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Kedves Klubtagok!  
 

Május első vasárnapján az édesanyákat, a nagymamákat, a 
dédnagymamákat köszöntik gyermekeik, unokáik. Sokan 
közülünk virágainkat a temetőbe visszük el. Az én édes-
anyám idén töltené be a 80. életévét, és már 33 éve, ezen a 
napon, az orgonát a sírjára helyezem el. Ennyi év után is jó 
érzés pár percre megállni, és felidézni, hogy mennyi mindent 
tett meg értem és a két testvéremért. Jó érzés arra is gon-
dolni, hogy sok év után is láthatatlan szálak kötnek hozzá és 
az én drága, Mamimhoz, a nagymamámhoz. Anyák napja 
alkalmából kívánom Nektek, hogy vegyen benneteket körül 
családotok szeretete, legyetek egészségesek, vidámak.   
 

Ebben a lapszámban olvashattok a VI. Balatonfüredi Művé-
szeti Fesztivál sikeréről. Szeretném mindenkinek megkö-
szönni, aki ismételten lehetővé tette ezt a sok embernek 
örömöt adó háromnapos ünnepet. A rendezvény zárszavában 
elmondtam, hogy az elmúlt 5 esztendő 6 rendezvényén közel 
6 ezer nyugdíjas és barátaik, rokonaik vettek részt, 5 ezer fő 
szállt meg, s így mintegy 10 ezer vendégéjszakát töltöttünk 
el a Hotel Annabellában; 600 produkciónál több mutatkozott 
be; 2 ezer főnél többen nézték meg az egyre szépülő Bala-
tonfüredet kisvasúttal, és ennél is többen hajóztak a Balato-
non. Igazi sikernek tekintjük, hogy egyre több fiatal is ve-
lünk tart. Ott vannak a művészeti csoportokban, amelyekben 
maguk is fellépnek, vagy vezetik azt. De találkoztunk uno-
kákkal is, akik eljöttek, hogy megnézzék nagyszüleik műso-
rát!  
 

Ősszel ismét találkozunk. A soproni fesztiválra már csak 
pótjelentkezést fogadunk el, lehet azonban jelentkezni az 
egri fesztiválra, és ebben az évben először megszervezzük a 
Mozgásfesztivált is. Gyula ad otthont a rendezvénynek. A 
nagy érdeklődés valószínűleg annak köszönhető, hogy Gyula 
értékes természeti és történeti kincsekkel vár bennünket. 
Nem utolsó sorban egy kiváló termálhotel vendégei leszünk. 
Várjuk azokat, akik bemutatnák, nekik milyen mozgás (tánc, 
zumba, gerincjóga, tai chi stb.) okoz örömöt, és várjuk azo-
kat is, akik szeretnének tanulni. Például, kipróbálnák a 
nordic walkingot, vagy azt, hogyan lehet úgy esni, hogy ne 
törjük össze magunkat. Vendégünk lesz az Esések Iskolájá-
nak alapítója, Dobrotka Béla is.  
 

Balatonfüreden az első csoportok már jelentkeztek a pótszil-
veszteri programra, amelyet 2017. év első napjaiban szerve-
zünk meg.  
 

A Kedves Klubtagok! rovat áprilisi írásában részletesen tájé-
koztattalak benneteket a 2016. évi nyugdíjak alakulásáról 
szóló állásfoglalás tartalmáról, amelyet négy idősszervezet 
jutatott el a kormány illetékeseinek. Ezúttal rövid határidőn 
belül kaptunk választ.     
 

Novák Katalin államtitkár a nyugdíjak értékének megőrzésé-
re vonatkozó felvetésünkre azt válaszolta, hogy az erre vo-
natkozó vállalását a kormány teljesítette, sőt többletet bizto-
sított. „A nyugdíjemelések mértéke ugyanis az infláció mér-
tékét meghaladta, s ez a nyugdíjak értékének nemcsak a 
megőrzését, hanem a növekedését is eredményezte.” Állítá-
sát a szakértői anyag számokkal támasztotta alá. A számok 
azt mutatják, hogy a 2012. évtől kezdődően a nyugdíjemelés 
mértéke minden évben meghaladta a fogyasztói árnöveke-
dés mértékét a következők szerint: 

• 2012. évben a reálérték növekedés (%): 0,2 
• 2013. évben a reálérték növekedés (%): 3,6    
• 2014. évben a reálérték növekedés (%): 3,0 
• 2015. évben a reálérték növekedés (%): 1,4 

A szakértői anyag a számokat vizsgálva a következőket 
mondja: „Az elmúlt öt évben a nyugdíjemeléseknek és a 
tartósan alacsony inflációnak köszönhetően a nyugdíjak 
reálértékét sikerült megőrizni, sőt infláció feletti emeléseket 
hajtottunk végre, s ennek köszönhetően emelkedett a nyug-
díjak vásárlóereje. 2011-2015 között a megvalósult nyugdíj-
emelés 21,1 százalék volt, az általános fogyasztói árnöveke-
dés 11,4 százalék, a nyugdíjas fogyasztói árnövekedés 11,7 
százalék. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke az 
általános árnövekedéshez viszonyítva 8,7 százalékkal, a 
nyugdíjas fogyasztói árnövekedéshez viszonyítva 8,4 száza-
lékkal növekedett.”   
 

Levelünkben követeltük az öregségi nyugdíjminimum 50 ezer 
forintra történő emelését. A válaszadó arra hivatkozott, hogy 
az alacsony nyugdíjak okait is vizsgálni kell. Vagyis arra 
utalt, hogy az alacsony nyugdíjak a rövid vagy az átlagosnál 
rövidebb szolgálati idővel, és az alacsony keresettel van 
összefüggésben.   
 

A Nyugdíjasok Országos Képviselete elnökségi ülést tartott, 
melyen a válasz tartalmáról is beszéltünk. Végleges állás-
pontunkat, a következő lépéseket az állásfoglalást aláíró 
szervetekkel közösen fogjuk kialakítani. Azt azonban már 
most kimondta az elnökség, hogy a válaszadó egyoldalúan, 
felületesen és történelmietlenül szemléli az idősek helyzetét. 
Egyrészt nem számol azzal a ténnyel, hogy az elmúlt évek-
ben soha nem látott mélységbe süllyedt a magyar egészség-
ügy állapota, s ma az, aki nem tud fizetni a megfelelő minő-
ségű alap- és szakellátásért, fájdalmakkal éli az életét, több 
gyógyszert szed az indokoltnál, erre többet is költ, és előbb 
hal meg. Van, aki cinikusan meg is jegyezte, talán éppen ez 
a cél. Ma a jó minőségű egészségügyi szolgáltatás gyakran 
csak külföldön érhető el, s ez az idősek többségének megfi-
zethetetlen. Ha meghal, több marad a nyugdíjkasszában. 
Abban, ami egyébként már nincs is. Másrészt, amikor az 
alacsony nyugdíjak hátterét említi, nem szól arról, hogy 
akkor, amikor a mai idősgeneráció fiatal vagy középkorú 
volt, szolgáltatások sora nem volt elérhető. Például, aki a 
beteg, fogyatékos gyerekét vagy szülőjét ápolta, annak az 
ápolással töltött éveket sokáig nem ismerték el munkavi-
szonynak. A példák sora hosszú. Ez volt az oka annak, hogy 
a 2010. év előtt még érdemi munkát végző Idősügyi Tanács 
kezdeményezte a nyugdíjkorrekciós csomagot. Ez több évre 
szóló intézkedéseket tartalmazott, s a célja az volt, hogy a 
különböző időszakokban eltérő szabályok szerint nyugdíjba 
vonulók között korrigáljon. A kormányváltást követően a 
korrekciós csomag intézkedései nem folytatódtak.  
 

A levelet még csak emésztettük, amikor bejelentette a kor-
mány illetékese a 2017. évre vonatkozó – minden idők 
legszégyenteljesebb - 0,9 százalékos nyugdíjemelését.  
 

Érthetetlen, hogy mindezt akkor, amikor „a magyar reformok 
működnek”. Elérkezett az idő arra, hogy az „együtt sírunk” 
után, „együtt nevessünk”. Vagyis az inflációkövető nyug-
díjemelés helyett vagy mellett, a nyugdíjasok része-
süljenek a magyar reformok eredményeiből is.   
 

Sokan hívnak bennünket telefonon, soha nem írtak még 
ennyién levelet. A nyugdíjasok felháborodása jogos. Megkér-
dőjelezik a kormány által nyugdíjas fogyasztói korsárnak 
nevezett kosár tartalmát. Ma Magyarországon a nyugdíjak 
átlaga 110 ezer Ft körül van. Sokan mélyen ez alatt az ösz-
szeg alatti nyugdíjból élnek. Ők havi 400-990 forinttal többre 
számíthatnak a Fidesz-kormány nyugdíjemelési terve szerint. 
Különösen súlyos a kisnyugdíjasok helyzete. Nem vétlenül 
emeltünk szót értük. Egyre többen állítják szembe a kor-
mány presztízs-pénzköltését az éhező gyerekek helyzetével. 
Az öregségi nyugdíjminimum hosszú évek óta nem emelke-
dett, az még ma is 28.500 forint.  
 

Üdvözlettel: Hegyesiné Orsós Éva, elnök 
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NYUGDÍJAS AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK ÉS SZÓLISTÁK „ÉLETET AZ ÉVEKNEK”  

 VI. FESZTIVÁLJA, Balatonfüred – Hotel Annabella, 2016. április 17-18-19.  
- fotó az 1, 2. oldalon -  

 
A három napos rendezvényre érkezettek száma közel 
1250 fő volt. 2016. évben jóval több csoport jelentke-
zett, mint az elmúlt években. A bemutatott 106 mű-
sorszámból az énekkarok, dalkörök, tánccsoportok – 
népi és modern -, színjátszó csoportok száma 81 volt, 
25 szólista is színesítette a Fesztivál programját.  
Az átlagosnál jóval több olyan csoport érkezett, akik 
nem kértek szállást, de felléptek a műsorban, ők 
azok, akik Balatonfüred térségében főként, Veszprém 
és Fejér megyében élnek. Ők a 33 klubból mintegy 40 
műsorszámmal szórakoztatták a közönséget nagy 
sikerrel.  
A közreműködők felkészültsége kiegyensúlyozott volt, 
műsoruk megérdemelten nyerte el a közönség elisme-
rését. A program gazdagsága, a műsor sokszínűsége 
több vendéget is idecsábított.  
A Fesztivált Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere 
és Vászolyi Judit, a Hotel Annabella igazgatója kö-
szöntötte, majd Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az „Életet 
az éveknek” Szövetség elnöke nyitotta meg a Feszti-
vált. A zsűri hasznos tanácsokkal látta el a közremű-
ködő csoportokat, szólistákat. Ki-ki a tanulságot le-
vonhatta belőle. Valamennyi közreműködő csoport és 
szólista munkájuk elismeréseként Díszoklevelet ka-
pott. 
 
Szövetségünk több fakultatív programot igyekezett a 
résztvevők számára biztosítani. A választék nagy volt, 
ki-ki maga dönthette el, hogy melyik programon kíván 
részt venni. Volt, aki a hajókirándulást, volt, aki a 
kisvonattal való balatonfüredi városnézést élvezte. De 
sokan mindkét kikapcsolódási formát igénybe vették. 
Nagyon sokan sétáltak a szép időben a Balaton parton, 
a Tagore sétányon és csodálták a tavon úszó kacsákat, 
vitorlásokat, miközben lángost, vagy fagyit ettek.  
Köszönetet mondunk a Richter Gedeon Nyrt-nek, a 
Geers Halláscentrumok Kft-nek és MediCure Diagnosz-

tikai Központ munkatársainak, hogy szűrőprogramokat 
biztosítottak tagjainknak.  
A Fesztivál második estéjén, aki még nem fáradt el 
igazán, 8 órától éjfélig zenés-táncos mulatságon vehe-
tett részt. Az idősek fiatalokat meghazudtoló energiá-
val és jókedvvel ropták a táncot.  
 
Az egész Fesztivál hangulatára a találkozás, az együtt-
lét öröme, a barátság, a vidámság és a szórakozás, a 
jókedv volt jellemző. Jó volt látni, amikor ilyen sok 
idős ember együtt örül, együtt izgul a másik sikeré-
nek.  
A 2016. évi „Életet az éveknek” Fesztiválon nagyon 
sok olyan klub is részt vett, akik ebben az évben elő-
ször jelentkeztek, mert hallották másoktól, hogy ezen 
a Fesztiválon érdemes részt venni, mert itt egy jól 
szervezett, minőségi rendezvény részesei lehetnek.  
Ugyanakkor voltak olyan csoportok, akik jelentkeztek, 
de a szálloda kapacitáshiánya miatt nem tudtak eljönni 
(388 fő), ők azok a csoportok, akik már 3-4-5-ször 
velünk voltak, de az utolsó pillanatban adták le a je-
lentkezésüket, így a szálloda 808 fős férőhelye nem 
tette lehetővé, hogy részt tudjanak venni. Velük re-
mélhetőleg Sopronban, Egerben, Gyulán és Harkány-
ban fogunk találkozni, hasonló 3 napos rendezvényen. 
 
Köszönet a résztvevő csoportoknak és szólistáknak, 
nem kifelejtve azokat a tagokat, akik csak nézőnek 
érkeztek és tapsoltak a fellépőknek. Reméljük jövőre 
is találkozunk, és a hetedik balatonfüredi Fesztiválunk 
is hasonlóan nagyszerűen fog sikerülni.  
 
Köszönet a rendezőknek, a zsűrinek és azoknak a 
megyei elnököknek, akik elkisérték csoportjaikat és 
mindent megtettek annak érdekében, hogy a 
Balatonfüreden hatodik alkalommal megrendezett 
három napos „Életet az éveknek” Fesztivál nagy
sikerrel záruljon, minden résztvevő megelégedésére. 

 
                                                                             *** 

Télbúcsúztató-Tavaszköszöntő Ürömön 
 
Az Ürömi Hagyományőrző Egyesület megrendezte a szoká-
sos télbúcsúztató ünnepségét. A Művelődési Házból indult a 
menet a Templom térre, ahol a menyecske ruhába öltözte-
tett szalmabábot (Kiszebábú) elégetésével a telet elűztük. 
Kice vice, villő!  
Majd kivisszük, kicevicét, villő! 
Majd behozzuk a zöld ágat villő! 
A leányokra jó szerencsét villő! 
A kiszehajtás után következett a villőzés, a leányok feldíszí-
tették a faágakat, mely a tavasz behozatalára utal. 
A virágkapu alatt átbújva a felvonulókkal együtt énekeltük a 
Tavaszi szél vizet áraszt című dalt.  
Visszatérve a Művelődési Házba, műsorral folytatódott az 
ünnepség. Fellépők: Göröcs András, Pollákné Pannika, Dr. 
Temesi Mária, Liszt díjas operaénekesnő, Ürömi Öröm 
Néptáncműhely, Budapesti Senior Tánccsoport, Ürömi Né-
met Nemzetiségi Kórus, Ürömi Rock & Roll gyerek csapat.  
Meghívott vendégünk volt: Bodnár Gábor, a Nyugdíjasklubok és Idősek ”Életet az éveknek” Pest megyei Szövetség 
elnöke, Kovácsné Selymes Erzsébet Területvezető. A fellépőket és a vendégeket házi készítésű süteményekkel, zsíros 
kenyérrel, itallal vendégeltük meg. Célunk a fiataloknak átadni a régi hagyományokat és a népszokásokat. 

KULTÚRA 
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Tudta Ön? 
 

Büszkeségünk a Hotel Solar 
 
 
Újdonságaink… 
 
Örömmel osztjuk meg az olvasókkal, hogy a 
nagyatádi Hotel Solar idén 3 darab felújított 
szobával várja vendégeit. Ezekben található für-
dőköntös, kávé bekészítés és légkondicionáló is. 
 
Idén több finn nemzetiségű szeniortánc tábor is 
Nagyatádon került megszervezésre a szálloda 
jóvoltából.  
 
Önökért… 
Ilyen címmel készül a dolgozók tablója 
 
Lehetőségek… 
Nem csak a pihenni vágyók tökéletes célpontja a 
hotel. A kellemesebb időtöltés miatt szervezett 
kirándulásokkal várjuk vendégeinket. 
 
A kávézó és az étterem terasza mediterrán han-
gulatot áraszt. Tavasztól őszig a frissítő ital mel-
lett a beszélgetések is fantasztikusabbak. 

A szállodával szemben lévő gyógyfürdőben ke-
zeléseket is fel lehet venni. A Városi Strandfürdő 
hatalmas zöld területen fekszik. Élménymedence 
csúszdával, termálvizes- és úszómedence is ta-
lálható. Május végétől augusztus végéig üzemel. 
A strand területe kiválóan alkalmas sportolásra, 
a szabadidő eltöltésére is. Erről strandröplabda-
pályák, kisméretű futballpályák, 
streetballpályák, salakos I. osztályú teniszpálya 
és pingpongasztalok gondoskodnak. 
 
A városban lévő Turisztikai Központban a Hadi-
park kiállítása mellett, olyan izgalmas szabad-
idős tevékenységeket lehet folytatni mint példá-
ul a lövészet, íjászat. 
 
Kedveljék szállodánkat a facebookon! 
 
További információért keressenek minket elér-
hetőségeinken!

 
 
 
 
 

ÜDÜLÉS 

Kiadja: Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetsége 
Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  
Tel/fax: 06/1/327-0118 
Email: nyugszov@hu.inter.net    
www.eletetazeveknek.hu 
Lapzárta: minden hónap 14-én 
Főszerkesztő: Pirosné Dóczi Gabriella 
Felelős kiadó: Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége tisztelettel várja  

az SZJA 1 % felajánlásokat.  

A felajánlott összeget országos, megyei rendezvényeink támogatásához szeretnénk felhasználni. 

Adószámunk: 19012377-2-41 
Kérjük kedves klubtagjainkat, hogy családtagjaikat, ismerőseiket is tájékoztassák, és kérjék meg őket, 
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos 
Szövetsége részére ajánlják fel. A fenti adószámunk szükséges a felajánlás megtételéhez.  

Köszönjük! 
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NEMZEDÉKEK VERS-, PRÓZA- ÉS MESEMONDÓ VERSENYE HATVANBAN 

 
2016. április 8-án az „Életet az éveknek” 
Országos Szövetség Heves Megyei 
Szervezete 16. alkalommal rendezte meg a 
Nemzedékek Vers-, Próza- és Mesemondó 
Versenyét, Találkozóját. A rendezvényt a 
Grassalkovich Művelődési Ház Barokk 
termében tartották. 
A program első felében a fiatalok 
találkozójára, második részében a 
nyugdíjasok – és ahogy mi nevezzük – a 
szépkorúak versenyére került sor. 
A találkozó a Városi Zeneiskola két 
növendékének furulya és hegedű szólójával 
indult. 
A résztvevőket Horváth Richárd 
polgármester, a rendezvény fővédnöke 
köszöntöte.  

Köszöntő szavai után a fiatalok mutatták be műsorukat. 12 óvodás, 3 általános iskolás és 3 
középiskolás alkotta a fiatakok táborát. A legkisebbek mesékkel varázsolták el a nagyérdemű 
közönséget, majd az általános és középiskolások verstudásukról adtak számot és értek el szép 
sikereket. 
Köszönet a pedagógusoknak, akik megszerettették a mese- és a versmondást a fiatalokkal, de 
köszönet illeti a szülőket is, akik partnerek voltak ebben. 
A nyugdíjasok versenyét a helyi Naplemente Nyugdíjasklub énekkara nyitotta meg. A résztvevők 
többsége Heves megyéből érkezett (19 fő), de körünkben üdvözölhettük Nógrád, Borsod, Szolnok 
megye vers-, próza és mesemondóit is (6 fővel).  
Örömünkre szolgált, hogy a sok régi versmondó mellett új versmondókat is hallhattunk. 
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen nagyon sok tehetséges, jól felkészült versmondó közül 
kellett kiválasztani azokat, akiket az országos találkozón való részvételre javasolnak.  
A zsűri tagjai: Padányiné Kalocsay Edit óvodavezető, Lázár Tünde, a Tiszanánai Naplemente 
Nyugdíjasklub egyesület elnöke – könyvtárvezető – és Krizsán Sándorné, az Országos Szövetség 
kulturális alelnöke volt. 
A zsűri 10 főt javasolt Heves megyéből az országos találkozón való részvételre, a többi résztvevő 
megye (Nógrád, Borsod, Szolnok) tagjai külön megbeszélés alapján kerülnek meghívásra.  
 
Jó ötletnek bizonyult és kedves szinfoltja 
volt a rendezvénynek a megyei 
népművészeti és kézműves alkotók 
kiállítása. Szebbnél szebb kézimunkákban 
és fafaragásban gyönyörködhettek a 
résztvevők. Külön említést érdemel egy 
embernagyságú palóc népviseletbe 
öltöztetett baba, amit a parádiak hoztak el a 
kiállításra. 
 
A verseny befejeztével Horváth Richárd 
polgármester megköszönte a résztvevőknek 
a felkészülését, a szervezők, a rendezők 
munkáját, majd emléklapot és disztárgyat 
adott át a közreműködőknek. 
 
 
Köszönet a rendezvény szervezőinek, név szerint Sánta Gyula megyei elnöknek, aki egyben országos 
alelnök is, köszönet Kalmár Gyulánénak, a megyei elnökség tagjának és nem utolsó sorban a helyi 
Naplemente Nyugdíjasklub tagjainak, akik fáradhatatlan munkájukkal segítették a rendezvény 
sikeres lebonyolítását.                  Krizsán Sándorné  

 

KULTÚRA 
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M E G H Í V Ó 
 

„Életet az éveknek” 
Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek és Szólisták 

IV. EGRI Fesztiváljára 

Egerbe a HOTEL FLÓRÁBA (Eger, Fürdő u. 5.) 
2016. október 14-15-16. (péntek-szombat-vasárnap) 3 nap/2 éj 

 
Eger egy megyei jogú- iskolaváros, Heves megye és az Egri járás székhelye, a Mátra és Bükk között, az Eger-patak
völgyében, közvetlenül a Bükk hegység délnyugati lábánál. Eger jelentős oktatási és kulturális központ, itt található 
Magyarország második legnagyobb bazilikája. Számos világhírű múzeummal és műemlékkel is rendelkezik, melyek 
közül kiemelkedő az egri vár. Az egri borvidék központjaként a legjelentősebb magyar bortermelők közé tartozik, az 
egri bikavér külföldi piacokon is az ismert borok közé tartozik. Az Egri Termál- és Élményfürdő, valamint az Egri Török-
fürdő, gyógyfürdő, melynek radonos vize Magyarországon egyedülálló, főképp mozgásszervi betegségek kezelésére 
használják. 

 
A FESZTIVÁLRA JELENTKEZHETNEK: 
 
1./ szóló énekek (népdal, nóta, operett, sanzon 
     stb.) 
2./ vers, próza, mesemondók 
3./ hangszeres szólisták, együttesek 
4./ népdalkörök, énekkarok 
5./ tánccsoportok (néptánc, moderntánc,  
     szalontánc, hagyományőrző táncok, stb.) 
6./ színjátszó körök (jelenetek, kabaré, stb.) 

 
A színpad nagysága miatt maximum 10-12 fős 

tánccsoportok jelentkezését várjuk. 
 
MŰSORIDŐ:  

- egyéni szereplőknél 5 perc,  
- csoportoknál 10 perc 

 
NEVEZÉS:  
A jelentkezéseket 2016. június 15-ig várjuk 
a nevezési lapon, mely letölthető a 
www.eletetazeveknek.hu honlapról is. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a csoportok és a 
szólisták részére külön-külön nevezési lapot 
kell kiállítani. 
 
NEVEZÉSI DÍJ:  
„Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozók 
részére, akik a szállodai szolgáltatást is igény-
be veszik (két éjszakát a Hotelben töltenek):  
 - szólistáknak  1500 Ft/fő 
 - csoportoknak: 2500 Ft/csoport 
 
Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik 
a szállodai szolgáltatást is igénybe veszik (két 
éjszakát a Hotelben töltenek):  
 - szólistáknak  2500 Ft/fő 
 - csoportoknak: 3500 Ft/csoport 
 
Azok a csoportok és szólisták, akik a szállodai 
szolgáltatást nem veszik igénybe (nem tölte-
nek a Hotelben éjszakát), azoknak a NEVEZÉ-
SI DÍJA: 
 - szólistáknak:  3500 Ft/fő 
 - csoportoknak 4500 Ft/csoport 

Kérjük, hogy a jelentkezést minél előbb tegyétek meg, ne várjátok meg a jelentkezési határidő 
végét, hogy a feldolgozás folyamatos lehessen. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében 
vesszük figyelembe. 

KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁS LEHETŐSÉG: 
 

Mind a nevezési díjat, mind a szállodai szolgáltatás díját a visszaigazolásunkat követő-
en kell befizetni. Visszaigazolásunkkal egy időben fogjuk megküldeni a befizetéshez 
szükséges csekket.  
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a nevezési- és szállodai részvételi díjakat legkésőbb 2016. 
augusztus 15-ig kell majd befizetni. Nagyon szeretnénk, ha minél többen részt tudnátok 
venni Egerben, hogy együtt tölthessünk néhány vidám napot, ezért is hirdetjük meg minél hama-
rabb a programot, hogy a részvételi díj összegyűjtése ne jelentsen gondot.  

FOLYTATÁS A 8. OLDALON! 

   KULTÚRA 
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FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL! 

EGER HOTEL FLÓRA: 

részvételi díj két éjszakás foglalás esetén: 

3 nap/2 éjszaka  18.800,- Ft/fő/2éj  kétágyas szobában 

3 nap/2 éjszaka  23.000,- Ft/fő/2éj egyágyas szobában 

Pótágy kétágyas szobában: 17.800 Ft/fő/2 éj 

Az ár tartalmazza a szállást félpanzióval (svédasztalos reggelivel és büfé vacsorával), a szál-

loda wellness részlegének használatát (élménymedence, jacuzzi, infra-, finn, illat- és gőzszauna 

használatát), valamint ingyenes átjárást az élményfürdővel, nyitott termálfürdővel – 

télen is igénybe vehető – bővített szomszédos strandra), valamint az ÁFA-t és IFA-t.  

Fürdőköpeny bérelhető: 350,- Ft/igényelt db/tartózkodás. 

A zárt parkoló kisbuszok és autók részére díjtalan.  
 
 
A programban szerepel fakultatív jelleggel (igény szerint):  

- Eger nevezetességeit bemutató kisvonatozás, a Szépasszonyvölgyében borkóstolás 

(részvételi díjat a visszaigazoláskor közöljük) 

- egri Vár megtekintése nyugdíjasok részére (Vármúzeum, Gárdonyi Emlékház, Palóc ki-

állítás) (belépőjegyes) 

- gyalogos túra idegenvezetővel Eger nevezetességeihez (ingyenes) 

- szűrő programokon való részvétel (ingyenes) 

- zenés, táncos ismerkedési est (200,- Ft/fő a Szövetség jelvényének megvásárlásával) 

- a szállodából közvetlenül átjárható gyógyfürdő használata (ingyen) 

A fakultatív programokat a helyszínen kell majd fizetni. A fakultatív programokra a helyszínen 

kell majd jelentkezni a megérkezéskor. 

A programra szeretettel várunk családtagokat, kísérőket, szurkolókat is, ugyanezért az árért. 

Jelentkezés és információ kérhető: 
 
 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  Tel/fax: 06/1/327-0118 

nyugszov@hu.inter.net www.eletetazeveknek.hu 

 
 

FOLYTATÁS A 9. OLDALON! 
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FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL! 

Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határidő: 2016. június 15.  
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3. 
 

N E V E Z É S I    L A P 
AZ EGRI HOTEL FLÓRÁBAN  megrendezésre kerülő 

IV. „ÉLETET AZ ÉVEKNEK”  
NYUGDÍJAS AMATŐR MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK ÉS SZÓLISTÁK 

FESZTIVÁLJÁRA 
2016. október 14-15-16. (péntek-szombat-vasárnap) 

 
CSOPORTOK RÉSZÉRE 

 

Művészeti csoport neve: ………………………………………………………………………………………………………..………………. 
Klubja neve: ………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………. 
Klubja címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Csoport vezetőjének neve:………….…………………………………………………………………..…………………………………….. 
Csoportvezető lakcíme: ………………..……………………………………………………………………………………………………….. 
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
Email címe: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 
„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja:     igen     nem    (A megfelelő választ, kérjük húzza alá!) 
Fellépők száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kísérők, vendégek száma:………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Kategória megnevezése: ……………………………………………….………………………………………………….………………….. 
Műsorszám címe, szerzője: ….………………………………………………….……………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………… 
Betanítója (koreográfus, karvezető, stb.) ………………………………………………………………………..………………….. 
Kíséret típusa (élőzene, CD): ………………………………………………..……………………………………….…………………….. 
Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): ………………………….…………................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
Műsorszám időtartama (maximum 10 perc lehet!!!): ……………………………………….………………………………… 
 
Szállás igény:    szállást kérek:   igen     nem           (A megfelelő választ, kérjük húzza alá!) 
Szállást …………... fő részére  kérek:  ………………………………………(éjszakára) 
 …………….. db egy ágyas szobát 
 …………….. db két ágyas szobát 
 ……………… db két ágyas szobát + pótággyal (3 ágyas) 
Érkezés ideje (nap, óra):……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Távozás ideje: (nap, óra): ………………………………………………………………………………………………..………………….. 
Utazás módja (vonat, busz, gépkocsi) ……………………………………………………………..………………………………….. 
Egyéb kérés: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Dátum: …………………………………..       …………………………………… 
               klubvezető aláírása 
 

FOLYTATÁS A 10. OLDALON! 

KULTÚRA 
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FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL! 

Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határidő: 2016. június 15. 
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3. 
  

N E V E Z É S I    L A P 
AZ EGRI HOTEL FLÓRÁBAN  megrendezésre kerülő 

IV. „ÉLETET AZ ÉVEKNEK”  
NYUGDÍJAS AMATŐR MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK ÉS SZÓLISTÁK 

FESZTIVÁLJÁRA 
2016. október 14-15-16. (péntek-szombat-vasárnap) 

 
 

SZÓLISTÁK RÉSZÉRE 
 
 

Szólista neve: …………………………………………………………………….………………………………………..………………….... 

Lakcíme (irányítószámmal):………………………………………………………………………………….……………………………. 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Klubja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Klubja címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja:    igen     nem     (A megfelelő választ, kérjük húzza alá!) 

Kísérők, vendégek száma:…………………………………………………………………………..…………………………………….. 

 

Kategória megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Műsorszám címe, szerzője:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): 
......………..……………..……………………….……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Műsorszám időtartama (maximum 5 perc lehet!!!): …………………………………………………………………………. 

 

Szállás igény: szállást kérek:   igen      nem                 (A megfelelő választ, kérjük húzza alá!) 

Szállást …………... fő részére  kérek:   ………………………………….. éjszakára 

 …………….. db egy ágyas szobát 

 …………….. db két ágyas szobát 

 ……………… db két ágyas  szobát + pótággyal (3 ágyas) 

 

Érkezés ideje (nap, óra):……………………………………………………………………………………………………………………… 

Távozás ideje (nap, óra): ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Utazás módja (vonat, busz, gépkocsi):………………………………………………………………………………………………. 

Egyéb kérés: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dátum: …………………………………. 

……………………………………… 
                                  aláírás 

KULTÚRA 
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Átadták a 7. Terézanyu pályázat díjait 

 

A nők életében luxus a szabadidő 

 
A magyar nők leterheltek, kimerültek, kevés időt fordítanak magukra. Ha mégis 
sikerül ezen változtatni, akkor sokan támogató női közösségek létrehozásával 
vagy azokhoz csatlakozva tudnak igazán töltődni –derült ki a Rácz Zsuzsa író és a 
Richter Gedeon Nyrt. által meghirdetett Terézanyu pályázat írásaiból, melynek 
idén a nő és a szabadidő volt a témája. A nők támaszai egymásnak a mindennapi 
küzdelmekben, melyet a lelkiismeretükkel vagy éppen családjukkal vívnak önma-
gukért, azért a heti pár óra énidőért, ami csak az övék. A több száz pályaműből az 
is kirajzolódik, hogy idő hiányában sokan választják a magányos sportot, például 
a futást, hogy kilépjenek a napi rutinból. A pályázat idei újítása volt, hogy egyéni 
írások mellett közösségek történeteit is várták. Végül 3 közösséget és 12 egyéni 
pályázót díjaztak. A Terézanyu pályázat a Richter a nőkért program részeként hét 
éve segíti, hogy a sokszor tabuként kezelt női témákat mindenki megismerje.  
 
 

 

A Terézanyu pályázat 2016-os díjazottjai és a  
zsűritagok 

 
Az írásokból kiderült, hogy a szabadidő a nők 
számára luxus. Ennek egyik oka az időhiány, az 
időhiánynak pedig sok esetben a nem megfelelő 
családi munkamegosztás. Talán emiatt volt, 
hogy a pályázatok több mint fele az utolsó órá-
ban érkezett be, pedig az íráshoz még csak el 
sem kell menni otthonról, és nagy szervezést 
sem igényel. 
„Mert minden közösségben erő van. Egy női kö-
zösségben varázslatos erő. Egy olyan helyről 
álmodtam, ahol a megszokott rutinokból kilépve, 
csak magunkra figyelünk, csak egymásra fóku-
szálunk” – nemcsak egy pályázó, hanem a 
Terézanyu pályázat kiírói is felismerték ezt, mi-
kor úgy döntöttek, hogy az egyéni történetek 
mellett várják azokét is, akik egy közösséget 

létrehozva vagy ahhoz csatlakozva töltődhetnek. 
A pályázat a Richter a nőkért program része, s 
céljának tekinti a nők társadalmi és erkölcsi 
megbecsültségének támogatását.  
„A Richter a nőkért programunk egyik célja a 
közösségteremtés, így örömmel olvastuk, hogy 
mennyi nagyszerű kezdeményezés van, ami se-
gíti a nők mindennapjait, lelki és testi egészsé-
gét. A Richternél is fontos szempont hogy dolgo-
zóink, akiknek nagy része nő, megtalálják az 
egyensúlyt az életükben, hiszen a nők csak ak-
kor tudnak helytállni, figyelni másokra is, ha 
magukra is figyelnek” – mondta Beke Zsuzsa, a 
Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője. 
 
A TERÉZANYU PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI: 
 
Fődíj: Kaluzsa Mónika. II. helyezett: Balogh 
Anita. III. helyezett megosztva: Glázer Ildikó 
és Szabó Ágnes. Richter különdíj – a közös-
ségekért: Kádár Papp Nóra, valamint Süle Vik-
tória és a színjátszó kör, Pápai Ildikó és női kö-
zösségük. Richter a Nőkért díj: Hornyák Éva. 
Nők Lapja Psziché különdíj: Apaceller-Kozák 
Virág. Törzspályázó díj: Tutorné Guba Adél. 
Kimenő különdíj: Ferencz Ildikó. Kell egy 
csapat díj: Dr. Borbély Éva. Sisterhood díj: 
Virág Viktória. Bajnokanyu díj: Kunsági Raffer 
Gabriella és Hegedűs Zsuzsa. 
 

A 7. Terézanyu pályázaton összesen 15 díjat 
osztottak ki, az egyéni írások a terezanyu.hu 
weboldalon és a Nők Lapja Psziché felületein is 
olvashatóak lesznek.  
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M E G H Í V Ó 

a „Mozgás egy  életen át”, az „Életet az éveknek” Fesztiváljára 

2016. november 10-12. (3  nap/2éj) 

Gyula, Hotel Erkel**** (Gyula, Várkert u. 1.) 

Szövetségünk fennállása óta élharcosa az aktív időskor koncepció megismertetésének, és a gyakorlatba történő átülte-
tésének. Gyulára hívunk benneteket, mert ismét sikerült olyan programot összeállítanunk, ami sok örömet szerez 

majd nektek. Ha eljöttök, és részt vesztek ezen a rendezvényen, túl azon, hogy nagyon jól f ogjátok érezni magatokat, 
ismét részesei lesztek egy fontos, nemcsak rólatok, hanem a magyarországi idősekről szóló ügynek. 

Az idősek életminőségét erősen befolyásolja egészségi állapotuk, a mozgásszabadságuk. Ezzel a rendezvénnyel 
szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az idősebb korosztályhoz tartozóknak, koruknak, egészségi állapotuknak 

megfelelő fizikai aktivitásra van szükségük. 

Hogy miért szervezünk most a „Mozgás egy életen át”, az „Életet az éveknek” Fesztivált? Nagyon egyszerű!  

Egyrészt, mert eddig is azt tapasztaltuk, hogy sokat tanulhatunk egymástól. Másrészt azért, mert ezt a programot 

ezúttal szeretnénk összekötni egy kampánnyal, figyelemfelhívással az idősek érdekében. 

Várjuk azoknak a kluboknak, csoportoknak, tagjainknak a jelentkezését a 3 napos rendezvényre, akik szíve-
sen mutatnák be, ők milyen mozgásformát választanak egészségük megőrzése, közösségi kapcsolataik 

megerősítése érdekében. Fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk tánccsoportok, torna-
csoportok részére 6-8 perc időtartamban. A fellépő csoportoknak a szállást igénybe kell venniük. 

A Program központjában a mozgás áll. De a résztvevők hallgathatnak majd előadásokat a mozgásszervi betegségekről, 
a túlsúly okozta mozgáskorlátokról, a csontritkulásról. Diatetikus ad tanácsot a helyes étrend megválasztásához. 
Az előadások mellett láthatunk különféle torna- és táncbemutatókat.  Tervezünk nordic walking programot, sétát, 
melynek során megismerhetitek Gyula nevezetességeit. A gyógytorna, pilates, zumba, nordic-walking, jóga, teljesít-
mény túra, néptánc programokba ezúttal be is lehet kapcsolódni. Lesz tánctanítás is! Meghívott vendégeink között kö-
szönthetjük majd az Esések Iskolája alapítóját, Dobrotka Bélát és munkatársát, aki bemutatót tart a helyes esésből, 
amit több csoportban ti is kipróbálhattok. 

Mint mindig, a program második napján ismerkedési est keretében zenés, táncos programon vehettek részt. A prog-
ram fáradalmait a Hotelből közvetlenül megközelíthető Várfürdő gyógy- és strandfürdőben pihenhetitek ki. 

A rendezvény fővédnöke Czene Attila, olimpiai bajnok, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke. A prog-
ramot a Magyar Szabadidősport Szövetség szakmai támogatásával valósítjuk meg. 

Jelentkezni lehet a Meghívóhoz csatolt jelentkezési lapon.  

Jelentkezési határidő 2016. május 30. 

A jelentkezési lapokat a következő címre küldjétek vissza: Nyugdíjasklubok és idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  Email:  nyugszov@hu.inter.net 
Nevezési díj: nincs 

 
KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁS LEHETŐSÉG: 

 
A  részvételi díjat a visszaigazolásunkat követően kell befizetni. Visszaigazolásunkkal egyidőben fog-
juk megküldeni a befizetéshez szükséges csekket. 
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a részvételi díjat legkésőbb 2016. augusztus 10-ig be kell majd fizetni. Tud-
juk, hogy sok klubban nyári szünet lesz, ezért kérjük, hogy a klubvezető, csoportvezető már a jelentkezéskor hív-
ja fel a tagok figyelmét a díjfizetésre és gyűjtse össze a részvételi díjat. 
 

GYULA, HOTEL ERKEL**** 

 
Az részvételi díj két éjszakás foglalás esetén: 
 

3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással  23.500,- Ft/fő/2éj  két ágyas szobában 
3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással  25.000,- Ft/fő/2éj  egy ágyas szobában 

 

Az ár tartalmazza: a szállást félpanzióval (büfé reggelivel, büfé vacsorával, köztes napon, azaz november 
11-én leves- és főzelékbüfét 12.00-13.00 óra között, korlátlan belépésre jogosító gyógy- és strandbelépőt a 
Várfürdőbe, ÁFA-t, fürdőköntöst, ingyenes parkolást, programokon való részvételt. A fürdőköntös elvesztése 
esetén 7000,- Ft kauciót kell fizetni.  
 

Jelentkezés és információ kérhető: 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.  
Tel/fax: 06/1/327-0118   nyugszov@hu.inter.net    www.eletetazeveknek.hu 

 
FOLYTATÁS A 13. OLDALON! 

SPORT - SZABADIDŐ 

 
 

 



 

 

  2016. május                                    13                  Életet az éveknek 
 

 
FOLYTATÁS A 12. OLDALRÓL! 

 

Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Beküldési határidő: 2016. május 30. 
Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség,  
Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.   Email: nyugszov@hu.inter.net 
 

N E V E Z É S I L A P 
 

A HOTEL ERKEL**** GYULA-ban megrendezésre kerülő 
 

„Mozgás egy életen át”, az „Életet az éveknek” Fesztiváljára 
 

2016. november 10-11-12. (csütörtök-péntek-szombat) 
 
Egyéni jelentkezés esetén: 
Jelentkező személy neve: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Jelentkező személy címe: …………………………………………………………………………………….……………………….. 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

Klub jelentkezése esetén: 
Csoport, klub neve: ……………………………………………………………………………………………………..…............. 

Csoportvezető neve: ……………………………………………………………………………….…………………………………… 

Csoportvezető lakcíme: ………………………………………………………………………….……………………………………. 

Csoportvezető telefonszáma: ……………………………………………………………………….…………………………..…. 

Csoportvezető emailje: …………………………………………………………………………………..………………………….... 
 

Jelentkezők száma: …………………………………………………………………………………..…………………………… fő 
 

A Fesztiválon szeretnék-e bemutatni azt a tánc-, mozgásformát, melyet klubjuk, cso-
portjuk egészségük megőrzése érdekében végez (pl. néptánc, modern tánc, pilates, 
stb.). Igen     nem  (KÉRJÜK A MEGFELELŐT HÚZZA ALÁ!). Bemutatkozási idő 6-8 perc.        
 

Fellépők száma: …………………………………………………………………………………………………………………………... 
Kategória (pl. néptánc, moderntánc, stb.)…………………………………………………………………………………… 
Műsorszám címe, szerzője: ….………………………………………………………………………….………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
Betanítója ………………………………………………………………………………………………………..………………………...… 
Kíséret típusa (élőzene, CD): ………………………………………………………………..…………………………………….. 
Szükséges technika (asztal, szék, CD lejátszó, mikrofon, stb.): ………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Szállást …………... fő részére kérek: 
…………… db két ágyas szobát 
…………… db egy ágyas szobát 
 

Érkezés ideje (nap, óra) ……………………………………………………………………………………………………………..… 
Távozás ideje (nap, óra): ……………………………………………………………………………………………………..……. 
Utazás módja (vonat, busz, gépkocsi): …………………………………………………………………………………….……. 
Egyéb kérés: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dátum: …………………………………..      ………………………………… 
aláírás 

SPORT - SZABADIDŐ 

 
 

 

 

 



 

Életet az éveknek     14                                     2016. május 
  

 

 
 

Tájékoztató az online aukciókról 

„Az online árverés vagy aukció is a távollévők között megkö-
tött szerződések speciális típusa, amely az elmúlt években a 
fogyasztók körében egyre növekvő népszerűségre tett szert, 
és ezt a hazai, illetve külföldi aukciós portálok növekvő for-
galma is bizonyítja. Amennyiben online árverési oldalon 
regisztrálunk, egyrészt szerződéses kapcsolatba kerülünk az 
árverési oldal üzemeltetőjével, amely a regisztrációnk alap-
ján az oldalon nyújtott szolgáltatásokhoz (aukción való rész-
vétel, termékek árverésre való meghirdetése, stb.) való 
hozzáférést biztosítja. Az adott termék árverése során, majd 
az árverés lezárását követően a termék árverezőjével (el-
adójával) kerülünk jogviszonyba, azaz a szerződés nem 
teljesítése vagy hibás teljesítése miatt igényünket a termék 
eladójával, és nem az árverési oldal üzemeltetőjével szem-
ben érvényesíthetjük.  
 
Megilleti-e a fogyasztót online árverésen megvásárolt 
termék vonatkozásában az elállási jog?  
 
Magyar árverésen történő vásárlás esetében a rendeletben 
foglaltak alapján nem illet meg bennünket elállási jog, mely-
nek oka az, hogy az árverés is egy speciális, spekulatív jelle-
gű szerencseszerződés, amely értelmét vesztené, ha a „le-
ütési ár” megfizetése után mégis meggondolhatnánk ma-
gunkat. Természetesen az úgynevezett fix áras árveréseknél 
(amikor a vételár előre meghatározott, és nem kerül sor 
licitálásra) az általános szabályok szerint gyakorolhatjuk 
elállási jogunkat. Egyes uniós tagállamokban (pld: Német-
ország) azonban az árverésekre speciális szabályozás vonat-
kozik, amelyek biztosítják a fogyasztók részére a szerződés-
től való indokolás nélküli elállás lehetőségét. 
 
Van-e különbség az elállási jog hiánya tekintetében az 
online és a hagyományos árverések között?  
 
E szerződések között az elállási jog vonatkozásában a jogal-
kotó nem tesz különbséget aszerint, hogy azok online, vagy 
hagyományos módon jöttek létre. A rendszerint rövid idő 
alatt a résztvevők (vagy képviselőjük) jelenlétében lebonyo-
lított hagyományos árverésen, valamint az akár több napig 
vagy hétig eltartó, az eladó és a licitáló egyidejű jelenléte 
nélkül zajló online árverésen megkötött adásvételi (szeren-
cse) szerződések jogi jellege hasonló, ezért a fogyasztókat 
itt sem illeti meg ez a különleges jogszabályi garancia. Az 
árverésen elért „leütési ár” kialakulása is a megtett licitektől 
függ, amely árverésenként változik, így ennél a szerződéskö-
tési módnál is a szerencseelem jelentős szereppel bír. 
 
Mi az a fix áras árverés?  
 
A fix áras árverés esetén a licitáló fogyasztó az eladó által 
előre meghatározott fix áron azonnal az árverési tárgy tulaj-
donosává válhat, és a fix ár elfogadásakor az árverés azon-
nal lezárul. 
 
Megillet-e minket elállási jog a fix áras árverések ese-
tén?  
Igen, ez esetben a fogyasztó az általános szabályok szerint 
élhet elállási jogával, hiszen ez az árverési mód semmiben 
sem különbözik egy hagyományos, távollévők között megkö-
tött adásvételi szerződéstől, hiszen hiányzik a szerencse-
elem. 
 
Milyen többletkockázatokkal kell számolnunk online 
árveréseken eladóként fellépő személyek esetén?  
 
Az adásvételi szerződés megkötése során az eladó vállalko-
zói minősége is nagy jelentőséggel bír távollévők között 
megkötött szerződések esetén a fogyasztók védelme vonat-

kozásában, tekintettel arra, hogy a szerződő felek egyidejű 
jelenlétének hiánya miatt az eladó ezen minősége nem álla-
pítható meg minden esetben kétséget kizáróan. Különösen 
online árverések esetében fokozottan fennáll a vállalkozói 
minőség elrejtésének és az ezáltal okozott fogyasztói érde-
kek sérelmének lehetősége. 
 
Mi a vállalkozói minőség fogalma, jelentősége?  
A kereskedői, professzionális szerződő féli minőség akkor áll 
fenn, ha az ügyletkötésre a szakmai és gazdasági tevékeny-
ség során kerül sor, tehát az eladó önállóan, rendszeres és 
folyamatos jelleggel, jellemzően nyereségorientált (költsége-
ket meghaladó bevételt elérő nyereség) célzattal folytat 
gazdasági tevékenységet. A kereskedői minőséghez a kötel-
mi jogi ügyletek megkötése és teljesítése vonatkozásában 
olyan kötelező jogi kötelezettségek kapcsolódnak, amelyek a 
gazdaságilag gyengébb fél, a fogyasztó érdekeit védik. Pél-
daként említhető a kárveszély átszállásnak az ideje, a szava-
tossági jogok rendszere, valamint a távolsági ügyletek során 
a fogyasztó elállási joga. 
 
Mikor kap nagy jelentőséget a vállalkozói minőség?  
Amíg az ügylet problémamentesen bonyolódik és az eladó 
szerződésszerűen teljesít, a vállalkozói minőség kérdése 
jellemzően fel sem merül. Ez a fontos kérdés általában a 
szerződéssel kapcsolatos jogvitában kap jelentős szerepet az 
eladó és a fogyasztónak minősülő vevő között. 
 
Miért különösen nehéz online árverések esetén az 
eladó (árverező) felet beazonosítani?  
 
Az online árverések során a termék eladójáról a fogyasztó 
általában mindösszesen az eladó felhasználónevét, a fel-
használó által megkötött ügyletek számát, valamint más 
fogyasztók – megbízhatónak egyáltalán nem tekinthető – 
pozitív vagy negatív értékeléseit olvashatja. Vannak azonban 
olyan körülmények és szempontok, amelyek – mindig a 
konkrét esettől függően – segítséget nyújthatnak online 
árverések esetén is a kereskedői minőség bizonyításához. 
 
Melyek azok a körülmények és szempontok, amelyek 
támpontul szolgálhatnak a vállalkozói státusz bizonyí-
tására?  
 
A vásárlói értékelések, és így a megkötött ügyletek magas 
száma is támpontot adhat a vállalkozói minőség meghatáro-
zásánál, amely így szigorúbb jogi kötelezettségeket eredmé-
nyez, bár egzakt jogi előírás ebben a kérdésben nincsen. A 
megkötött ügyletek száma mellett egyéb körülmények, pél-
dául az ügyletek tárgya (új termék értékesítése, azonos vagy 
különböző fajtájú termékek értékesítése), az értékesítő által 
elért bevétel (forgalom) mértéke, valamint a termékleírások 
megfogalmazása, általános szerződési feltételek alkalmazása 
és a honlapon közzétett reklámszövegek is azt a benyomást 
keltik, hogy az eladó egy professzionális gazdasági szereplő. 
Az is figyelembe vehető, ha az eladó azonos, vagy funkcio-
nalitásban hasonló termékeket (például számítógép 
hardwareket) értékesít, hiszen ez a körülmény is szakmai 
tevékenység folytatására utal. 
 
Mi történik akkor, ha a szerződő felek között vita van a 
vállalkozói minőség kérdésében, és így nem tudnak 
megegyezni a vállalkozó által teljesítendő szerződéses 
kötelezettségek terjedelméről?  
 
Jogvita esetén ebben a kérdésben a polgári bíróságok jogo-
sultak a felekre nézve kikényszeríthető döntést hozni.” 
 

Ulcz Miklós 
 

FOGYASZTÓVÉDELEM 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 


