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Az előttünk álló év páros lesz, ami a szá mát
illeti. Mégis akad olyan érzése az em bernek,
hogy jó néhány váratlan (páratlan) esemény
vár ránk 2022-ben. Rossz is, jó is. Ahogy ez
lenni szokott. Próbáljunk meg derűlátók
len ni. Fogad kozzunk, tervezzünk, vágya -
koz zunk, re mél jünk. Kiüresedett frázisokat
pufog tat ni, vállalhatatlan fogadalmakat
megfogal mazni azonban felesleges. Nincs
mit tenni, menni kell előre. Néha megállni,
értékelni, és újra dönteni: merre tovább?

Lehet fanyalogni, irigykedni, bírálni, el -
hallgatni, kritizálni, gyanakodni, elfogadni,
veszíteni. Szabad kételkedni, vélekedni,
kimondani, szeretni, hinni, ölelni, adni, bíz -
ni, nyerni. No, meg, ha úgy adódik, túlélni.

Kár tagadni, az első, ami az embert ve -
zérli, nem más, mint az érdek. Várhatóan
nem lesz ez másként 2022-ben sem. S ez így
van jól. Feltéve, hogy nem csak ön cé lú an
ma gára gondol az, aki tehet másokért, a kör -
nyezetében élőkért. Gondolkodva, nem
hang zatos ígéreteket, terveket hordozó sza -
vakat pufogtatva, nem az érzelemre, hanem
a realitás talaján állva, az értelemre hatva.

(folytatás a 4. oldalon)

Új év, új kihívások
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Braun Áron lett a legjobb magyar
versenyzője a Virtuózok V4+ zenei

tehetségkutatónak

December 17-én a döntővel véget ért a Du -
na Televízión a Virtuózok V4+ elnevezésű
klasszikus zenei tehetségkutató immár
má sodik éve nemzetközi színterű műsor -
sorozata. A Magyarország, Csehország,
Szlo vákia, Lengyelország és Horvátország
fiatal zenei tehetségeit színpadra állító kul -
turális megmérettetésnek volt gödöllői
résztvevője is.

Mint utóbb kiderült, a világhírű művé -
szekből álló zsűri tagjainak véleménye
alapján a 13 éves, marimbán játszó Braun
Áron nem csak fellépett, hanem a gödöllői
Frederic Chopin Zeneiskola és AMI nö -
ven dékeként a legjobb magyarországi ver -
senyzője lett az Virtuózok idei évadának.
A Talamba-tag Szitha Miklós és Barta Ka -
talin zongoratanár tanítványa – amint az
az MTVA képén látható – Kásler Miklós -
tól, az Emberi Erőforrások Miniszté ri umá -
nak vezetőjétől vette át a neki járó értékes
díjat. 

- Neked köszönhetően most sok millió
ember érzi úgy, hogy közel áll hozzá a
klasszikus zene – méltatta Miklósa Erika a
Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Pri mis -
sima-díjas koloratúrszoprán operaénekes
Braun Áron előadását, amin szerinte még
Mozart, korának rocksztárja is mosolygott
az égből.

18 millió forintot juttat a kormány 
a Hajós iskola tetőfelújítására

A december 15-i Magyar Közlönyben
meg jelent kormányhatározat értelmében a
kabinet anyagi forrást biztosított az 5000 fő
feletti lakosságszámú, egyes településeket
érintő, azonnali, oktatási célú beruházá-
sokhoz. A köznevelési intézmények felújí-

tása, beruházása jogcímcsoport javára
min dent egybevetve közel 2,2 milliárd fo -
rintot csoportosítottak át.

Ebből az összegből Gödöllőre is jut(ott)
pénz, hiszen a Dunakeszi Tankerületi Köz -
pont kötelékébe tartozó Hajós Alfréd Ál -
talános Iskola esetében 18 millió forintot
használhatnak fel a tanoda tetejének felújí-
tására.

Minden hónap első keddjén 
adhatók le Gödöllőn 

a használt fecskendők
Az idei esztendőben is minden hónap első
keddjén 12 és 18 óra között adhatók le a
gödöllői Tormay Károly Egészségügyi
Köz pont II. számú sebészeti szakrendelő -
jében (Petőfi Sándor u. 1.) a veszélyes hul-
ladéknak számító lakossági gyógyászati
eszközök (injekciós tű, injekciós fecsken-
dő, tűvel ellátott injekciós fecskendő, infú-
ziós szerelék).

Újabb egy évig nem nyúlhat 
a helyiadókhoz Gémesi

Gödöllő első embere 2020 novemberében
– a rendkívüli jogrendben ráruházott fel-
adat- és hatáskörében –a helyiadók emelé-
séről (a kommunális adó esetében a men -
tességi jövedelemhatár változásáról) dön-
tött.

A városvezető úgy tervezte, hogy a vál -
tozások 2021 januárjától hatályba léphet -
nek. Ezt azonban meggátolta egy kor -
mány rendelet, így 2022. január 1-jénél ko -
rábban nem lehetett bevezetni az új ren -
delkezéseket és tarifákat.

Néhány hete azt is tudjuk, hogy az idei
év első napjától sem, miután a kormány az
önkormányzatok számára újabb egy évvel
meghosszabbította a helyiadók kivetésére
és változtatására vonatkozó tiltást. A helyi
képviselőtestület tagjai december 16-án
úgy határoztak a rendelet legkorábban
2023. janiár 1-jén léphet hatályba.

A MATE is részt vesz 
az Educatio Kiállításon

Idén január 13-15. között (csütörtöktől
szombatig) rendezik meg Magyarország
legnagyobb pályaválasztási rendezvényét,
az Educatio Nemzetközi Oktatási Szak ki -
ál lítást. A Hungexpo területén megvaló -
suló háromnapos eseményen a gödöllői
köz pontú Magyar Agrár- és Élettudo má -
nyi Egyetem (MATE) is képviselteti magát

campusaival. A MATE HF01-es standja az
A jelű pavilonban lesz megtalálható. 

Pest megye Népművészetéért díjat
kapott Kecskés József

A koronavírus-járvány terjedésének meg -
fékezése érdekében – akárcsak 2020-ban –
a Pest megyei vezetés tavaly is úgy dön-
tött, hogy személyes jelenléttel nem ren de -
zi meg a Pest-Pilis-Solt vármegye 1659. de -
cember 4-i alapításának emlékére 1999-ben
hagyománnyá tett Megyenapot. A jutal -
ma zottak köréről a megyei közgyűlés tag -
jai döntöttek, az elismerő címeket és az
ezeket igazoló okleveleket eljuttatták az
azokra érdemes személyeknek és közös -
ségeknek.

A díjazottak között ezúttal volt gödöllői
illetékességű személy: Kecskés József a
Pest megye Népművészetéért díjban ré -
sze  sült. Emlékezetes, hogy Kecskés József
a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Köz -
pont új, Szabadság úti épületének átadá sá -
tól, 1981. április 2-ától 2001 végéig töltötte
be az igazgatói tisztséget. Ezt követően,
néhány éven át, szakmai helyettesként te -
vé kenykedett ott, ahol korábban maradan -
dót alkotott. Rövid veresegyházi kitérő
után szakmai tapasztatait ismét Gödöllőn
kamatoztatta és kamatoztatja napjainkban
is, művészeti szervezetek és csoportok
mun káját segítve.

A sokak által nemes egyszerűséggel
Kecskés Jóskaként szólított közműve lő -
dési szaktekintély legutóbb tavalyelőtt ré -
szesült jelentősnek mondható elismerés-
ben, amikor augusztus 20-án átvette a Gö -
döllő Városért díjat.

GH-összeállítás

Arról hallani, hogy…
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(folytatás az 1. oldalról)
Mindez idén fokozottabb hangsúlyt kap, mert tavasszal

parlamenti képviselőket választunk. A gödöllői központú Pest
megyei 6-os számú választókerületben is várják majd a jelöltek a
voksokat. Lesz, aki érzelmi alapon dönt, és olyanok is, akik nem
ülnek fel a politikai karrieristáknak. Mert ne áltassuk magunkat,
a pártalkuktól sem mentes hátérrel induló, az itt élők érdekének
képviseletét „nagy dumával”, de csupán pár hónap alatt szerzett
tapasztalattal képviselni szándékozó kandidálókból ennek a kör -

zetnek is kijut majd. S még valami: ha idén több valósul meg az
adott szóból, ha ke vesebben és kevesebbet hazudnak, mint
tavaly, őszinteségben javuló tendenciát mutató esztendő várhat
ránk.

Ehhez kívánunk egészséget és kitartást az 56 éve várossá lett
Gödöllőn! 

Fedor Gábor

Ambrus Zoltán gödöllői kötődéséről feltétlenül tudni illik, hogy
tüdőproblémákkal küszködő édesapja gyógyulása miatt édesanyja,
Spett Vilma először egy, a mai Táncsics Mihály ut cá ban lévő ház-
ban bérelt lakást, majd az egy-
kori Tégla utcában (ma Lo var -
da utca) vett egy kis házat. Itt
hozta létre 1990-ben az Ambrus
Zoltán Em lékházat unokája, dr.
Fallenbüchl Zoltán, aki az írót
ábrázoló szob rot (Búza Barna
alkotása) 1985-ben ál lít tatta fel a
kertben.                                 -rr

A jövőben tábla őrzi Gödöllőn, a róla elnevezett lakótelepi zöld -
területen a településhez erős szálakkal kötődő, 161 évvel ezelőtt szü -
letett Ambrus Zoltán (1861-1932) író, kritikus, műfordító, szín igaz -
gató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja emlékét. A
Gö döllői Értékvédő Egyesület és Szlávik Jánosné hely történész
által megfogalmazott kezdeményezést a gödöllői képviselőtestület
tagjai ellenvetés nélkül támogatták október 21-én megtartott ülé sü -
kön. A képen látható tábla időközben elkészült. Értesülésünk sze -
rint a hivatalos avatóünnepséget várha tóan február végén, Ambrus
Zoltán halálának 90. évfordulójához igazítva rendezik meg.

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében be -
vezetett korlátozások miatt az elmúlt év első öt hónapjában zárva
volt a Gödöllői Királyi Kastély (is). Júniustól azonban felpörögtek
a történések a történelmi falak között. A látogatóknak kínált
programokat, eseményeket jelentősnek mondható, főként a bel-
földi turisták által tanúsított érdeklődés övezte. Hogy miről szólt
a 2021-es esztendő második fele a kastélyban, arról a Régió
Plusz TV kamerái előtt dr. Ujváry Tamás ügyvezető igazgató adott
számot. A direktor – mások mellett – azt is elárulta, hogy milyen
fázisban vannak a még romos részek felújítási tervei, valamint
hogyan hatott a magánalapítványi modellváltás a mindennapi
mű köd(tet)ésre.

- Nagyjából úgy állunk, hogy az épületegyüttes fele lett eddig
felújítva, a másik fele romos, sőt, helyenként életveszélyes – fogal-
mazott Ujváry Tamás. Az igazgató hozzátette: a 25 éve átadott
kastélyban ennyi idő alatt több minden elhasználódott, elamorti-
zálódott, tönkrement. Az elmúlt években sokat tettek azért, hogy
a gépészeti és biztonsági eszközök, berendezések műszaki álla -
pota rendben legyen, ezeket sikerült felújítani.

A gödöllői kastélyt működtető gazdasági társaság vezetője le -
szögezte: az elmúl időszakban sokat dolgoztak és gondolkodtak
azon, hogyan lehetne folytatni a fejlesztéseket, és ha teljesen
megújul a kastély, akkor milyen funkciók kerüljenek bele. Az
alap vető cél a majdani beruházásokkal az, hogy a kastély
könnyebben fenn tudja tartani saját magát. Hogy ne a központi
költségvetés támogatására szoruljon a napi működéshez, hanem
azt meg tudja „keresni” akár a rendezvényekkel, akár más szol -
gáltatásokkal, akár a látogatóktól származó bevétel növe kedé sé -
vel. Ezekhez a háttérdokumentumok 2021-ben elkészültek, a tu -
laj donosi döntés még várat magára.

A tavaly februárban bekövetkezett, sokak által bírált magánala -
pítványi modellváltással kapcsolatosan Ujváry Tamás egyértel -
mű sítette: határozottan jobb és gyorsabb lett a működés. Az igaz-
gató felvázolta a korábbi „fenntartói” gyakorlatot, miszerint: az
épü let, mint állami tulajdon a Magyar Nemzeti Vagyonkeze lő -
höz tartozott, a működési támogatást az örökségvédelmi soron a
Miniszterelnökség biztosította, a kulturális tevékenység dotáció-
járól az EMMI szakállamtitkárságán döntöttek, a gazdasági tár -
saságban a joggyakorló a Magyar Turisztikai Ügynökség volt, a
múzeumi tevékenységet a Magyar Nemzeti Múzeum felügyelte,
míg a hosszú évekkel ezelőtt természetvédelmi területté nyilvá -
nított kastélyparkkal kapcsolatos teendők esetén  is külön szer -
vezethez kellett fordulni. 

- Tavaly februártól mindez letisztult. Ráadásul, a Magyar Ag -
rár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány (MATE) és annak
kuratóriuma nélkül nem juthattunk volna működési többlet tá -
mo gatáshoz, ami 2021-ben 400 millió forintos, ettől az évtől a fej-
lesztések lezárásáig pedig évente 200-200 millió forintos anyagi
segítséget jelentenek – zárta gondolatait a Gödöllői Királyi Kas -
tély Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója. -fega

Kedvező fordulatot vett a kastély tervezhetetlennek indult tavalyi éve

2022: új év, új kihívásokkal

Ambrus Zoltán emléktáblája
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Annak ellenére,
hogy a Pest Me -
gyei Kor mány -
hivatal tavaly
nyá ron tör vé -
nyes ségi ész re -
vételt fogalma-
zott meg, és a
rendelet hatá-
lyon kívül he -
lyezésére szó lí -

totta fel a gödöllői önkormányzatot, a „helyi utak állagát óvó”
lokálpatrióta klubos többség nem ezt az utat választotta, hanem
azt tervezte, hogy az érintett vállal ko zásokra közvetlenül, a szol -
gáltatásaikat igénybe vevőkre közve tet ten többlet anyagi terhet
jelentő rendelet hatályba lépése 2022. jú lius 1-jére módosul.

Történt mindez úgy, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal veze -
tőjének határozatában a következő indoklás is szerepel: a vonat -
kozó törvényi környezet nem tartalmaz olyan felhatalmazást az
önkormányzatok, mint útkezelők számára, hogy az általuk léte sí -
tett közút közlekedési célú használatáért, akár annak fokozott
igény bevételéért úthasználati díjat állapítsanak meg.

Jókora fordulatot jelentett az ügyben, hogy a Kúria Önkor -
mányzati Tanácsa is döntött a gödöllői szándékról, és felhatalma-
zó rendelkezés hiányában megsemmisítette azon önkormányzati
rendeleti előírást, ami útfenntartási díj fizetésének kötelezett sé gé -
re vonatkozott. 

Ennek értelmében díjat nem szedhet az önkormányzat. Amint
azt az előterjesztők, Gémesi György és Bajkó Norbert alpolgár-
mester december 16-án kijelentették: szerintük diszkriminatív a
törvényi rendelkezés, amit időszerű lenne orvosolni. Bajkó azt is
elmondta, annak ellenére, hogy nem lesz útdíj-fizetés, a rendelet
további szabályozása (például: engedélyezés, regisztráció) fenn-
marad, és a terv szerint hamarosan működésbe lép a rendszám -
fel ismerő-rendszer, amivel ellenőrizhető az érintett utak forgal-
ma, terheltsége.

-ergé

Győzött a jog: januártól nem 
vethet ki útdíjat az önkormányzat Alig három héten belül kiderült, hogy tavaly november 29-én

„feleslegesen” módosította néhány, a településen alkalmazott kü -
lön féle díjakat szabályozó rendeleteit a gödöllői önkormányzat
tagsága. A törvényi előírások ugyanis meggátolják, hogy a tarifák
az idei esztendő első napjától hatályba léphessenek. Vegyük sor -
ra, melyik díjszabás, mikor és milyen feltételekkel növelheti majd
a helybéli érintettek kiadásait.

• Közterület-használati díjak
Évek óta nem nyúlt a közterület használati-díjakhoz a gödöllői

önkormányzat, november 29-én viszont megtette. Legutóbb
tavaly májusban a polgármester saját hatáskörében változtatott a
helyi rendeleten, mert a NAV állásfoglalása alapján 2021 január-
jától – miután közhatalmi és nem gazdasági tevékenységről van
szó – nem terhel(het)i általános forgalmi adó a tarifákat.

A 2022. július 1-jétől alkalmazandó emelés mértéke nem éri el
az eltörölt 27%-os ÁFA mértékét, de van olyan tétel, ahol megkö -
zelíti a 20 százalékot.

Más vonatkozásban is módosult ez a helyi jogszabály. A faki-
vágásra vonatkozó rész azzal egészült ki, hogy a közterületen
lévő fás szárú növények kivágására vonatkozó szabályokat azon,
közforgalom részére megnyitott, illetve közforgalom elől elzárt
útként vagy magánútként nyilvántartott, vagy egyéb besorolású
ingatlanok esetében is alkalmazni kell, amik lakóingatlan rendel -
tetésszerű használatára (megközelítés, parkolás, közműellátás)
köz vetlenül szolgálnak.

• Bérleti díjak
A vagyonleltár szerint a gödöllői önkormányzat tulajdonában

összesen 53 darab nem lakás céljáró szolgáló helyiség van. Ezek kö -
zül 40 darab nem gépjármű-tároló (üzlethelyiség, iroda, rendelő,
rak tár, tároló, pince), míg 13 darab garázsként funkcionál. Ezek
hasz nálata bérlők számára – a 2022. december 31-ig érvényben lévő
tör vényi moratórium miatt – egyelőre nem drágulhat a tervezett 25
szá zalékkal. Az erre vonatkozó határozatot visszavonták!

Az önkormányzati tulajdonú, a közterülethez közvetlenül csatla-
kozó ingatlant bérlő vendéglátósok számára adalék, hogy 2022.
szep tember 30-ig ingyenesen jogosultak a közterület használatára.

Ezen felül a idén januártól emelkedtek volna a földterület bérleti
és -használati díjak, valamint a mezőgazdasági rendeltetésű földte-
rületek, illetve a rekreációs földterületek haszonbérleti és földhasz-
nálati díjai is, az 1.500 négyzetméternél nagyobb és kisebb területeké
egyaránt. Ezekben az esetekben a drágulás mértékét november
utol só előtti napján a jegybanki alapkamattal megegyező 2,1 szá za -
lékban határozták meg. Miután 2022. június 30-ig díjváltoztatás tör -
vényileg nem engedélyezett, a határozatot visszavonták.

• Gyepmesteri telep díjszabása
Az egykori vásártéren kialakított létesítmény új tarifarendszere

2022. július 1-jétől lép hatályba.
• Parkolási díjak

Ugyancsak az idei esztendő második félévének első napján
léphet hatályba a városban kialakított parkolási övezetek haszná-
latáért fizetendő új, a jelenlegihez képest 76 százalékos emelke-
dést jelentő tarifarendszer (az óradíj a jelenlegi 250 forintról 
440 fo rintra drágul), ami a helyiek számára parkoló-tárcsás ked -
vezményt (30 perc ingyenesség) is kínál. -géhá

Elodázott tarifa- és díjemelések
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lépcsőház, a lift, valamint beépítették a te -
tő téri munkaállomások természetes meg -
vi lágítását biztosító tetősík-ablakokat.
Idén októbertől a járvány ismét vissza ve -
tet te a munkálatok ütemét. Problémát
okoz a kivitelezőnek a munkavégzésre ki -
rendelhető brigádok megfelelő számban
való kiállítása, és újfent akadozik az anya-
gok beszerzése, az épületszerkezetek elő-
regyártása. Ráadásul, a közmű-fejlesztési
igények ügyintézése is rendkívüli módon
lelassult.

Mindezek ellenére a tájékoztató előter-
jesztést jegyző Gémesi György polgár -
mes ter úgy fogalmazott, hogy a főtéren
2022 első félévére (az ajánlattételi felhívásban
ez a dátum 2022. január 14. volt – a szerk.)
elkészül a megújult városháza, aminek
épülete energetikailag korszerű, racionali -
zált térszervezésű gazdaságosan fenntart-
ható és üzemeltethető, ráadásul, puritán
jel zővel illethető.

A polgármesteri tájékoztatóban a több -
let költségekről egy szó sem esett, a hely-
színen azonban dr. Kiss Árpád jegyző el -
mondta, hogy – az előleget leszámítva –
eddig mintegy 400 millió forintot utaltak
át a kivitelezőnek. A hivatalvezető a de -
cem ber 16-i képviselőtestületi ülésen azt
is hozzátette: el kell ismerni, hogy a beru-
házás csúszásban van, az építkezés ké -
szült ségének mértéke 40-50 százalékra
tehető.

-ván

Két éve, tavasszal kiderült, hogy a koro -
navírus-járvány terjedésének megfékezése
érdekében szükségessé vált védekezési
intézkedések és azok többletkiadást ered-
ményező költségigénye nem gátolják meg
vagy odázzák el a gödöllői „új” Városháza
Szabadság tér 6. szám alatti épületének bő -
vítését és átépítését. A „milliárdos melót”
egy budapesti székhelyű vállalkozás nyer -
te el a közbeszerzési eljárás lezárása után.
A vállalási ár nettó 999.786.886 forint volt.

Az építési tevékenységet a kivitelező az
új épületrészek (meglévő épület és a
Hamvay-kúria moziszárny-épülete közöt -
ti terület részleges beépítése) szerkezet épí -
tésével kezdte, de a járvány miatt – rész -
ben a megbetegedésekre, részben pedig a
beszállítói lánc akadozására visszavezet he -
tően – többször is le kellett állítani a mun -
kavégzést. A nehézségek ellenére a vál -
lalkozás sikeresen tartotta az első, 2021. ja -
nuár 31-i részhatáridőt, és elkészült a két új
épületszárny szerkezetépítési munkáival.

Ezt követően a meglévő épületrész
kiürítése történt meg, hogy megkezdőd -
hes senek a belső bontások, illetve az aka-
dálymentesítéshez szükséges lift kialakí tá -
sa. Az egymást követő járványhullámok
újabb és újabb kihívások elé állították a ki -
vitelezőt, akinek az anyaghiánnyal, illető-
leg az építőanyagok folyamatos drágu -
lásá val is szembe kellett/kell néznie.

A tető szerkezetének átépítése jelentős
ké sedelemmel készült el. Kész lett az új

Rendhagyó módon kezdődött a gödöllői
képviselőtestület december 16-i ülése. Gé -
me si György egyfajta „magánszámként”
nem mehetett el szó nélkül a gödöllői szál -
loda-perként országosan is elhíresült bot-
rány kapcsán felmerült végrehajtói ma ga -
tartás mellett. A polgármester hosszú per -
ceken át sorolta a felháborodását kiváltó
történéseket, miközben ekézte a várost irá-
nyító grémiumba a Fidesz-KDNP színei -
ben bejutott képviselőket.

Gémesinek ez sem volt elég, a testületi
ta nácskozás másnapján saját közösségi
oldalán folytatta a „hadjáratot”. Íme:

Egy a sok közül a velejéig korrupt végre haj -
tók „munkájának“ eredményéről. A szeren -
csét len bajba kerültektől tisztességtelen hasznot
húzni mocsok dolog. Jó biznisz. Ennek tükrében
kell megismerni a gödöllői szálloda „ügy“ kap -
csán történteket. Völner azért kapott pénzt,
mert az előzetes letartóztatásban lévő Schadl
György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
elnöke által javasoltakat nevezte ki végre -
hajtóknak, akik aztán a „terepen teljesítették
fela datukat”. Schadl György felesége, Schadl-
Baranyai Helga a várossal szemben álló vég -
rehajtó a szálloda ügyben. Mint ismeretes, a
végrehajtó asszony (akit előzetesben lévő férjé-
vel a repülőtéren tartóztattak le, és aki jelenleg
házi őrizetben van) törvénytelenül indított 
720 milliós inkasszót a város ellen, ponto sab -
ban fogalmazva: jogszabályban rögzített hatás-
körében 720 millió forintot akart ellopni. Kol -
légáimnak és ügyvédeinknek köszönhetően
meg akadályoztuk, megvédtük a város pénzét.
Ki tudja, hol, melyik külföldi számlán lenne
már a város pénze, aminek bottal üthetnénk a
nyomát. Ha nem sikerült volna megakadá lyoz -
ni a lopást, akkor a magas politikai kapcso la -
tokkal bíró bűnözők csődbe taszítják a várost. A
(költői) kérdés csak az, hogy volt e, van-e a bűn-
cselekmény mögött politikai akarat? És a helyi
kormánypárti képviselők (egy része) milyen po -
litikai kapcsolatban voltak az ügy kapcsán akár
Völnerrel, hiszen ő volt politikai pályafutása
előtt a szálloda beruházó, kivitelező cég ügy -
védje. Ez a cég szakértőink és az én véleményem
szerint annak idején nem végezte el a szálloda
beruházás kapcsán a munkát és én visszatar -
tottam a közvagyon védelmében a kivitelező
cégnek a szerződés szerint (szerintem nem) járó
88 millió forintot. Azóta több is kiderült a bű -
nözőkről. Folytatom, hiszen az elmúlt 31 évi
városvezetésem alatti leggyalázatosabb dolog

Mi a csúszás oka?

Lassabban halad a kelleténél az új 
városháza milliárdos melóval felérő (át)építése

Szálloda-per:
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történt politikai segédlettel és ezt minden gödöllőinek is tudnia kell –
zárul Gémesi bejegyzése.

Gémesi performanszára a testületi ülésen többen is reagáltak a
megszólított „kormánypárti” képviselők közül. A legkifejezőbb
talán Kolozs Csaba gondolatsora volt:

- Értjük a politikai provokációt, polgármester úr. Semmi prob -
léma ezzel nincsen. Ha másban nem, akkor ebben megedződtünk
az elmúlt két évben. Kijelentjük, hogy semmilyen kapcsolatunk
nem volt az ügyvédi irodákkal, nem találkoztunk velük soha. Az
okokat – azt gondolom, polgármester úr, kellene egy kis önkritika
– nem mi idéztük elő. Mi a város vagyonát féltjük. Jelen pilla nat -
ban 723 millió forint áll szemben 0 forinttal. Reménykedünk, és
bízunk benne, hogy a gödöllői közkassza előbb-utóbb balan szol -
ni fog, és a bevételi oldal közelíteni fogja a 723 millió forintot.

Ami pedig a végrehajtás jogszerűségét illeti, november 29-én
ezek a mondatok hagyták el dr. Kiss Árpád jegyző száját ezzel
kapcsolatosan:

- A végrehajtás szabályai alapján az önkéntes teljesítést mege -
lőzően végrehajtási eljárás indítható, csak éppen a kikény sze -
rítésre tett intézkedések – mint, például, a foglalás – nem tehetők
meg.

A legnagyobb összeget a szálloda-per vitte el 
a kosárlabda-csarnok építésére szánt 

pénzügyi előirányzat megcsapolásakor
Tavaly november végén nem csak a szálloda-perrel kapcsolatos
fizetési kötelezettség teljesítéséről szavaztak a gödöllői kép -
viselőtestület tagjai, hanem a város 2021-es évre vonatkozó
költségvetési rendeletének módosításánál alaposan kiürítették a
VÜSZI Kft. Dózsa György úti telephelyére, az asztalitenisz-csar-
nok szomszédságába tervezett kosárlabda-munkacsarnok beru-
házásra erre az évre szánt pénzügyi előirányzatot.

Idestova egy éve, tavaly februárban, a 2021-es gödöllői büdzsé
elfogadásakor 605.779.850 forint szerepelt ezen a tételsoron, ami
áprilisban további 300 millió forinttal növekedett, és lett
905.779.850 forint. Ma már tudjuk a kosárlabda-mun -
kacsarnokból 2021-ben nem lett semmi (és könnyen elképzelhető,
hogy idén sem), miután az alábbi tételek (mindent egybevetve:
828.049.844 forint) hagyták el a keretet a települést irányító grémi-
um november 29-i egyhangú döntése után:

• 722.792.054 forint a szálloda-per okán keletkezett vagyoni
visszapótlásra (675 millió forint), annak kamataira és a
perköltségekre (47.792.054 forint)

• 50 millió forint a Gödöllői Iparművészeti Műhely Körösfői ut -
cai alkotóházának felújítására benyújtandó pályázat önrészének
biztosítására

• 22.261.790 forint közvilágítási hálózat korszerűsítése jogcím
összegének megemelésére

• 20 millió forint a városi könyvtár „infó hídjának” felújítására
• 10 millió forint a Tormay Károly Egészségügyi Központ II-es

épülete (Szabadság tér) első emeleti mosdóhelyiségeinek felújítá-
sára

• 2 millió forint a Blaháért Társaságnak a Perczel Mór utcai
közvilágítást pótló műszaki megoldás kivitelezésére

• 600 ezer forint a PEDIBUSZ programra
• 200 ezer forint az Ifjúsági Önkormányzat működési támo -

gatásának megemelésére
• 196 ezer forint a városi múzeumban elvégzendő restaurálási

munkálatokra
A maradék 77.730.006 forint egyelőre a kosárlabda-csarnok épí -

téséhez hozzájárulás, támogatás elnevezésű a tételsoron vár(t) a
sorsára. -GH

www.
godolloihirek.hu

Kolozs Csaba szerint kellene egy kis polgármesteri önkritika
Indulatoktól sem menetes szócsata zajlott le a képviselőtestület 

decemberi ülésének elején a végrehajtói magatartás kapcsán
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Nem sokkal több mint fél éve, hogy Varga Kálmán tollából
vaskos kötet jelent meg városunk ékességéről, a Grassal ko -
vich-kastélyról, összefoglalva a műemlék-együttes históriáját,
egészen napjainkig. Úgy tűnik azonban, újabb kastélykönyv van
a láthatáron… Erről beszélgettünk a szerzővel.

- Legutóbb megjelent munkája 460 oldalon tárgyalja a kastély
történetét, és jelenleg ez tekinthető a legteljesebb tudományos
feldolgozásnak. Miért véli úgy, hogy érdekes lehet ismét kiadni
egy könyvet az épületről?

- Valóban, a közelmúltban megjelent kötetbe megpróbáltam be -
le sűríteni mindazt, ami jelenlegi tudásunk szerint a kastélyról el -
mond ható. Ez bizony nem is kevés, ám – mint bármely törté né szi
mű esetében –, itt sem állhat meg az élet és a további kutatások
újabb eredményeket hozhatnak. Nos, örömmel mondhatom, hogy
az elmúlt hónapokban olyan forrásra bukkantam, ami nem csupán
apró részletekkel gazdagíthatja a tudásunkat, hanem a Grassal ko -
vichok korának kastélyát helyezi eleddig nem ismert megvilá gí tás -
ba. Éppen azt az időszakot, amiről meglehetősen keveset tudunk.

- Milyen forrást talált?
- A Grassalkovichok levéltára bő száz esztendeje került a Ma -

gyar Nemzeti Levéltárba, ahol egy évtizedekkel ezelőtti tűz vész -
ben jórészt elpusztult. Maradványai között találtam rá egy csodá-
val határos módon megmaradt inventárra, azaz: leltárkönyvre,
amit 1752-ben vettek fel és tételesen felsorolja a kastély termeinek
berendezését. Szövege ugyan igen szűkszavú, de megismerhető
belőle a helyiségek funkciója és hogy az egyes traktusokat kik
lakták, és – persze – a bútorzat nemegyszer pontosan beazonosít-
ható minősége. Van annyira jelentős ez a dokumentum, hogy fel-
dolgozva a korábbi kastélykönyv kiegészítéseként, azaz: amo-
lyan „Appendixként” megjelenjék.

- Az évszám alapján ezt a leltárt Mária Terézia előző évi lá -
togatása után vették fel.

- Éppen ez az egyik izgalmas mozzanat, ami miatt érdemes
tanulmányozni az öreg iratcsomót! 1752 nyarán készült, amikor
még egy év sem telt el a királynő vendégeskedése óta és az eme-
leti díszterek változatlanul őrizték a királynapok funkcionális
elrendezését és fejedelmi dekorációját. Az ingósági tételek tömör
felsorolása mögül felsejlik a déli oldalon Mária Teréziának beren-
dezett pompás lakosztály, két szalonnal, két kis kabinettel, egy
öltözőszobával, a belső komorna helyével és – persze – a már -
ványozott hálószobával. Atmoszféráját az uralkodói szín, a vörös
adta, a falikárpitoktól kezdve a bútorok huzatáig. Ez a lakosztály
nagyjából Erzsébet királyné termeinek az „elődje” volt, átellenben
pedig – Ferenc József termei helyén – a királynő férje, Lotha -
ringiai Ferenc német-római császár töltötte el a gödöllői napokat.
Itt a császárság színe, a sárga uralkodott, és míg a vörös lakosz -
tályt hosszú ideig érintetlenül hagyták, ebbe később Grassal ko -
vich I. Antal költözött be.

- Az urasági használatú termek mellett a háztartásról is meg -
tudhatunk új adatokat?

- Igen, sőt, egészen részletes listák olvashatók a különböző egy-
ségek, például, a cuk rászat, a konyha vagy akár a nyeregkamra

felszereléséig. Az inventár forrásértéke ebből a szempontból,
azaz művelődéstörténeti vonatkozásban is különleges, bár a ter -
vezett kötetben én mindenekelőtt a funkcionális térrendszerre és
annak történeti elemzésére koncentrálok. Azt is mondhatnám,
hogy a kastély 18. századi mindennapi életének tárgyi kultúrája
megérne egy külön feldolgozást… úgy vélem azonban, hogy ezt
a szép munkát majd a jövő valamelyik kutatója végezheti el.

- Megemlítene néhány kuriózumot a leltárból?
- A bőség zavarával küszködök… Mondjuk, nem csak az épü -

let, hanem a biliárd játék hazai történetében is új adat, hogy egy
ma gyar főúr már 1751-ben már biliárd termet rendezett be a kas -
télyában, teljes felszereléssel. Vagy említhetném a rossz német -
ség gel írt ún. Lájbstulokat, azaz: szobavécéket, amikkel a lakó -
szobákat ellátták. Meg aztán a leltárt végző írnok stílusa se akár-
mi! Igazi bürokrata lehetett, amit – például – a következő, lá -
dákba csomagolt eszközök bevezetőjéül felrótt címféle is mutat:
„Azokon kívül melyek Hoff Mester Keze alá számláltattak Tanálkozik, a
mint is numeralizált Ládák szerént aláb Specificáltatik és darabonként
Rubricában ki tettetik.”

- Mikorra várható a könyv megjelenése?
- Várhatóan az idei év március-áprilisában, kiadója a nagy kas -

télykönyvhöz hasonlóan az Esterházy Kastély Kápolna Alapít -
vány lesz.

-tete

Varga Kálmán nem pihen, újabb
könyvet ír városunk kastélyáról
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A hölgyeknél és a férfiaknál egyaránt 
a MATE-GEAC sportolója lett 
Pest megye tavalyi legjobbja

A járványhelyet miatti óvatosságból idén
nem személyesen köszöntötték a Várme -
gyeháza dísztermében az elmúlt esztendő-
ben nyújtott teljesítményük alapján leg -
jobb nak ítélt Pest megyei sportolókat és
sportvezetőket, hanem a döntést követően
a sportegyesületeknek postázták ki a díja-
kat és az okleveleket.

Gödöllőre, egészen pontosan a MATE-
Gödöllői EAC címére két elismerő cím is
ér kezett, hiszen az egyesület olimpikonjai
lettek a két felnőtt kategória legjobbjai. A
hölgyeknél a sportlövő Mészáros Eszter
(olimpiai 7. hely, junior világbajnoki cím,
világkupa-győzelem, junior Európa-baj-
noki cím, edző: Szucsák László), az urak -
nál pedig a csapattal olimpia bronzérmes
kardvívó, Gémesi Csanád (edző: Navar -
re te József) részesült a Pest Megyei Köz -
gyű lés elismerésében.

Hatodik lett a Pápai Mártont is 
soraiban tudó vegyesváltó 

a mezeifutó Európa-bajnokságon
December 12-én
Dublinban (Ír or -
szág) ren dezték
meg a 2021-es
me zeifutó Eu ró -
pa-bajnokságot.
A sportág rangos
eseményén a
MATE-Gödöllői
EAC kép vi sele té -
ben Pá pai Már -
ton (edzője Ko -
vács Gábor Krisz tián) is rész vett, még -
hozzá a 4x1500 mé teres vegyesváltó egyik
férfitagjaként.

A kvartettben a terepnek másodikként
nekivágott Marci mellett, Tóth Lili, Ohn
Kinga és Szögi István alkotta magyar sta -

féta 18:25 perces időeredménnyel a 6. he -
lyen végzett a 11 ország atlétáit felvonulta-
tó mezőnyben. A mieink az első váltáskor
a 3., a másodiknál a 7., míg a harmadiknál
a 6. helyen álltak a brit győzelemmel (18:01
perc) zárult verseny folyamán.

Elérte első győzelmét hazai pályán 
a MATE-Gödöllői EAC 
férfi vízilabda-csapata

A Budapesti Vízilabda Szövetség által
szer vezett, az új gödöllői versenyuszo dá -
ban lezajlott december 18-i II. Masters
Nem zetközi kupán 6 csapat vett részt
(Szlovákiából a Kassa, hazánkból az Eger
és fővárosii csapatok). Olyan együttesek,
amelyek színeiben korábbi nemzeti válo -
gatott, Bajnokok Ligája-győztes, magyar
bajnok, junior világbajnok, valamint első
osz tályú egykori profik is játszottak. 

A MATE-Gödöllői EAC férfi pólósai
hetedik csapatként lehetőséget kaptak
arra, hogy házigazdaként megmérkőz ze -
nek az Ybl öregfiúk formációja ellen. A
gödöllőiek – szakmai szemmel nézve, egy -
re összeszedettebb játékkal – 14-9 arány-
ban győztek. A Vankó Gábor edző által
irányított gödöllői egyetemi (amatőr) gár-
dában összesen 11 játékos vállalt szerepet
az első, hazai környezetben elért sikerben:
öten MATE-hallgatók, egy alumni-diák,
két helyi gimnazista, illetve három „felnőtt
öregfiú”.

Az első diadalra ajándékként emlékku-
pát kapott a gödöllői csapat, amit a Gö -
döllő Városi és Térségi Uszoda előcsarno-
kában helyeztek el.

A női röpisek a legfrissebbek
A labdajáték csapatsportágak gödöllői
kép viselői közül a GRC női röplabdásai
kezdik meg legkorábban az új esztendő-
ben a bajnoki idényt. Szalay Attila lista -
vetető tanítványai az NB I. Liga alapszaka-
sza második körének első fordulójában a 6.
helyen álló CoreComm-Veszprémi SC
együttesét fogadják január 22-én, szom -
baton 17 órakor a monori sportcsar -
nokban. 

Vívó ob: bronzérmet szerzett 
a MATE-Gödöllői EAC 

férfi kardcsapata
Tavaly december 17-19. között rendezték
meg az országos vívóbajnokságot a Ge -
revich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.

A sportág honi élmezőnyének zárt kapuk
mögött lezajlott megmérettetésén a
MATE-Gödöllői EAC pengeforgatói is
pástra léptek, először a 2021 szeptem be ré -
ben új névre keresztelt egyesület színei -
ben. Elsősorban a kard szakág képvise -
lőitől lehetett jó eredményt várni, ami az
éremszerzés tükrében meg is valósult.

A férfikardozók egyéni küzdelmének 84
ví vó – köztük 9 gödöllői – vágott neki, de
a legjobb 8 közé csupán a csapatban olim -
piai bronzérmes Gémesi Csanád tu dott
be jutni, aki végül 7. lett. További gödöllői
eredmények: Gémesi Bence 22., Gémesi
Huba 26., Morvai Ákos 37., Kiss Benedek
52., Lendvai Dániel 60., Kecskeméti Áron
74., Karácsony Márton 76., Papp Máté 79.

A hölgyek egyéni kardversenyét (41
induló) a MATE-Gödöllői EAC vívói kö -
zül Bata Édua a 33. pozícióban zárta. 

A férfikardozók csapatviadalát (14 indu-
ló) egyaránt a legjobb 16 között kezdte
meg a MATE-Gödöllői EAC (Gémesi Csa -
nád, Gémesi Bence, Gémesi Huba, Lend -
vai Dániel), valamint a MATE-GEAC II.
számú (Morvai Ákos, Mészáros Áron,
Kecskeméti Áron, Kiss Benedek) társulata.
Az egyes formáció tagjai a TFSE II. pen -
geforgatói ellen léptek pástra, és 45-30
arányban nyertek. A kettes társulat 45-35
arányban alulmaradt a Kertváros VSE
ellen, így a 13. pozíciót kaparintottá meg.

A negyeddöntőben a KVSE volt Gémesi
Csanádék riválisa. Az ütközeten a gödöl-
lőiek magabiztos, 45-24 arányú sikert arat-
tak, az elődöntőben azonban 45-32 arány-
ban elvéreztek a Vasas ellen. A végletekig
kiélezett bronzderbin ismét csillogott a
gödöllői kard, így az UTE 45-42 arányú
legyőzésével a MATE-Gödölői EAC férfi
csapata (képen) országos bajnoki medállal
gazdagodott. 

Fotó forrása: Magyar Vívó
Szövetség / Tumbász Hédi

GH-összeállítás

Küzdőtéren...
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A program alapvető célja az volt, hogy
pozitívan befolyásolják a mezőgazdasági
tevékenység társadalmi megítélését, feltár-
ják a hallgatói utánpótlás attitűdjeit, a fel-
tárt attitűdökre speciálisan kidolgozott
kom munikációs eszközökkel reagálva nö -
veljék a hallgatói jelentkezések számát, cél-
zott kommunikációt folytassanak a célcso-
porttal és segítsék az agrárium iránt ér -
deklődők felsőoktatási intézménybe tör -
ténő továbbtanulását.

A célok elérése érdekében a konzorcium
partnerei országos szinten és a partnerek
székhelyén (Kaposváron, Gödöllőn, Szar -
va son és Hódmezővásárhelyen) közel két -
száz interaktív rendezvényt, számtalan in -
novációs roadshowt, nyári tábort, nyílt
napot, ötletversenyt és vállalatlátogatást
szer veztek a pályaválasztás előtt álló fiata-
loknak, hogy bevezessék őket a 21. századi
modern agrárium világába.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek
az élményfókuszú programok ma már el -
en gedhetetlenek ahhoz, hogy az okostele -
fonnal és állandó netkapcsolattal felnövő
diákok figyelmét megragadják. Ha ők ma -

guk is kipróbálhatják a lópatkolást, ha test -
közelből megtapasztalhatják egy öntöző -
drón működését vagy akár csak VR-sze -
müveggel bepillanthatnak egy virtuális
gaz daságba, máris sokkal nyitottabbá vál -
hatnak az agráréletpálya felé.

Az ágazat versenyképességének javítása
és a szakember-utánpótlás erősítése érde ké -
ben szintén fontos, hogy az agrárszakkép-
zésben résztvevő pedagógusok mun ká ját
kor szerű digitális tananyagok is se gítsék.
En nek elősegítésére a projekt kere tében sző -
lőtermesztéssel, fogathajtással, me ző gaz da -
sági gépészettel, növényter mesz tés sel, va la -
mint állattenyésztéssel és állat egész ség -
üggyel kapcsolatos digitális tan a nya gok is
készültek a középfokú ok tatás ban résztve -
vők számára. Mindez szé lesebb körben is
ked vezően befolyásolhatja a ter mé szet tu -
dományos, agrár- és mű szaki felsőoktatásba
jelentkezők tudás szint jét és egye temi tanul -
mányaik során mu tatott helyt állását.

Hogy az influenszer-kampányok, az él -
ményprogramok, a digitalizáció és a ga -
mification eszközeivel mennyire hatéko-
nyan szólították meg a pályaválasztás előtt

álló fiatalokat, azt mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy a legutóbbi felsőoktatá-
si felvételi időszakban országszerte nőtt az
agrárképzések népszerűsége. Bár, az Eu -
rópai Unió támogatásával megvalósult
EFOP 3.4.4-16-2017-00010 projekt 2021. de -
cember 31-én zárult, az agráréletpálya
népszerűsítése kapcsán szerzett sokrétű
tapasztalatokat a jövőben is kamatoztatni
fogják a konzorcium partnerei. 

Lezárult a MATE bérfejlesztésének
második hulláma

A gödöllői központú Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem (MATE) 2021.
feb ruár 1-jei modellváltása és a végre haj -
tott költségracionalizálási munkák lehe tő -
vé tették a munkatársak jobb anyagi meg -
be csülését, teljesítményük elismerését. Ily
módon a tavaly áprilisi első bérfejlesztési
hullám után 2022. január 1-től újbóli, diffe-
renciált béremelésre került sor, a humán-
erőforrás fejlesztési stratégia alapján és a
fenntartó jóváhagyásával.

- Az általános és azonnali bérfejlesztés
lehetővé teszi, hogy a jogelőd felsőoktatási
intézményekben dolgozó, korábban köz -
al kalmazotti státuszban lévő munkatársak
alacsony illetményét jelentősen javítsuk –
mutatott rá Gyuricza Csaba rektor.

Egy egyetemi adjunktus, vagy tudo má -
nyos munkatárs tekintetében az alapbér a
tör  vény szerinti 277.200 forintról 480.000 fo -
rintra emelkedhetett. Egyetemi docens
mun kakörben a törvény szerinti 388.100 fo -
rint eddigi alapbér a teljesítményalapú bér-
kiegészítéssel együtt elérheti a bruttó
700.000 forintos fizetést. Ugyanez az összeg
egyetemi tanár esetében 554.400 forintról
akár 1.000.000 forintra emelkedhet. 

Forrás: MATE Médiaközpont

Magazinunk következő
száma várhatóan

február első hetében
jelenik meg.
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Pozitívan befolyásolta az agrárszakma tár sadalmi megítélését az „Agrártudományi pá -
lyaorientáció az ágazat verseny képes sé gének javítása, a szakember-után pót lás erősí-
tése érdekében, a képzési kör nye zet innovatív fejlesztésével ” című pro jekt. A Széc -
henyi 2020 program 789,99 mil lió forint vissza nem térítendő támoga tá sával sikerrel
zárult pályázat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a jogelőd Szent István
Egyetem és Kaposvári Egyetem), a Szegedi Tudományegyetem és az Emberi Erő -
források Fejlesztése Ala pít vány alkotta konzorcium részvételével va lósult meg.

Pályázati támogatásból gödöllői fórumokon
is sikeresen népszerűsítették az agrárpályát
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Az internet elterjedésének köszönhetően az online vásárlás és
az online fizetés is egyre népszerűbb. Amíg a valós életben a
fizetés előtt személyesen is meg tudjuk nézni a kiválasztott ter -
méket, addig az online vásárlásnál erre nincs lehetőségünk,
ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt azonban megfelelő, tu -
da tos magatartással, körültekintéssel csökkenthetjük, és élvez -
het jük az online vásárlás nyújtotta előnyöket.

Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: a web-
áruházakban és az online piactereken történő vásárlás. A web-
áruházakban általában a kereskedők új terméket árulnak, szám -
lával, jótállással. Az online piactereken viszont sok esetben hasz-
nált termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül. Így az áruk
is alacsonyabb, de a vásárlásnál ezt mindig tartsuk szem előtt –
olvasható az ORFK közleményében.

Biztonsági tanácsok
• Kevésbé ismert web-áruház esetén ellenőrizze az üzemeltető

adatait, a kapcsolattartási adatokat és a vásárlási feltételeket!
• Nézzen utána a web-áruház értékelésének az interneten!
• Online piactéren ellenőrizze az eladót (visszajelzések, közzé -

tett adatok alapján)!
• Bankkártya-adatait csak a bank online fizetésre létrehozott ol -

da lán adja meg! Kereskedőoldalán vagy e-mailben soha!
• Ellenőrizze, hogy a fizetésre használt oldal valódi banki oldal e,

rendelkezik-e tanúsítvánnyal!
• Ha lehet, válassza a személyes átvételt!

Vásárlás web-áruházban
Az online vásárlások jelentős része web-áruházakon keresztül
tör ténik. A jól ismert, nagy web-áruházak alapvetően biztonságo-
sak, de vásárlás előtt ellenőrizze az oldal URL-jét, hogy valóban
megfelelő helyen jár-e! A fizetés történhet átutalással, bankkár-
tyával banki oldalon keresztül, fizetési közvetítővel, virtuális
vagy fizetési közvetítő által kibocsátott kártyával.

Kevésbé ismert web-áruház esetén ellenőrizze az üzemeltető
adatait, a kapcsolattartási adatokat és a vásárlási feltételeket!

Az üzemeltető lehet cég vagy magánszemély (egyéni vállal ko -
zó), az oldalon fel kell tüntetni a címet, az adószámot és a cégjegy-
zékszámot, illetve a csomagküldésre jogosító nyilvántartási
számot. Nézzen utána a web-áruház értékelésének az interneten!
Javasolt a személyes átvétel vagy az utánvétellel történő vásárlás.

Vásárlás online piactéren
Az online piacterek esetében az eladó és a vevő az oldalon belül
kommunikálnak, a fizetés az oldalon kívül, átutalással vagy után -
vétellel történik. A felhasználók értékelést készítenek a másik fél-
ről, ezek alapján körültekintően kell kiválasztani az eladót. Ja va -
solt az utánvétellel történő vásárlás vagy a személyes átvétel.

Személyes átvétel
Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy megkapom-e a
pénzemért a kiválasztott árut, illetve azt kapom-e, olyan mi -
nőségben, amit kiválasztottam. A web-áruházakban és az online
piactereken keresztül történő vásárlásoknál többnyire van

lehetőség arra, hogy a terméket személyesen vegyük át, a helyszí-
nen fizetve. Ez a legbiztonságosabb, hiszen a fizetés előtt láthatja
az árut, és ha az nem felel meg az elképzeléseinek, elállhat a vá -
sárlástól. Online piactér esetében az elállásnak lehetnek negatív
következményei, ezért a licitálás előtt kérjen részletes tájékoz ta -
tást a termékről, így csak akkor kell elállnia, ha a tájékoztatás nem
felelt meg a valóságnak.

Csomagküldés
Nem mindig van lehetőség a személyes átvételre (pl. távolság
miatt, webshop esetében üzlethelyiség hiánya), ilyenkor marad a
postai út. A megrendelés (licitálás) előtt mindig tájékozódjon a
jótállás feltételiről, a szállítási költségekről és a szállítás idejéről. A
webshopok és online piacterek használatához általában regisztrá -
ció szükséges, a kért adatokat (szállítási cím, e-mail, telefonszám)
pontosan adja meg, hiszen ezek elengedhetetlenek az üzlet sike -
res lebonyolításához.

Utánvétel
Az áru kifizetése történhet többféleképpen. Az egyik az után vé -
tellel történő fizetés, ilyenkor a kézbesítéskor a postásnak vagy a
futárnak kell fizetni. Ez a szállítási díjon felül plusz költséget (álta -
lában néhány száz forintnyi összeget) jelenthet. Ebben az esetben a
csomagot biztosan megkapja. Mindig ellenőrizze, hogy a csomag
bontatlan és nem sérült e! Ha felbontották vagy sérült, akkor ne ve -
gye át, hanem küldje vissza a feladónak! Ha van le hetősége, nyissa
ki és ellenőrizze, hogy tényleg a megrendelt áru van-e benne!

Átutalás
Utánvétel helyett lehetőség van az áru előre történő kifizetésére.
Ezt megteheti átutalással, ebben az esetben kap egy előlegszám-
lát, amin szerepel a számlaszám és az átutalandó összeg. Ezt akár
személyesen a bankjában vagy az interneten keresztül is átu -
talhatja.

Bankkártya használata
Az átutalás mellett sok esetben lehet bankkártyával fizetni az in -
ter neten keresztül. Ehhez általában dombornyomott kártyára van
szükség, de vannak olyan nem dom bornyomott kártyák is, ame-
lyekkel lehet így fizetni. Egyes bankok bocsátanak ki virtuális
kártyákat, amelyekre előzőleg a kívánt összeget a vásárlás előtt
fel tudjuk tölteni, így vásárlás után nem marad rajta pénz. Fizetési
közvetítő (Curve, Revolut) által kibocsátott kártyával is fizethet.

A bankkártyás fizetésnél meg kell adni a kártya adatait (bank-
kártya típusa, száma, tulajdonos neve, lejárati ideje és a hátolda-
lon található biztonsági kódot). Ezek ismeretében visszaélésre
nyílna lehetőség, hiszen a jövőben, aki ismeri ezeket az adatokat,
szintén tudna vásárolni. Ennek kiküszöbölése érdekében csak
bank vagy fizetési közvetítő által működtetett biztonságos olda -
lon vagy mobilalkalmazásban adja meg ezeket az adatokat. Fize -
téskor ellenőrizze a böngésző címsorban, hogy valóban a bank
fizetési oldalán van. A tanúsítvány megléte csak azt garantálja,
hogy a kapcsolat a számítógép és az oldal között megfelelően tit -
kosított, az elküldött adatokat nem lehet visszafejteni.

Hasznos tanácsok a biztonságos online vásárlás lebonyolításához


