenyképességi 
Operatív Program (GVOP) 
Monitoring Bizottsága. A 
GVOP 4.4.2 pályázat ke-
retében lehívható támo-
gatás mértékét 10,5 milli-
árd forintra megemelő 
forrásátcsoportosítást a 
kevésbé fejlett régiók ön-
kormányzatainak az elő-
irányzott 4,6 milliárdos 
keretet jóval meghaladó 
igénye indokolta.

Magyarországon az utóbbi években 
a szélessávú lefedettség dinamiku-
san növekszik. 2004 márciusában 
a tízezer fő feletti lélekszámú te-
lepülések lakosságának 87,9%-a 
számára volt biztosított szélessávú 
internet-hozzáférés, jelenleg ez az 
arány 92% feletti. 

A legjelentősebb növekedést a 
kisebb, három és tízezer fő közötti 
települések, valamint a háromezres 
lélekszám alatti települések lakosa-
inak lefedettségi adatai mutatják. 
Utóbbi esetében az arány még 
2004 tavaszán is csak 3,7% volt, 
míg jelenleg a legkisebb települések 
esetében a lakosság 50%-ának 
van lehetősége szélessávon inter-
netezni.

Az európai szintre való felzárkó-
zás és a versenyképesség növelése 
érdekében az IHM által készített 
Nemzeti Szélessávú Stratégia 
(NSZS) célul tűzte ki, hogy 

2010-re Magyarország egész terü-
letén elérhetővé váljon a szélessávú 
internetszolgáltatás. E cél elérésé-
hez elengedhetetlen a nemzeti és 
európai uniós források bevonása 
azon kevésbé fejlett térségek fej-
lesztéseinek finanszírozására, ahol a 
szolgáltatóknak nem éri meg üzleti 
alapon fejleszteni, hiszen beruházá-
saik megtérülése nem – vagy csak 
hosszabb távon – volna biztosított. 

Az IHM 2003-ban hazai forrásból 
írt ki pályázatokat (HHÁT-2 és 
HHÁT-3) a fenti cél támogatásá-

ra, majd 2004-től a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium (GKM) 
által irányított GVOP 4. priori-
tásának 4. intézkedése keretében 
nyíltak meg jelentős uniós források 
a szélessávú infrastruktúra-fejlesztés 
támogatására Magyarország üzle-
tileg kevésbé fejlett területein. A 
GVOP 4.4.1 kódjelű pályázat 
keretében a kis- és középvállalko-
zások, míg a GVOP 4.4.2 pályá-
zaton önkormányzatok szerezhetnek 
támogatást. 

A 2005 elejétől elérhető GVOP 
4.4.2 pályázat iránt az elmúlt 
hónapokban óriási érdeklődés mu-
tatkozott, ami egyrészt a magas, 
75%-os támogatási aránynak, más-
részt a különleges konstrukciónak 
köszönhető. A Magyarországon 
újonnan kidolgozott modell értel-
mében a pályázat támogatja, hogy 
az önkormányzatok a szolgáltatókkal 

együtt egyfajta „partneri” viszony-
ban valósítsák meg a beruházást 
és biztosítsák a szolgáltatást. A 
különlegesen magas érdeklődést és 
pályázati kedvet bizonyítja, hogy 
az eddig beérkezett 60 pályázat 
már több mint 10 milliárd forint 
támogatást igényelt. Mivel ez az 
igény jóval magasabb az idén elő-
irányzott 4,6 milliárdos keretnél, 
a GVOP Monitoring Bizottsága a 
napokban döntést hozott a források 
átcsoportosításáról – ennek nyomán 
a GVOP 4.4.2 pályázat keretében 
az idén 10,5 milliárd forint támoga-
tás áll rendelkezésre.

Míg a GVOP 4.4.2 pályázat 
iránt óriási az érdeklődés, addig a 
GVOP 4.4.1 pályázat felfutása 
még várat magára. A 4.4.1 pályá-
zat lehetővé teszi a KKV-k, illetve 
a közösségi végpontokon keresztül 
a magánszemélyek számára a bekap-
csolódást az üzleti folyamatokba. 
A támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg 2006 végéig 1500 
millió forint. A nyertes pályázók 
részére a 2004-es és 2005-ös 
években eddig megítélt támogatás 
926 millió forint. Az elektronikus 
hírközlési szektorban működő KKV-k 
érdeklődésének felkeltését, pályázati 
kedvük élénkítését célozta az IHM 
és az IT Kht. napokban megtartott 
konferenciája. A rendezvényen az 
eddig megvalósult szélessávú min-
taprojektek bemutatásán túl a pályá-
zat részletes ismertetéséről, az előző 
évhez képest a pályázati kiírásban 
történt kedvező változásokról, a 
sikeres pályázat megírásának kulcs-
kérdéseiről tartottak előadásokat a 
minisztérium, valamint a pályázatok 
kezelését végző IT Információs Tár-
sadalom Kht. szakértői. 

Forrás: IHM

TIZENKÉTMILLIÁRDOS FORRÁS 
SZÉLESSÁVÚ FEJLESZTÉSEKRE
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TATABÁNYÁN ÉL, 
TATÁHOZ KÖTŐDIK

Madarász Tibor festőművész Tatán ne-
velkedett, s ugyanitt ébredt a világra a 
szó szoros és tágabb értelmében is, ami 
művészetében abszolút tetten érhető. Bár 
jelenleg a megyeszékhelyen él, választott 
témái – melyeket remek ecsetkezeléssel, 
a színek harmóniájára ügyelve fest meg 
– mindig is tatai ihletésűek munkáinak 
többségében.
Érthető, hogy a művész vonzódik Tatához, 
hiszen a kisvárosi miliő ma is megkapó ezen 
a településen, amely sok mindennel (föld-
rajzi adottságok, történelmi hangulat, stb.) 
magyarázható, ám ez ügyben csak azok 
tudnak állást foglalni, akik már töltöttek 
rövidebb-hosszabb időt ehelyütt.
A rangos és elismert művészt jól ismerik 
szűkebb pátriáján túl is, számtalan kiállítása 
volt, ám különösen kedves számára is, ha 
Tatán, gyermekkorának helyszínén mutat-
hatja be újabb és régebbi alkotásait.

REMEK, LÁTVÁNYOS KIÁLLÍTÁS
Igazából nem is tudtuk eldönteni, hogy 
kit illet a dicséret azért, hogy egy igazán 
látványos, ám egyúttal meghitt kiállítást 
rendeztek be a Kiss panzióban. E-
gyütt szorgoskodott a festmények fel-
helyezésében maga a művész, valamint 
a vendégváró, vendégeket kiszolgáló 
személyzet.
Mintegy százötven embert hívtak meg a 
szervezők a megnyitóra, melyet a város első 
embere, Hetényi Tamás polgármester tar-
tott Rozs János költő közreműködésével. 
A vendégek ezután kedvükre gyönyör-
ködhettek a harmóniát sugárzó, valóban 
látványos alkotásokban.
Maga a helyszín sem hagyott semmi kívánni 
valót maga után. Igazi profizmussal terítet-
tek, hogy kulináris örömökben se szenved-
jenek hiányt a meghívottak. A főszerep 
azonban természetesen a festményeké, és 
az alkotóművészé volt.

NÉHÁNY LÁTOGATÓI VÉLEMÉNY
Lengyel Józsefné pénzügyi vezető: Ne-
héz szavakkal elmondani, hogy mennyire 
tetszenek Madarász Tibor festőművész 
képei. Csak szuperlatívuszokban lehet 
emlegetni a látottakat. Különösen a Tatáról 
készült, élethű megfogalmazásai tetszenek. 
Kifejezetten felemelő hangulatot árasztanak, 

s az embernek még a kedve is megváltozik 
a képek hatására. Annyira szépek, hogy 
azonnal akár a helyszínre is képzelheti 
magát a néző. Az egyik legnagyobb ked-
vencem a művész.

Lázár Ivetta művelődésszervező: Vélemé-
nyem szerint nagyon precízen, kifinomult 
ízléssel dolgozik a művész. Mindig rátalál 
a közönség által leginkább kedvelt témákra. 
Akvarelljei meleg hangulatot árasztanak, s 
annyira realisztikusan hatnak, hogy teljesen 
azonosulni lehet a képekkel. A művész nem 
alkalmaz absztrakt megoldásokat, így egyéni 
technikája ragadja magával képzeletünket.

Kemecsi Lajos ezredes, igazgató: 
– Madarász Tibor egy természetet imádó 
művész. Ebből adódóan szűkebb pátriája, 
valamint az érdekesebb természeti hatások 
sem kerülik el figyelmét, mi több, azokat 
azonnal meg is örökíti. Ezek a hatások tet-
ten érhetők ezen a kiállításon is. A művész 
úr képei – azon túlmenően, hogy szemet 
gyönyörködtetőek – mindenki számára egy-
értelműen fogalmazottak, érthetőek. A Ma-
darász festmények dominánsan realisztikusak, 
nincsenek hatással a művészre az időnként 
fel-fellelhető ultramodern, ám csak rövid ide-
ig tündöklő különböző – és a nagy többség 
számára érthetetlen -, elvont „izmusok”.

Berg Endre

MADARÁSZ TIBOR ALKOTÁSAI A PANZIÓBAN
Semmi meglepetés, semmi nóvum. Madarász Tibor a tőle várható 
módon nem okozott meglepetést ezúttal sem. Azaz, a lehető 
legjobban közelíti meg a tatai Kiss panzióban megrendezett 
festménykiállításával a szépre éhes emberek igényét. A művész 
már régen beérett és kiforrott technikával kivitelezett alkotásai 
megnyugtató módon andalítják el a romantikus érzelmű kiállítás 
látogatót egy egész hónapon keresztül.
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A BOTRÁNY
Már – mondhatni – közismert, hogy az 
élsportolók, de különösen a nehézatléti-
kában küzdők körében, bizony nem igen 
érnek el kimagasló eredményeket teljesít-
ményfokozó szerek használata nélkül. Az 
első nyilvánosságra került ügy a Szöulban 
rendezett olimpián bukott ki, amelynek 
következtében egy súlyemelő eltűnt a süly-
lyesztőben. Ja, és egy orvosnak is búcsút 
intettek.
Aztán másfél esztendeje Athénban rob-
bant a „magyar” doppingbotrány, ahol 
több, kiváló eredményt elért versenyzőnk-
től (atlétáktól, súlyemelőktől) vették vissza 
a nemesfémeket. Hihetetlen, de a mai 
napig nem csitultak el a botrány hullámve-
rései, sőt egyre keszekuszább információkat 
kapunk.

REND ÉS FEGYELEM VISZONT NINCS
Csak és kizárólag (ez idáig legalábbis) az 
a néhány versenyző lett pellengérre állítva, 
akik – állítólag – tiltott szereket használtak. 
A közelmúltban, mint arról beszámoltunk, 
a Magyar Súlyemelő Szövetség élére nagy 
többséggel egy olyan elnököt választottak 
Komáromi Lajos (aki egyben az  eredmények-
ben dúskáló THAC elnöke is) személyében, 
aki rendet szeretett volna teremteni.
Interjúnkból megtudhatták, hogy – elméleti-
leg – a súlyemelő társadalom vezetői, edzői, 
sportolói, sőt a MOB legfelsőbb vezetése 
is támogatóan álltak Komáromi elképzelései 
mellé. Mondom elméletileg!
Mert alig néhány nap elteltével már el is 
köszönt az elsöprő többséggel megválasztott 
új elnök a szövetség éléről, mert egyebek 
mellett súlyosan megfenyegették, hogy 

amennyiben ki meri 
teregetni a már ugyan-
csak felgyülemlett 
szennyest…
Azok pedig, akik 
minden bizonnyal 
sárosak az ügyben 
– s itt nem elsősor-
ban a versenyzőkre 
gondolunk –, ismere-
teink szerint még egy 
irgum-burgumot sem 
kaptak eleddig. Hát 
akkor hol itt a rend és 
fegyelem? Ráadásul a 
leköszönt elnök min-
den bizonnyal számos 
bírósági tárgyalásra 

lesz kénytelen elmenni, mert egyes prominens 
szereplők már perekkel is megfenyegették.
Rend és fegyelem? Ugyan már! Minden 
bizonnyal olyan érdekek sérülnének, amelyek 
sokkal nagyobb súllyal esnek latba ez ügyben 
(is), mint a tiszta, sportszerű körülmények 
között kiharcolt eredmények.

AKI FIZET, AZ DIKTÁL
A minap Gyárfás Tamás, a Napkelte műsorve-
zetője bombázta kérdéseivel Ábrahám Attila 
államtitkárt, a magyar sport első emberét. Az 
államtitkár – aki korábban maga is sikeres spor-
toló, olimpiai bajnok volt – igazi, diplomatikus 
válaszokat adott az egyenes, ám vitathatatlanul 
kényes kérdésekre. Amit mi, szurkolók és 
kívülállók teljesen egyértelműnek találunk, az 
a politikusnak egyáltalán nem volt az.
Feltételezéseink szerint ugyanis ha egy pro-
fesszionális sportolót vitathatatlanul magas 
gázsival jutalmaznak, vagyis a közember 
számára mindenképpen jelentős fizetéssel, pré-
miumokkal, és egyéb juttatásokkal honorálnak, 
bizony az is elvárható lenne tőlük és szakmai 
vezetőiktől, hogy azt úgy csinálják, úgy spor-
toljanak, versenyezzenek, ahogy „mi” – azaz 
aki fizeti számukra a javadalmakat – diktáljuk!
Lehet, hogy egyébként ez nem így van? 
Még sincs a törvények, a jogszabályok 
kijátszói ellen semmiféle szankció? Nem a 
versenyzőktől sajnáljuk a kiemelkedő jöve-
delmet, hiszen aki kiemelkedőt alkot, meg is 
érdemli, de a megfelelő keretek között.
Hogyha egy gépkocsi vezetője átmegy a 
piros lámpánál, felelősségre vonják, sőt akár 
egy kisebb súlyú szabálysértés elkövetőjét 
is komoly summákkal büntetik. Akkor miért 
nem lehet azokat is felelősségre vonni, akik 
megrendelték, beadták a teljesítmény foko-
zására alkalmas tiltott szereket, akik rábírták 
a sportolókat a törvény- és szabályellenes 
magatartásra, és ráadásul kimagasló jövedel-
meket élvezhetnek ők is egyébként?
Minden bizonnyal sokan tisztában voltak, mi 
több, tevőlegesen vettek részt a dopping-
ügyekben, ám a rövidebbet ezúttal is csak 
az húzza, aki egyébként rendet és fegyelmet 
szeretne tenni...

Berg Endre

(DOPPING) HULLÁMVERÉSEK
Még az „átkosban” történt, hogy az ideiglenesen hazánkban 
állomásozó szovjet csapatok egyik főtisztje bement az illetékes 
helyőrségparancsnokhoz azzal, hogy útvonalengedélyt 
kérjen újonnan vásárolt – ám kissé leharcolt – Volga típusú 
személykocsijához, amely abban az időben bizony státusz 
szimbólumnak számított. – Kapitány elvtárs! – így Iván. – Vettem 
egy autót, és szeretnék vele elmenni Debrecenbe! - Gratulálunk 
Iván! – mondta a kapitány. – Jó utat! - No de szeretnék a kocsival 
menni! - Minden rendben, jó utat!
– Hát – nézett tágra nyílt szemekkel Iván, akiknél a rendszer egy 
kicsit másképpen működött -, szép ország, jó ország Magyarország, 
de hogy itt rend és fegyelem nincs, az biztos!
Nos, egyetérthetünk Ivánnal, doppingügyben mindenképp…



R
eg

io
 R

eg
ia

40 Regio Regia 2005. október

Az Európai Unió következő, 
2007 és 2013 közötti költségve-
tési időszakában várhatóan évente 
használhat fel az ország annyi uni-
ós fejlesztési forrást, mint 2004 
és 2006 között az összesen. E 
források számottevő részéről ráa-
dásul decentralizáltan, a régiókban 
határoznak majd. Ez pedig komoly 
felkészülést igényel a pályázók és a 
pályáztatók oldaláról egyaránt.

A most induló program eredménye-
ként kiépülő, a regionális fejlesztési 
ügynökségek keretében működő, 
kistérségi szintű tanácsadói hálózat 
elsődleges célja, hogy e felkészülés 
jegyében „házhoz vigye” a Nem-
zeti Fejlesztési Tervet. Vagyis a 
programban részt vevő tanácsadók 
– természetesen megfelelő képzést 
követően – a kistérségekben, első 

kézből nyújtanak majd információt 
az aktuális és a 2007-től megnyíló 
európai uniós pályázati lehetősé-
gekről az önkormányzatoknak, a ci-
vil szférának és a vállalkozásoknak. 
Feladatuk lesz, hogy segítsék és 
gördülékenyebbé tegyék a pályázók 
és az egyes operatív programokat 
végrehajtó intézmények közötti 
kapcsolattartást, valamint hogy 
gyakorlati válaszokkal, közvetlenül 
segítsék a nyertes projektek gazdáit 
a fejlesztések megvalósítása során 
felmerülő problémák megoldásában. 
A tanácsadók mindemellett aktívan 
részt vesznek majd abban a tervező 
és projektelőkészítő munkában, 
amellyel a kistérségek bekapcso-
lódhatnak az első Nemzeti Fejlesz-
tési Terv végrehajtásába, valamint a 
2007 és 2013 közötti időszakra 
szóló, II. Nemzeti Fejlesztési Terv 

megalapozásába. A kiépülő hálózat 
szolgáltatásai ingyenesek lesznek.

A program költségét 2006 végéig 
a központi költségvetés finanszíroz-
za, azt követően pedig – minthogy 
a hálózat a II. Nemzeti Fejlesztési 
Tervet megvalósító intézményrend-
szer része lesz – a tanácsadók to-
vábbfoglalkoztatására a regionális 
fejlesztési ügynökségek a tervek 
szerint az Európai Unió támogatá-
sát is igénybe veszik. A létrejövő 
regionális hálózatokat a régiós 
ügynökségek önállóan működtetik, 
munkájuk során pedig rendszeresen 
egyeztetnek a Nemzeti Fejlesztési 
Hivatallal és az egyes operatív 
programok irányító hatóságaival. 

A regionális fejlesztési ügynökségek 
országos, nyílt pályázaton választják 
ki azokat a munkatársakat, akikből 
felépül ez a tanácsadói hálózat 
– vagyis akik a pályázóknak „ház-
hoz viszik” a Nemzeti Fejlesztési 
Tervet az ország minden egyes kis-
térségében. A pályázati felhívások 
a regionális fejlesztési ügynökségek 
(www.kdrfu.hu), valamint a PRO-
MEI Modernizációs és Euroatlanti 
Integrációs Projekt Iroda Kht. hon-
lapján elérhetők.

„HÁZHOZ VISZIK” A NEMZETI 
FEJLESZTÉSI TERVET

Több mint egyharmadával – várhatóan 400 munkatárssal 
– bővülhet az év végére az Európai Unió strukturális 
alapjainak felhasználásában regionális szinten közreműködő 
intézményrendszer létszáma: mintegy 2 milliárd forintos 
kormányzati program részeként összesen ennyi új kollégának 
adhatnak munkát a hét régióban működő regionális fejlesztési 
ügynökségek. A létszámfejlesztést elsősorban a 2007 és 2013 
közötti időszak európai uniós fejlesztési forrásainak fogadására 
és eredményes felhasználásra történő felkészülés indokolja, de 
fontos cél a 2004-2006-os Nemzeti Fejlesztési Tervben érintett 
pályázók, projektgazdák támogatása is.
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A Jobb Otthon Szociális és Egészség-
ügyi Ellátásért Alapítvány a ROP 3.2.2-
2004-11-0026/36 számú pályázatán 
113.815.440.-Ft támogatást nyert.

A támogatás célja a hátrányos helyzetű Aba-Sárvíz kistér-
ségben munkanélküliek számára képzési és foglalkoztatási 
lehetőség biztosítása a kialakításra kerülő kistérségi szociális 
ellátó szolgálatnál, mely a helyi önkormányzatok szociális 
feladatait vállalja át.
Az Abán működő, kilenc település lakosságát ellátó gon-
dozási központ működtetéséhez – a jelenleg is szociális 
területen dolgozók mellett – 20 fő munkanélküli képzésé-
re és foglalkoztatására nyílik lehetőség a nyertes pályázat 
útján.

A 10 hónapos képzés befejezése után szakképzett szoci-
ális ápolóként és gondozóként dolgozhatnak a gondozási 
központban.
Az Európai Unió és a magyar állam támogatásával létrejött 
program 2005 augusztusában indult és 2007 júliusáig 
tart.

A Jobb Otthon Alapítvány 1997-ben alakult Bodajkon. 
Kezdetben csak helyben működtetett hatékony gondozási 
központot, majd egyre több településsel kötöttek ellátási 
szerződést. A ROP 3.2.2 nyertes pályázat támogatásával 
térségi szolgáltató központ jön létre az Aba-Sárvíz kistér-
ségben, melynek keretében az Alapítvány nyolc feladatot 
lát el az alábbiak szerint: 

Szociális információs szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, idősek klubja nappali ellátás, családsegí-
tés, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgálat és az 
Idősek Otthona működtetése. Az alapítvány nemcsak 
napközbeni, hanem igény szerint bentlakásos formában is 
biztosítja az idősek ellátását ideiglenes vagy végleges el-
helyezéssel az 50 férőhelyes abai Idősek Otthonában.

JOBB OTTHON SZOCIÁLIS ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

8053 BODAJK, PETŐFI U. 52. 
TEL.: 06-22 / 411-037, 581 - 026

ROP-PÁLYÁZATOT 
NYERT AZ ABA-

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG
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Aki csak olvasta, annak képekben 
gazdag, népmesevilággal és képorgiás 
szürrealizmussal egyszerre közeli rokon, 
dallamosan hullámzó költészete marad 
mindörökké irodalmi kincstárában, és 
úgy érzi, aligha volt még költőnk, aki 
szorongató, komor gondolatokat olyan 
fénypompás, képekben gazdag derűvel 
tudott volna közölni, mint ő. Ámbár a 
huszadik század második felének egyik 
legjelentékenyebb költője volt, sohase 
múlt el belőle az a festő- és grafikusmű-
vész, aminek indult. És korai halála után 
hagyatékában festett és rajzolt képek 
tárlatra való tömege maradt. Még csak 
nem is mutogatta ezeket: képlátomásait 
magának vetette papírra, néha még 
vászonra is, mert akkor sem tudott nem-
képzőművész lenni, amikor ő maga is és 

a hamar méltányló olvasóközönség is, 
sőt a kritika is úgy vélte, hogy új köl-

tészetünk egyik legsajátosabb hangú és 
egyik legjelentékenyebb írásművésze.

Faluról indult, Iszkázról, középiskoláit is 
az oktatóintézeteiről híres Pápán járta ki. 
Otthon olyan paraszti családból szárma-
zott, amely szorgalmával a módosabbak 
közé emelkedett és igényt tartott a mű-
veltségre, a következő nemzedékeket az 
értelmiség rangja felé vezető útra. Ezeket 
a nemzetfenntartó, kitűnő, szorgalmas 
családfőket a legszörnyűbb időkben 
jövevényszóval „kulákok”-nak nevezték 
és jó esetben politikailag idegeneknek, 
de szokványosabban ellenségeknek 
tekintették, és úgy is bántak velük. Az 
apa – akinek költővé leendő fián kívül 
még három, úgyszintén iskolában ta-
níttatott gyermeke volt – úgy halt meg, 
hogy „nem békült meg a világgal, amely 
tönkretette őt”. (Ezt az emlékező mon-
datot a másik fia, az úgyszintén költő 
Ágh István írta le.) Addigra azonban 

NAGY LÁSZLÓ 80 ÉVE (1925-1978)
Aki ismerhette, annak a kedvesen mosolygó, huncut tekintetű, 
megfontolt szavakkal szellemesen okos, gyakran szójátékos 
Nagylaci maradt az emlékezetében.
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a Pápán érettségizett fiú húszéves fővel 
már Budapestre ment, hogy hajlama sze-
rint festeni, rajzolni tanuljon. A törté-
nelem 1945-nél tartott, a világ éppen 
túllépett a világháborún.

A faluról, paraszti sorból városba igyek-
vő, értelmiségi sorba emelkedni kívánó 
ifjúságnak történelem adta következő 
helye a „Népi Kollégiumok” valamelyi-
kében volt. Ez az ifjúság megtestesítette 
a háború utáni három-négy év optimista 
derűjét, a hitet, hogy mi építjük és 
magunknak építjük jövendőnket. Ezek 
a kollégiumok számos kitűnő értelmiségit 
indítottak útjára. Egész sor jelentékeny 
költőnk itt találta meg saját hangjának 
első ütemeit. Csaknem azonos évjára-
tú, hasonló ihletettségű, többségükben 
saját hangvételű írásművészünk szinte 
egyszerre lépett irodalmunk felfrissülő 
kórusába. Nagy Lászlón kívül – hogy 
csak a legfontosabbakat említsük – Ju-
hász Ferenc, Csanádi Imre, Kormos Ist-
ván, Fodor András, Simon István együtt 
jelezte, miféle új hangokkal gazdagodik 
költészetünk. Merőben különböző mű-
vészegyéniségek ezek, de összeköti őket 
a népközelség formában is, közösségtu-
datban is, a költői hagyomány és az új 
iránti érzék egysége, a tanulással szerzett 
kultúra intellektualitása. Alighanem már 
most, közel fél évszázaddal együttindu-
lásuk után megállapíthatjuk, hogy – le-
galábbis az említettek – jelentékeny köl-
tők, de közöttük a legjelentékenyebb, 
legegyénibb és a legnagyobb hatású 
Juhász Ferenc és Nagy László. Gyakran 

együtt is szokták emlegetni őket, habár 
a világ egészéhez való hozzáállásuk – a 
közelihez is, a kozmikus határtalanságok-
hoz is – teljesen más, gazdag képalkotó 
képzeletük merőben különböző, még ha 
mindketten eltéphetetlenül kapcsolód-
nak is a folklóri (népköltészeti, népme-
sei) gyökerekhez.

Ezek a jellegzetes, újat jelentő tulajdon-
ságok már mind megtalálhatók az induló 
Nagy László költészetében. A hang-
vétel azonban kezdetben csak a derűt, 
a bizakodást, a feltétlen hitet fejezi ki. 
Akiknél ez a hang nem változik az évti-
zed végére, hol hamar, hol fokról fokra 
bekövetkező csalódások, kiábrándulások 
hatására, okvetlenül beletévednek, 
belesüppednek a következő évtized 
„sematizmus”-nak nevezett vak vagy 
hazug közhelykultuszába. Nagy László-
nál ez már azért sem következhetett be, 
mert egy tanulmányi ösztöndíjat kapott 
Bulgáriába. 1949-ben utazott el, és 
csak 1952-ben jött haza. Tehát nem 
fokozatosan kellett átélnie a változás, 
„a fordulat éve” történelmi és lélek-
tani mozzanatait. Elment bizakodóan, 
és egy olyan légkörbe érkezett haza, 
amellyel már nem azonosulhatott. Köz-
ben azonban – mindig jó tanuló lévén 
– alaposan elsajátította a bolgár nyelvet. 
Megismerte Bulgária történelmét, iro-
dalmát, néprajzát, találkozott az ottani 
népi élettel és az értelmiséggel. És ami 
eleve célja volt a kiküldetéskor, fordítani 
kezdte a bolgár népköltészet és a bolgár 
klasszikus költők remekeit. 

Az ötvenes években megjelent köte-
teiben nyomon lehet követni, hogy a 
derűs lélek hogyan komorodik el. Az 
1951-ben napvilágot látott A tüzér 
és a rozs című gyűjtemény még az 
előző itthoni években és a Bulgáriában 
írt versek a bizakodó évek hangulatait 
tükrözik, de A nap jegyese (1954) 
és még inkább A vasárnap gyönyöre 
(1956 eleje) már kételyekkel, szoron-
gásokkal teljes költeményekkel jelzik a 
költő kedélyvilágának megváltozását. 
Ugyanakkor ezekben a gyűjteményekben 
a költői képek, az olykor szürrealizmus-
közeli gondolatkapcsolások, az egyre 
tündöklőbb versformák meredeken fel-
ívelő művészi színvonalról vallanak. És 
innét egyre gazdagodik, elmélyülőbb 
lesz az életmű. A meseeredetű, mitikus, 
a népek közös emlékezetében őrzött 
ősi képzetek, a természet képeinek 
látomásos idézése végérvényesen kiépíti 
Nagy László kép- és képzeletvilágát. 
Pedig közben a külvilág adta rossz köz-
érzethez járul feleségének – az egész 
létét-lényegét kiegészítő költőasszony, 
Szécsi Margit – hosszan tartó súlyos 
betegeskedése is. Közben lelkiismeretes 
újságíró. Amikor az ötvenes években jól 
érezhetően kezd kegyvesztett lenni a 
kultúrpolitika urainak szemében, akkor a 
kegyekben álló, de közben gátlástalanul 
emberséges Zelk Zoltán siet segítségére. 
Zelk akkor egyebek közt a Kisdobos 
című gyermeklap főszerkesztője. Maga 
mellé veszi munkatársnak, gyakorlatilag 
segédszerkesztőnek. Ez biztosítja meg-
élhetését, de egy újabb költői hangra is 
biztat.1956 után a költő végleges állást 
kapott az Élet és Irodalomnál, ahol te-
kintettel képzőművészeti felkészültségére 
a lap képszerkesztője, majd ezt a tevé-
kenységet is megtartva, főmunkatársa lett 
mindhaláláig. 
A halál gondolata, látomása, később 
félelme egyre többször jelenik meg mind 
szemléletesebben verseiben. Nem egy 
nagy költeménye (például: Jönnek a 
harangok értem vagy a Menyegző) a 
haláltáncok fogvacogtató képeit idézik. 
Várta a halált, amely 53 éves korában 
jött el érte. 
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2003-ban kezdődött meg a megye területrendezési tervét 
előkészítő tervezési, egyeztetési folyamat, melynek ered-
ményeként megszületett, s Komárom-Esztergom Megye 
Közgyűlése jóvá is hagyta Komárom-Esztergom megye te-
rületrendezési tervét, mely a területi hierarchiában elfoglalt 
helyzeténél fogva az országos és a települési tervek között 
teremt összhangot, valamint az egyes ágazati törvények és 
rendeletek terület-felhasználást érintő vonatkozásait integ-
rálja. A széleskörű egyeztetési eljárásnak köszönhetően a 
terv társadalmi fogadtatása egyértelműen pozitív. A tervben 
megfogalmazódó szemléletet és az abból következő aján-
lásokat a megyei településektől kapott vélemények nagy 
többsége megerősítette, esetenként konstruktív javaslatok-
kal egészítette ki. A megyei terv eszközrendszere direkt 
módon a területhasználat és a kapcsolat hálózat lehetséges 
formáit, ezáltal a környezet minőségét befolyásolhatja el-
sősorban, míg a társadalmi és gazdasági következményekre 
csak közvetett ráhatással bír.
A Komárom-Esztergom megyei területrendezési tervnek kör-
nyezeti, társadalmi, gazdasági összefüggésben négy, nagy 

biztonsággal prognosztizálható és egymástól különböző fő 
folyamat kezelésére kell vállalkoznia:

1. Duna és a Duna menti táj és települések kap-
csolatának átértékelése: a gazdaság új pályájához 
területi feltétel szabályozása, a Duna menti térség 
ökológiai jelentőségének növelése
A Duna és a Duna menti táj ásvány- és alapanyag kincseinek 
kiaknázása, a nehézipar megtelepedése súlyos sebeket ejtett 
a folyó menti tájon. A gazdasági szerkezet átalakulásával és 
a nehézipar leépülésével megnyílt a lehetőség a Duna menti 
táj ökológiai jelentőségének növelésére, a tájsebek rehabili-
tációjára, ezáltal a Duna turisztikai és nemzetközi közlekedé-
si jelentőségének fokozására. A megyei településrendezési 
terv célja, hogy elősegítse a Duna menti táj és a települések 
kapcsolatában a vízparti–dombvidéki tájkarakter megőrzé-
sét. A folyó ökológiai szerepe és turisztikai hasznosítása 
megköveteli a települési területek növekedésének ésszerű 
korlátozását, a Duna és a Gerecse–Pilis erdős területei 
között még meglévő szerves táji kapcsolatok megtartását, 

megerősítését. A koráb-
bi egyoldalú ipari jelleg 
oldása, a megye gazda-
ságán belül a turizmus és 
a tercier-quaterner szek-
tor szélesítése az itt élők 
hosszú távú érdeke.

2. Városi agglomerá-
ciós illetve logisztikai 
tengelyek által érin-
tett térségek: terület 
pazarló, természetes 
környezetet károsító 
területfejlesztések ka-
nalizálása, a szénbá-
nyászat és nehézipar 
által sújtott térségek 
tájrehabilitációja
Komá r om -E s z t e r g om 

ELKÉSZÜLT KOMÁROM-ESZTERGOM 
MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

A 2003-ban megindult tervezési folyamat végeredményeként megszületett Komárom-Esztergom 
megye területrendezési terve, mely részletesen tartalmazza a megye fejlesztési irányvonalait. A 
terv az egyes települések fejlődését úgy biztosítja, hogy az összhangban legyen a kistérségi, a 
megyei, valamint az országos érdekekkel és célokkal is.
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megye gazdaságát jelenleg a multinacionális iparvállala-
tok gyárai dominálják. A zöldmezős ipari parkok mellett 
jelentős számban vannak jelen a barnamezős területek, 
amelyek súlyosabb környezeti konfliktust jelentenek. A 
felhagyott szénbányászat és koncentrált nehézipar által 
rontott térségek tájrehabilitációja kiemelt hangsúlyt kap 
a tervben. A megye városcsoportjait, városias térségeit 
egyfelől a felhagyott, másfelől az új ipari területek jel-
lemzik. Tatabánya, Oroszlány, Dorog lakóhelyi értékét 
jelentősen csökkenti a városkörnyék jelenlegi állapota, 
melyben felhagyott iparterületek, zöldövezeti lakóterüle-
tek, illetve rekreációs turisztikai használatok keverednek. 
A megfelelően koordinált területfejlesztés feladata a 
barnamezős beruházások preferálása a további környe-
zeti értékvesztés elkerülése, illetve a települési környe-
zet minőségének javítása érdekében. A főváros, illetve 
kisebb mértékben a Győr felől begyűrűző agglomerációs 
nyomás, valamint a megye városaiban megindult szubur-
banizációs törekvések területigényével szemben a terv 
a hagyományos táj- és településszerkezetbe illeszkedő 
fejlődést kívánja támogatni. Társadalmi érdek, hogy a 
fejlesztési gócpontokban a lakó-, a kereskedelmi-szolgál-
tató, az ipari-logisztikai funkciók jól elkülönüljenek, ezért 
a terv célja a területpazarló fejlesztések határok közé 
szorítása, a még meglévő táji értékek megóvása. 

3. A megye környezetminőségét meghatározó tér-
ségek védelme és fenntartása: Pilis-Gerecse-Vértes 
összefüggő erdőterületei, Gerecse és Pilis közötti, 
valamint Észak-Bakonyi dombvidéki területek; Által 
ér vízgyűjtő területe
A rendezési terv erőteljesen hangsúlyozza a változatos 
tájhasználatú térségekben a települések és a táj harmo-
nikus egységének megerősítését, a történelmi tájkarakter 
védelmét. A Gerecse és Pilis közötti dombvidéki terület, 
valamint a Pilis-Gerecse-Vértes összefüggő erdőterületeinek 
jelentős része természetvédelmi oltalmat élvez. A főváros, 
illetve a megye urbanizációs csomópontjainak közelsége a 
természetjáró, rekreációs és falusi turizmus számára teszik 
ideálissá a térséget. Az Észak-Bakonyi térség hasonló 
adottságokkal rendelkezik, mint a gerecse-pilisi dombvidék, 
a megye környezetminősége szempontjából meghatározó 
az erdőterületek védelme. Az Által-ér vízgyűjtő területén 
olyan területhasználatra tesz javaslatot a terv, amely bizto-
sítja a Tatai Öreg tó vízminőségének javítását és fenntartá-
sát. A természetvédelmi és természet-közeli területek meg-
határozó szerepet játszanak a megye túlságosan homogén 
jellegű gazdasági szerkezetének átstrukturálásában, emellett 
a táj és a környezet rendezettsége, jó minősége az idegen-
forgalmi ágazat fejlesztésének záloga. A kulturális örökség 
és a termálkincs kiaknázása sem lehet maradéktalan a tágabb 
környezet kellő vonzereje hiányában.

4. Jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági térség, a 
Kisalföld területhasználata
A megye kiemelt érdeke a tradicionális mezőgazdálkodás 
megtartása, a történelmi tájhasználat prioritásának biztosítá-
sa. Cél az árutermelő gazdálkodás szempontjából kedvező 
nagyüzemi birtokstruktúra fenntartása. A terv a terület bel-
terjes mezőgazdasági térségbe sorolása mellett újak építése 
helyett nagy hangsúlyt helyez a meglévő majorok, puszták 
fejlesztési lehetőségeire. A terület tájképi szempontból 
meglehetősen sivár, de a patakvölgyek védelmével az egy-
hangúság megtörhető. 

EGYES VÁROSOK SAJÁTOS FEJLESZTÉSI IGÉNYEI

A két Komárom új fejlődési pályájának területigényeit (új 
vasúti nyomvonal, új híd és fejlesztési területek) a város 
szerkezeti tervének megfelelően biztosítja a terv. Az integ-
rálódó Komáromok kedvezően hatnak a háttér-területekre 
és így Bábolna is kedvező lehetőségeket kaphat a terve-
zett fejlesztésekhez. Almásfüzitő logisztikai és megújuló 
rozsdaterületi fejlesztéseit a szükséges települési területek 
kijelölése garantálja. Kisbér számára a gyorsforgalmi úti 
kapcsolat megvalósulása adhat dinamizáló erőt, hiszen a 
szükséges és elégséges gazdasági területek kijelölése már 
megtörtént. Nyergesújfalu és térsége számára a rozsda-
övezetek megújulása mellett a terv kijelöli a felmerült 
újabb gazdasági fejlesztési területeket. A Duna menti 
térség (Dorog-Almásfűzitő közötti települések) számára 
a 10-es út forgalmának elvezetését biztosító elkerülő út 
nyomvonalát több helyen elépítették. Újabb nyomvonal 
kijelölése esetén is fennállhat az elépítés veszélye, mivel 
erre a fejlesztésre csak középtávon túl van reális lehetőség. 
Dorog-Esztergom térsége számára kiemelkedő jelentőségű 
a 10-es út új kapacitív nyomvonalának kiépítése, hiszen a 
tényleges régiós-nagyvárosi kapcsolatrendszer lényegesen 
hatékonyabban tud működni, megvalósulni. A térség és 
a megye határon átnyúló kapcsolatait a tervezett párká-
nyi Duna-híd jelentősen megerősíti. A megye közepén 
elhelyezkedő Tatabánya–Tata–Oroszlány városhármas 
településhálózati csomópontként jelenik meg, fejlődésük 
egymástól nem különíthető el. A megyei területrendezési 
terv intézkedési javaslata olyan struktúraterv közös el-
készítését kezdeményezi, amely összehangolja a három 
település közlekedési, ipari, környezetvédelmi és kultu-
rális, idegenforgalmi fejlesztéseit. Ezek például a vasúti 
és közúti kapcsolat megteremtése Székesfehérvárral, az 
Által-ér és a tatai Öreg-tó vízgyűjtő területének össze-
hangolt tájrehabilitációja, a felhagyott ipari létesítmények, 
rozsdaterületek újrahasznosítása, az egymást kiegészítő 
kulturális, idegenforgalmi kínálat kialakítása.

-kemöh-
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A tatabányai futballszur-
kolók jó érzéssel gondol-
hatnak vissza azokra az 
időszakokra, amikor pe-
dagógusok készítették fel 
kedvenc csapatukat. Elég 
ha a dr. Lakat Károly vagy 
a Temesvári Miklós nevével 
fémjelzett időszakokra 
gondolnak. Hosszú évekig 
tartó bukdácsolás után ma 
ismét az első osztályban 
szerepel a megyeszék-
hely csapata. A kispadon 
Sisa Tibor személyében 
ismét egy tanerő ül. A 
másodosztályban még 
nagy rivális REAC elleni 
4-0-ás győzelem utáni első 
edzést követően beszélget-
tem vele.

– Mikor és 
hogyan került 
kapcsolatba a 
focival? 
– Salgótarjánban 
születtem 1960-
ban. Akkoriban 
nagyon sok 
gyerek focizott, 
így 11 éves 
koromtól a város 
nagy csapatánál, 
a „bányásznál” 
kezdtem ismer-
kedni ezzel a szép 
játékkal. Egészen 
17 éves koromig 
itt szerepeltem a 
korosztályos csa-
patokban. Ezután 
az NB III-as 
Szécsény együt-
tesébe igazoltam, 
majd 1985-ben 
egy évre vissza-
tértem az anya-
egyesületemhez. 
Ezt követően, 
úgymond szakmát 

váltottam, és a salgótarjáni kohászban 
játszottam egészen 1990-ig, amikor 
egy súlyos sérülés véget vetett labdarú-
gó-pályafutásomnak.

– Hogyan alakult eddigi edzői 
pályafutása?
– Még aktív játékos koromban a 
szegedi tanárképző főiskolán test-
nevelés-földrajz szakon szereztem 
diplomát, így szinte természetes 
volt, hogy 1987-ben gyerekekkel 
kezdtem el foglalkozni az SKSE-nél. 
Megszerettem ezt a munkát, ezért 
beiratkoztam a TF Szakedzői szakára 
amit – talán ma már mosolyt csal az 
arcokra – vörös diplomával végeztem 
el. Közben meghívtak az ifjúsági 
válogatotthoz, ahol Piski Elemér 
segítőjeként dolgoztam. Nagyon 
szép öt évet töltöttem el ott, hiszen 

kétszer is 8. helyezést értünk el az 
Európa-bajnokságon és számtalan mai 
ismert játékos fordult meg abban az 
időben nálunk. Ezután 1993-ban 
egy idényt az NB III-as Szécsény 
csapatánál töltöttem, majd követ-
kezett a nagy kaland: Kuvait. Az 
olajországban a másodosztályú Al 
Sahel nevű klub alkalmazottja lettem. 
Kezdetben a 17 éves korosztályt 
edzettem, akikkel bajnokságot is 
nyertünk, majd a felnőtt csapatot si-
került felvinni az első osztályba, ahol 
7. helyezést értünk el. Hazatérésem 
után 1999-ben újra csomagoltam és 
a szlovák Filakovo csapatánál egyéves 
váci kitérővel három évet töltöttem. 
Következett a Honvéd 2004-ig, és 
most itt vagyok.

– Hogyan jött létre a tatabányai 
szerződés?
– A Honvédnál Hajdú Lajos egykori 
ismert kapussal dolgoztam együtt, aki 
ismerte az itteni vezetőket, és ő aján-
lott nekik, végül ők több lehetőség 
közül engem választottak.

– Hogy jól választottak, azt az 
eredmények is bizonyítják. Ön 
hogyan értékeli eddigi munká-
ját?
– Az előző idény előtt a vezetők nem 
tűzték ki elsődleges célként a feljutást, 
így az eredménykényszer nem nyomta 
a csapatot. Legnagyobb feladat, a ki-
lenc új játékosból és a régiekből, egy 
egységes csapat kialakítása volt. Ez 
sikerült, és ez a másodosztályú bajnoki 
címet és a feljutást jelentette. A nyári 
szünetben ismét nagy volt a játékos 
mozgás, a feladat ugyanaz mint tavaly. 
Minden adott volt ahhoz, hogy a 
cél, a biztos bent maradás ne okoz-
zon gondot. A klub anyagi helyzete 
stabil, bár a legkisebb költségvetéssel 
dolgozunk az NB I-ben, a csapat 
motivált, és nem játszunk alárendelt 
szerepet a bajnokságban.

ÚJRA TANÁR ÜL A TATABÁNYA KISPADJÁN
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– Már nagyon sok edzővel be-
szélgettem, és soha nem értet-
tem, hogy felnőtt intelligens, jó 
szakmunkával rendelkező em-
berek miért vállalják az állandó 
stresszt, a fejük felett lógó el-
bocsátás veszélyét, a mérkőzések 
alatti infarktus közeli állapoto-
kat. Ön miért vállalja?
– Valóban van egy másik hivatásom is. 
Ludványhalászban, egy 1200 lakosú 
településen tanítok, sőt osztályfőnök 
is vagyok, így nem is lenne muszáj ezt 
csinálnom, de én olyan típus vagyok, 
hogy egyszer csak megtörténnek velem 
az események. Szinte véletlenül lettem 
edző, aztán egymás után jöttek a fe-
ladatok. Mindegyiktől több lettem 
emberileg és szakmailag is. Szeren-
csére sokat segít a családi háttér 
biztonsága. A feleségem is testne-
velő, ugyanott tanít ahol én, megértő, 
és sok terhet levesz a vállamról. Ami 
problémát okoz számomra az, hogy 
mivel percre pontosan be van osztva 
az életem, egyre kevesebb időm jut 
egy kis beszélgetésre a barátaimmal. 
Állandóan rohanok.

– Tatabányán a szurkolók 
szeretik a „mi csapa-
tunk”, a „mi fiunk” típu-

sú kapcsolatokat a 
sportolókkal. En-
nek az elvárásnak 
elég nehéz meg-
felelni.
– A mai világban 
már sajnos az ilyen 
kapcsolatok egyre 
ritkábbak. Arra ké-
rem a szurkolókat, 
hogy higgyék el, a 
fiúk bár sok helyről 
verbuválódtak, tudják 
milyen hagyományok-
kal rendelkező város 
csapatában játszanak, 
főleg a márkushegyi 
bányalátogatás után. 
A magam részéről 
pedig azt hiszem a 
salgótarjáni szárma-
zásom miatt nem is 
kell magyaráznom, 
hogy miért kötődöm 
a városhoz. Én szere-
tek Tatabányán edző 
lenni.

Süle Károly
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KIÁLLÍTÁSOK:

szeptember 24 - január 14.
Rita Ernst kiállítása

Veszprém, Művészetek Háza
Info: Fenyvesi Ferenc Tel.: 88/425-204
www.vasscollection.hu

október 15 - december 31.
Kutasi Kovács Lajos 

emlékkiállítás és 
könyvbemutató

Veszprém, Városi Művelődési Központ
Info: Vidi Nándorné Tel.:88/564-330

november 27. 15 óra
Téli Tárlat c. kiállítás 

megnyitója
Adony, Közösségi Kulturális Központ és 
Könyvtár
Info: Suszter László Tel.. 25/504-530
E-mail: muvhaz@hu.inter.net

szeptember 30 - november 27.
Sztálinvárosi nők címmel 50-es 

évek-beli fotók kiállítása
Dunaújváros, Intercisa Múzeum
Info: 
Medvegy Zsuzsanna Tel.: 25/408-970
intercisamuz@freemail.hu

szeptember 16-november 13.
Hajdú György fotókiállítása

Dunaújváros, Intercisa Múzeum
Info: 
Medvegy Zsuzsanna Tel.: 25/408-970
E-mail: intercisamuz@freemail.hu

október 7 - november 4.
Háromazegyben c. kiállítás 
(Szemenszedett, MadArt, 

Szegényház)
Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet
Info: Fehérvári Tamás Tel.: 25/412-220
E-mail: ica-d@dunanet.hu

november 11 - december 2.
Gyarmati Tihamér kiállítása

Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet
Info: Fehérvári Tamás Tel.: 25/412-220
E-mail: ica-d@dunanet.hu

november 4.
Ovigaléria

Komárom, Csokonai Művelődési Központ
Info: Gábor Klára Tel.: 34/540-064

november 12.
Kiállítás és Szent Erzsébet napi 

gyertyafényes hangverseny
Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély
Info: Szabó Szabolcs Tel.: 22/578-080
e-mail: kastely@karolyi.org.hu

november 14. 17 óra
Királyné Michell Szilvia üveg-
festő kiállításának megnyitója

Dunaújváros, Munkásművelődési Központ
Info: Csibri Balázs, Kovács Rózsa, Bartók 
Gábor Tel.: 25/501-440
E-mail: mmkkht@mmkkht.hu

november 25. 17 óra
Színes festett üvegképek c. 

kiállítás
Dunaújváros, Intercisa Múzeum
Info: Medvegy Zsuzsanna Tel.: 25/408-
970
E-mail: intercisamuz@freemail.hu

november 25 - december 30.
Tábori Csaba kiállítása

Dunaújváros, Kortárs Művészeti
Info: Fehérvári Tamás Tel.: 25/412-220
E-mail: ica-d@dunanet.hu

november 25 - március 31.
Komáromi pingáló asztalosok

Komárom, Klapka György Múzeum
Info: Számadó Emese Tel.:34/344-697”

november 28. 17 óra
Kaizere Gitta 

festménykiállítása
Dunaújváros, Munkásművelődési Központ
Info: Csibri Balázs, Kovács Rózsa, Bartók 
Gábor Tel.: 25/501-440
E-mail: mmkkht@mmkkht.hu

RENDEZVÉNYEK:

november 4.
Vendégünk Rakovszky Zsuzsa 

költő, író, műfordító
Veszprém Városi Művelődési Központ
Info: C. Szalai Ágnes Tel.:88/429-111

november 4.
Városi Ki Mit Tud? elődöntő

Komárom Csokonai Művelődési Központ
Info: Gábor Klára Tel.:34/540-064

november 4 - december 18.
Országos Mikulás Futás

Nagykarácsony Mikulás Ház
Info: Kovács István Tel.: 30/293-2375
E-mail: mikulaskovet@freemail.hu

november 5.
Vadászbál

Nagyigmánd, Művelődési Ház
Info: Bajcsai Miklós Tel.: 34/356-123

november 5-6.
IV. Garda - fesztivál

Tihany, Németh László Művelődési Ház
Info: Fertig Erika Tel.: 87/538-022

november 11.
Márton-napi vigasságok

Almásfüzitő, Sün Balázs Óvoda
Info: Kerek Etelka Tel.: 34/348-735

november 11.
Zenés tatai séta a Tatai Szent 

Márton Kamarakórussal
Tata, Info: Varga Istvánné Tel.: 34/380-732

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
NOVEMBER HAVI FONTOSABB 

RENDEZVÉNYEI
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november 11.
VIII. Bakonyi Turisztikai 

Konferencia
Zirc, Polgármesteri Hivatal
Info: Vargáné Máhl Szilvia Tel.: 88/416-
816

november 11.
Márton napi Sokadalom

Tata, Német Nemzetiségi Múzeum
Info: Horváth Detti Tel.: 34/487-888

november 11-13.
DAL-VIA-DAL 2005.

Veszprém, Helyőrségi Művelődési Otthon
Info: Bakcsi András Tel.: 88/423-627
www.hemo.hu

november 12.
Jótékonysági Sportbál

Zichyújfalu, Fekete István Általános Iskola és 
Művelődési Ház
Info: Füzesiné Kolonics Ilona és Lábadi Zoltán 
Tel: 22/358-282

november 12.
Irish Dance Experience Show

Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok
Info:Mester Ákos, e-mail: g.gabor@cdbar.hu”

november 12.
Márton napi Hubertus lovaglás, 

libavacsora
Dunaalmás, Lovarda
Info: Juhász Rita 
Tel.: 34/450-407; 30/309-2830
E-mail: d.lovarda@freemail.hu

november 12.
VI. Kistérségi Színházi 

Találkozó
Naszály, Művelődési Ház
Info: Tóth Anikó 
Tel.: 34/350-629; 20/9314-163

november 14. 14 óra
Kéz a kézben 

Jótékonysági Est
Pápa, JMK Színházterem
Info: Szabadkai Verita Tel.: 89/324-242

november 14. 18 óra
Kulka János 

színművész előadóestje
Dunaújváros, Munkásművelődési Központ
Info: Csibri Balázs, Kovács Rózsa, Bartók 

Gábor Tel.: 25/501-440
E-mail:mmkkht@mmkkht.hu

november 15-16. 10 és 12 óra
Zene és Irodalom: 

Grieg-Ibsen: Peer Gynt
Győri Filharmonikus Zenekar, közreműködnek: 
előadóművészek, vezényel: Medveczky Ádám
Pápa, JMK Színházterem
Info: Szabadkai Verita Tel.: 89/324-242

november 16 - 2006. május 10.
Kalandozások a hangszerek 

birodalmában
Veszprém, Csermák Antal Zeneiskola
Info: Lambert Zsuzsanna Tel.:88/566-790

november 17.
Koszorúzás Szőnyben, 

I. Valentinianus császár 
emlékhelyén (MOLAJ)

Info: Zwickl Rudolf Tel.: 34/526-306

november 17.
Alvin és a Mókusok koncert

Veszprém, Városi Művelődési Központ
Info: C. Szalai Ágnes Tel.:88/429-111

december 17.
Táncház

Veszprém, Helyőrségi Művelődési Otthon
Info: Bakcsi András Tel.: 88/423-627
www.hemo.hu

november 18.
Benkó koncert

Veszprém, Városi Művelődési Központ
Info: C. Szalai Ágnes Tel.:88/429-111

november 19.
Miénk a ház!

Komárom, Közösségi Ház
Info: Gábor Klára Tel.: 34/540-064

november 19.
Erzsébet-Katalin bál

Komárom, Petőfi Művelődési Ház
Info: Bozai Katalin Tel.: 34/342-984

november 19.
Katalin bál

Nagyigmánd, Művelődési Ház
Info: Bajcsai Miklós Tel.: 34/356-123

november 19.
Rejtek - Ajándékok kertje

Veszprém, Kabóca Bábszínház
Info: Tel.:88/590-150, 
www.kabocababszinhaz.hu

november 20.
Zegernye Matiné

Veszprém, Kabóca Bábszínház
Info: Tel.:88/590-150, 
www.kabocababszinhaz.hu

november 21.
Vörösmarty Mihály emlékműsor 

a költő halálának 
150. évfordulóján

Veszprém, Városi Művelődési Központ
Info: C. Szalai Ágnes Tel.:88/429-111

november 26.
Katalin bál Catherine Hadley 

emlékére
Pákozd, Művelődési Ház
Info: Kissné Vörösmarty Mária Tel.: 22/258-
048

november 26
V. Tatai Vadlúd Sokadalom

Tata, Építők parkja
Info: Csonka Péter Tel.: 30/663-4659

november 26.
András napi vigasságok

Komárom, Csokonai Művelődési Központ
Info: Gábor Klára Tel.: 34/540-064

november 26.
Erzsébet-Katalin bál

Komárom, WF Park étterem
Info: Farkas Mária Tel.: 34/347-233

november 28.
Szeretetposta megnyitója

Nagykarácsony, Mikulás Ház
Info: Takács Rózsa Tel.: 25/249-219, 20/
362-6356

november 29.
Mesélő est

Veszprém, Kabóca Bábszínház
Info: Tel.:88/590-150, 
www.kabocababszinhaz.hu

november 30. 10 óra
III. Veszprémi Regionális 

Trombitaverseny
Veszprém,  Csermák Antal Zeneiskola
Info: Lambert Zsuzsanna Tel.:88/566-790
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Van Kiút! – állítják határozottan 
vértesszőlősi és komáromi állami 
gondoskodásban élő fiatalok. Hogy 
honnan? A lakásotthonok világából, 
a viszonylagos zárt közegből.
Azt mindenki tudja, hogy állami 
gondoskodásban felnőni akkor sem 
leányálom, ha ma családias lakásott-
honokban élnek a gyermekek. A szor-
galmuknak, tehetségüknek és külön-
böző műsoroknak köszönhetően olyan 
emberek váltak ismertté, akik egykor 
gyivisek voltak. A népszerű Oláh Ibo-
lya énekes, Kálid Artúr színész, Káli 
Horváth Kálmán 
és Timo televíziós 
m ű s o r v e z e t ő k 
mind felvállalták 
múltjukban a 
gyivit.
Pályafutásuk azt 
bizonyítja, hogy 
s z o r g a l o m m a l , 
kitartással ki lehet 
törni, és a társa-
dalom megbecsült 
tagja lehet az 
ember gyivis múlt-
tal is.
Ezen a felisme-
résen elindulva 

nyolc Komárom-Esztergom megyei ál-
lami gondoskodásban élő fiatal – Haj-
ler Erzsébet, Lovász Klaudia, Spander 
Szilvia, Tálas Péter, Varga Natasa, 
Lieblein Balázs, Ragány Renáta és 
Pfeiffer István – úgy gondolta, hogy 
minden társuknak felhívják a figyelmét 
arra, hogy Van Kiút!
Olyan projektet dolgoztak ki az If-
júság 2000-2006 pályázat keretén 
belül, melynek célja egy dokumentum-
film elkészítése és annak bemutatása 
a lakóotthonokban. A film röviden 
bemutatja az állami gondoskodásban 

felnőtt embereket, és megszólaltatja a 
lakóotthonokban élő fiatalokat is.
A filmben olyan pozitív mintákat 
mutatnak meg, melyek például szol-
gálhatnak a kitörésre. Fontos, hogy 
minél több állami gondoskodásban 
élő fiatalhoz eljusson az elkészült film. 
A Van kiút?! című film eddig Vértes-
szőlősön, Komáromban, Szőnyben és 
Tatabányán került bemutatásra. Nagy 
esély van arra, hogy a környékbeli 
települések televíziói is bemutatják a 
filmet.
A filmben megszólalók köre két cso-
portra lett osztva. Az első csoport az 
állami gondoskodásban élő gyermekek, 
akik elmondják álmaikat, terveiket. A 
második csoport tagjai a sztárok, akik 
elmondják, hogyan valósították meg 
álmaikat. Elmondják, hogy mennyiben 
érintette karrierjüket hátrányosan vagy 
éppen fordítva a múltjuk.
A filmen keresztül üzent a gyerekeknek 
Oláh Ibolya a Megasztárból, Timo a 
Viva Tv-től, Káli Horváth Kálmán 
a Duna Tv-től valamint Kálid Artúr 
színművész.
A Van Kiút?! cimű filmet októberi 
Komárom-Esztergom megyei bemuta-
tója után a régió lakóotthonaiban is 
levetítik.

VAN KIÚT?!






