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Csatlakozzon  
az ünnepléshez

25% megtakarítással*
Az 50. évforduló ünneplésének utolsó hónapjához értünk, 
ám Önök és vásárlóik az új évben is élvezhetik az Amway 
legnépszerűbb termékeire vonatkozó 25%-os árenged-
ményt.

* az árengedmény arányában csökkentett pé/kF mellett. az akció 2010. december 31-ig tart.

az amway 50. évfordulójáról további információk a www.amway.hu weboldalon találhatók.

Vásároljon most 25% árengedménnyel!*
DIsh Drops™ Folyékony  
mosogatószer
R. sz.: 0228 – 1 liter

pUrsUe™ toalett-tisztító
R. sz.: 3951 – 750 ml

l.o.C.™ plus kíméletes  
tisztítószer
R. sz.: 0951 – 500 ml

l.o.C. plUs Fémtisztító
R. sz.: 0094 – 200 ml

l.o.C. plUs üvegtisztító
R. sz.: 7485 – 500 ml

sa8™ DelICate Folyékony  
finommosószer
R. sz.: 3272 – 1 liter

BoDY serIes™ hidratáló kéz- és 
testápoló
R. sz.: 2175  – 400 ml

BoDY serIes Folyékony  
kéztisztító koncentrátum
R. sz.: 2171 – 250 ml 

BoDY serIes Folyékony kéztisztí-
tó koncentrátum utántöltő
R. sz.: 100100 – 1 liter

BoDY serIes Frissítő tusoló- és 
fürdőzselé
R. sz.: 2162  – 400 ml  

BoDY serIes Frissítő  
tusoló- és fürdőzselé utántöltő
R. sz.: 2163 – 1 liter

nagyszerű  

ajánlatok 

vásárlóinak! 

-25%
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a tudás megosztásának fogalma üzletünk 
alapgondolata. amikor megosztjuk tudá-
sunkat és ötleteinket, akkor másokat ösz-
tönzünk, hogy érjenek el sikereket az üzlet-
ben. az amway részének lenni azt jelenti, 
hogy segítjük egymást és időt szánunk má-
sok támogatására üzletépítésük során.

az amway vezetői tudják, hogy csak akkor 
érhetnek el sikereket, ha körülöttük min-
denki sikeres. mások segítése céljaik eléré-
sében több, mint üzleti fogás, ez valójában 
életstílus.

ezekben a dolgokban valamennyien egyet-
értünk. amikor szükséges, a világ bármely 
pontján készek vagyunk segíteni és bőke-
zűen adakozni.

munkatársaink és termékeink szükség ese-
tén azonnal rendelkezésre állnak.

one by one – egyenként a gyermekekért 
programunk keretében tartós változást ho-
zunk a gyermekek és családjaik életébe, 
biztosítva számukra az egészséges életmó-
dot és a könnyebb boldogulás lehetőségét.

Büszkék vagyunk az Önök tevékenységére 
és mindarra a munkára, amivel segítenek 
jobb élethez juttatni másokat.

a leghasznosabb, amit tehetünk, hogy hoz-
zásegítjük az embereket a sikerhez, és se-
gítünk nekik felfedezni azokat az előnyö-
ket, amelyeket saját amway üzletüknek kö-
szönhetnek.

Egymás segítése  
mindenkit sikeressé tesz
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2011 szenzációja!
DUBaI
európai gyémánt konferencia  
az amway europe valamennyi új  
és újraminősített gyémántot  
meghív a jelentős eseményre.  

A Perzsa-öböl gyöngyszeme várja  
a gyémántokat és a magasabb minősíté-
sű üzleti vállalkozókat… Tervezze meg, mit 
kell tennie ahhoz, hogy meghívást nyerjen 
és megkapja az utazásra szóló jegyet!

Első osztályon 
a világ

körül
Ügyvezető gyémántok 

kedvezményei 
tűzze ki célul az ügyvezető  

gyémánt szintet...

Semmi sem szabhat határt, hogy részese  
legyen az exkluzív utazási élménynek!  

Az Amway első osztályú, világkörüli jegyet 
biztosít és 10 000 eurós bónusszal 

járul hozzá a költségekhez.

a 2009–2010-es európai üzleti ösztönzőkkel, a minősítéssel és a program-
mal kapcsolatos további részletekről, kérjük, érdeklődjön felsővonal-beli plati-
nájánál, az amway hungariánál vagy tájékozódjon az amway.hu weboldalról.    



1959

1969

1979

1989

1999

2009
az amway ötven éve elkötelezte magát, hogy az Önhöz hasonlóan kitartó, szorgalmas 

embereknek saját tulajdonú üzleti lehetőséget ajánl. az amway több mint 80 országban 
és területen mindenki előtt megnyitotta a lehetőség kapuját.* 

Vajon hová röpít minket a következő ötven év? Úgy tűnik,  
hogy Önöknek köszönhetően csak a csillagos ég a határ.

* A helyi törvényi előírások betartása mellett

ÖtVen éV és tÖBB mInt 8 mIllIárD Dolláros 
éVI Forgalom. és még csak most kezdtük el.

éV
A képen: Rich DeVos, az Amway társalapítója, 
Doug DeVos President és Steve Van Andel 
Chairman az 50. évfordulós ünnepségen
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az európai harmonizáció keretében  
változik az amway Üzletviteli szabályzat

Miután 2007-ben az Amway megtette az 
első lépéseket a kelet-európai piacokon, 
2010-ben megteszi a következő lépést és 
az európai piacok többségében harmoni-
zálja az Amway Üzletviteli szabályzatot – 
a helyi követelmények, törvények és elő-
írások figyelembevételével.
meggyőződésünk, hogy az európai régión belül ez nagyobb átte-
kinthetőséget eredményez –  előnyt jelent azoknak az üzleti vállal-
kozóknak, akik nemzetközi amway üzletet kívánnak építeni.

az átdolgozás során bizonyos szabályokat módosítani kellett, 
néhány újonnan került be és volt néhány, ami kimaradt.

röviden összefoglaljuk a főbb változásokat.

•	 2010. januártól az amway felajánlja az amway üzleti vállal-
kozók számára azt a lehetőséget, hogy az amway előze-
tes engedélye birtokában magyarországon forgalma-
zott és továbbértékesíthető amway termékeket mutassa-
nak be és árusítsanak körültekintéssel kiválasztott árusító-
helyeken.

•	 hangsúlyosabbá vált az a tény, hogy az amway üzleti vállal-
kozók kiállíthatnak és árusíthatnak amway termékeket – kivé-
ve azokat a termékeket, amelyek az adott országban tovább 
nem értékesíthetők –, valamint az amway üzleti vállalkozók/
törzsvásárló pluszok bemutathatják az üzleti lehetőséget és 
szponzorálhatnak. 

•	 a honlappal kapcsolatos irányelveket a tartalom megváltoz-
tatása nélkül jelentősen lerövidítették.

•	 a nem az amway által előállított üzletépítési segéd-
eszközökre vonatkozó szabályozás helyett lép életbe 
a tréning- és oktatási anyagok szabályozása – az irányelvek 
az üzletviteli szabályzat 7. fejezete alapján készültek.

•	 a jövőben egy új, könnyebben kezelhető szabályzatgyűjte-
mény, az amway irányelvek lesz elérhető a www.amway.hu 
weboldalon, amely a helyi amway leányvállalatnál is besze-
rezhető lesz.

az amway hasonló változtatásokat végezhet, és az amway üzleti 
vállalkozók/törzsvásárló pluszok kötelessége, hogy ezeket gondo-
san elolvassák, hogy a változásokról tudomást szerezzenek.

az amWaY üzletI VállalkozÓVal/tÖrzsVásárlÓ 
plUsszal kötött szerződés feltételeinek módosítása.

az amway módosíthatja a szerződés feltételeit, beleértve 
a szerződéshez csatolt dokumentumokat részben vagy egé-
szében, amennyiben a változtatásokat közli az amagramban, 
a hivatalos amway irodalomban, az amway weboldalon vagy 
bármely, a hatályos törvényekbe nem ütköző módon, Ön 
ezeket köteles gondosan elolvasni, hogy tudomást szerezzen 
a változásokról. Valamennyi módosítás hatálybalépésének 
időpontját az erről szóló közlemény tartalmazza, ez a változ-
tatás legkorábban az értesítés időpontja után négy (4) héttel 
léphet életbe, ha a törvény másképp nem rendelkezik.

Bármely módosítás teljesítésének megtagadása szerződésé-
nek azonnali megszűnését vonhatja maga után.  

az európai harmonizáció során megújult Üzletviteli 
szabályzat, valamint a módosított amway Üzleti  
kézikönyv 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egy 
időben minden korábbi amway üzletviteli szabályzat és a vo-
natkozó irányelvek érvényüket vesztik valamennyi európai pi-
acon, kivételt képeznek: oroszország, Franciaország, svájc, 
svédország és az egyesült királyság/ír köztársaság.
letöltés és nyomtatás céljából a dokumentumok  
a www.amway.hu weboldalon lesznek elérhetők.
amennyiben egy amway üzleti vállalkozó/törzsvásárló 
plusz nem tud hozzáférni a dokumentumokhoz, az amway 
hungariától kérhet ingyenes másolatot.
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ÉPÍTSÜK
eGYÜTT!

LÉPÉSrőL LÉPÉSre:

a világon túl sok olyan gyermek él, akiknek nincsen 
lehetőségük iskolába járni. ezek a gyermekek olyan 
lehetőségekről álmodoznak, amelyek talán soha nem 
valósulnak meg.

2009 karácsony  
– a szebb jövő 
ünneplése!

R. sz.: 234297 UNICEF Plüssmackó kulcstartó (Benny)
R. sz.: 234296 UNICEF Alapkő
R. sz.: 101568 UNICEF Adomány

az Ön segítségével a török gyermekek lehetőséget  
kapnak egy jobb élet megtapasztalásához. 

Pravin Guptha Medimi,  
Németország

a véleményemet az támasztja alá, hogy én is fejlődő országból származom, ahol 

a gyermekek oktatása inkább tekinthető kiváltságnak, mint alapjognak. miután 

számos országban az emberek megélhetésére fejenként kevesebb, mint 2 dollár 

jut naponta, az életben maradás biztosítása elsőbbséget élvez a gyermekek 

iskoláztatásával szemben. nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szegénység 

ördögi köréből való kiszabadulásban, az ország és a gazdaság fejlesztésében, a stabil 

jövő megteremtésében az oktatás kulcsszerepet játszik. az amway one by one 

– egyenként a gyermekekért kampánya pontosan ezt támogatja, segíti iskolába 

juttatni a hátrányos helyzetű gyermekeket, ennivalót, jövőt és reménYt ad.

AMWAY és UNICEF: 
 segítünk a gyermekeknek

gondoljon anatólia elmaradott, szegényes körülményeire, a hi-
ányos táplálkozásra, az orvosi ellátás hiányára, a zord klímára és 
a kora gyermekkortól kezdődő kényszerű munkavállalásra. aki 
mindezt végiggondolta, azt különösen érzékenyen érinti az e te-
rületen élő gyermekek helyzete. próbáljuk megadni az anatóliá-
ban élő kis zeynep, ayse, pinar és safak számára egy jobb élet és 
egy olyan jövő lehetőségét, amelyben képes lesz és elég bátor is 
ahhoz, hogy átalakítsa a világot!

Csodálatos küldetés olyan fiatalokat támogat-
ni, akik e támogatás nélkül úgy nőnének fel, 
hogy soha nem tapasztalhatnák meg, milyen 
érzés meleg ételt enni, emberhez méltó, szép 
környezetben új dolgokat elsajátítani.

Magdalena Cybulska, 
Lengyelország
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Muszka Mónika, 
Magyarország



hazai elismerések – amway üzleti vállalkozók

2009 november–december

kiss zoltán és zsóka 
sarkad

mindig olyan üzletet kerestünk, amely teljesen kiszámítható és 
a bizalom alapján működik. megtapasztaltuk, hogy az amway üzlet 
bárki számára képes megadni a fejlődést, a változást, az elismerést 
és a szabadságot. hisszük, hogy a növekedést csak kitartó és 
jól szervezett csapatmunkával lehet elérni. így családok álmai 
válnak valóra és részesei lehetünk annak, hogy átlagos emberek 
átlagon felüli eredményeket érjenek el. számunkra fontos, hogy 
példák legyünk üzlettársainknak és középiskolás fiunknak. hálával 
tartozunk és nagyon sokat köszönhetünk vezetőinknek.

smaragD
augusztus

lakatosné liba katalin és 
lakatos józsef, tiszaadony

húsz éve kereskedő-vállalkozó vagyok, férjem tizenegy éve polgár-
mester. két évvel ezelőtt kezdtük újra az amway vállalkozásunkat. 
az én döntésem volt – az üzletet vagy gyorsan építsük, vagy inkább 
sehogy –, így a munka nagyobbik része rám hárult. Férjemnek keve-
sebb ideje volt, mint nekem. komoly, fegyelmezett munkával, egy 
példamutató, hiteles felső vonallal és profi vezetői csapattal dolgo-
zunk. Végtelenül büszkék vagyunk rájuk. komoly terveink vannak 
a jövőt illetően, éppen ezért azon munkálkodunk, hogy minél több 
sikeres vezető legyen a csoportunkban. Férjem célja az is, hogy az 
üzletben tanultakat településünk és környezetünk javára fordítsa.

smaragD
augusztus

Pusztai zoltán és Pusztainé 
orvos ildikó, Békéscsaba

párom gépkocsivezető és vendéglátóegységet üzemeltető vállalkozó, én 
gyesen lévő anyuka voltam, amikor találkoztunk az amway üzleti lehe-
tőségével. pici gyerekek mellett nem volt kérdés számunkra a termékek 
használata, örültem, hogy napi két-három órában emberek között lehe-
tek és lehetőség van mellette a pénzkeresetre is. pedagógusi munkámat 
három éve nem folytatom, kizárólag a saját vállalkozásomat építem. 

munkámban az motivál, hogy a csapatunkhoz csatlakozó családok cél-
jai megvalósuljanak, s ezzel együtt a miénk is. példamutató, elkötele-
zett felső vonallal dolgozunk együtt, hálásak vagyunk, hogy ők fogják 
a kezünket.

smaragD
augusztus



hazai elismerések – amway üzleti vállalkozók
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hazai elismerések – amway üzleti vállalkozók

szekeres károly és károlyné 
gyula

alkalmazottként találkoztunk az amway üzlettel, ma már vállalkozásként, 
lányunkkal együtt működtetjük. eljutottunk életünknek egy olyan szaka-
szához, amire már nagyon vártunk, nagyon készültünk, és most meg-
van! leírhatatlan érzés, ami ott legbelül van, talán boldogság, talán öröm, 
talán borzongás, talán elégedettség, az, hogy más, mint eddig az, biztos.
Viszont vannak érzések, amelyek biztosak és meghatározóak. köszönet az 
amwaynek a megbízható alkalmazottakért, azért, mert mindig minden-
ben a rendelkezésünkre álltak, biztosították a rendkívül jó minőségű ter-
mékeket, pontosan és precízen szállítottak és fizettek. nagyon nagy hála 
a szponzorainknak és üzlettársainknak, amiért mindig hittek, bíztak ben-
nünk, talán néha jobban, mint mi saját magunkban. erről a szintről újabb 
lendülettel indulunk üzlettársaink és saját céljaink felé.

smaragD
augusztus

alapítói elismerések

Informatikus, villamosmérnöki, tanári végzettséggel alkalmazottként, később vál-
lalkozóként a nap 24 órájából 25-öt dolgoztunk, mert szerettünk volna az átlag-
nál jobban élni és sokat utazni. Férjem kollégája mutatta meg nekünk ezt az üzle-
ti lehetőséget. életünk legjobb döntését hoztuk meg azzal, hogy azonnal regiszt-
ráltunk, és elkezdtük az üzletet. néhány év befektetett munkája alapján olyan jöve-
delmet értünk el, hogy szabad emberek lehettünk!

 Fantasztikus csapattal dolgozunk együtt. Büszkék vagyunk az amwayre, a termé-
kekre, a felső vonalunkra és az üzlettársainkra! Célunk, hogy segítsünk minél több 
embernek elérni azt az életstílust, amit ez az üzlet biztosítani tud. 
mottónk: a kitartó munkának mindig megjön az eredménye!

alapítÓ  
zaFír 

keresztes-mező gabriella  
és keresztes györgy, Budapest

király nelli és imre, Baja

alapítÓ  
platIna  

Vállalkozóként a szépségiparban dol-
goztam reggeltől késő estig, mert 
nem tudtam, hogy van más élet is. 
Betekintést nyertem az amway által 
nyújtott lehetőségbe és elindultam az 
úton, egy jobb, nyugodtabb és bizton-
ságosabb élet felé. példát szeretnék 
mutatni a kisfiamnak, hogy az ember-

nek van választási lehetősége, csak merje felvállalni! köszönettel 
és hálával tartozom a példáért és a tanításért felső vonalaimnak. 
Büszke vagyok a csapatomra, akik velem tartanak. 

az életünk akkor válik jobbá, ha mi magunk is jobbá válunk!

jenei józsefné és józsef, Dévaványa

alapítÓ  
platIna  

mindketten vállalkozóként 
találkoztunk az amway üzlet-
tel. ez az üzlet adta meg azt 
a lehetőséget, amely bizto-
sítani tudja azt az életstílust, 
amire mindig is vágytunk. 

köszönjük felső vonalunknak a segítségnyújtást és a csapat 
támogatását. reméljük, továbbra is bizalmat kapunk, és tovább 
tudunk menni a kitűzött céljaink felé.
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alapítói elismerések

németh lajos és lajosné, Csobánka

alapítÓ  
platIna  

15 év vendéglátás után 
ke restünk egy olyan vállal-
kozást, ami megadhatja 
a szabad idő, a pénzügyi 
függetlenség és a közös 
munka lehetőségét. amit  

kerestünk, azt az amway üzletben találtuk meg. Van egy 
dinamikusan növekvő csapatunk, sok jó vezetővel és egy 
csodálatos felső vonallal. köszönjük szponzorainknak az 
önzetlen támogatást.

törökgyörgy zoltán, Budapest

alapítÓ  
platIna  

Vállalkozóként talált meg 
bennünket ez az üzlet és 
egyből belevágtunk, mert 
hamar rájöttünk, hogy ez adja 
meg nekünk a teljes anyagi 
függetlenséget. korábban 

tetoválószalonokat, illetve fogyasztóstúdiót üzemeltettünk, ahol 
kiszámíthatatlan volt a jövedelem. ebben az üzletben sokat 
fejlődtünk emberileg és sok új barátot szereztünk. mára egy 
dinamikus csapattal és szuper felső vonalunkkal száguldunk új 
céljaink felé.

neszmélyi andrás és tölgyesi ildikó, szombathely

alapítÓ  
platIna  

 kézműves vállalkozó és zeneta-
nár házaspár vagyunk. az amway 
üzlettel biztonságos jövőnket épít-
jük. Óriási élményt nyújt érezni 
a saját és látni társaink fejlődését. 
hálásak vagyunk, hogy ez az üzlet 
ránk talált, büszkék vagyunk növek-
vő csapatunkra. 

mottónk: a győztes sosem adja fel, mert aki feladja, az sosem 
győzhet.

tóthné szabó adél és tóth zoltán, nógrád

alapítÓ  
platIna  

mi vagyunk a példái annak, 
hogy egy fiatal házaspár, akik 
a semmiből jöttek, de ragasz-
kodtak céljaikhoz, az amway 
kiváló lehetőségét alkalmaz-
va előrejutottak. hálával van 

telve a szívünk mindenki iránt, aki körülvesz minket, mert nem 
értünk volna el semmit, ha nem lenne kivételes és tiszteletre 
méltó támogatásunk a szponzoraink és felső vonalaink által. 

takács Péter tamás és antal mariann, sárospatak

alapítÓ  
platIna  

Papos lászló, szeged

alapítÓ  
platIna  
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alapítói elismerések

varga andrea és mogyoró istván, kecskemét

alapítÓ  
platIna  

 a hagyományos kereskede-
lem és az építőipar útvesztő-
ihez képest az amway üzlet 
tiszta, etikus jövőképe jelent 
számunkra biztosabb utat. 
három gyerek segítségével, 
a szülők odaadó támogatásá-
val, szponzorunk és a vezetői 
csapat iránymutatásával tűz-
zük ki az újabb célokat.

végh jános és véghné Beck judit, Debrecen

alapítÓ  
platIna  

egy új típusú eszközrendszerrel, egy 
fan tasztikus felső vonallal haladunk a 
pozitív változás felé, hogy segíteni tud-
junk másoknak a sikert és a szabadsá-
got elérni.

hazai elismerések – amway üzleti vállalkozók

Cseh kálmán dr., Vásárosdombó

aranY
szePtemBer

9% szePtemBer

németh attila  
és némethné sz. emma

pásztorné Fehér edina  
és pásztor attila

scháferné simon ágnes   

12% szePtemBer

hidvégi norbert  
és hidvéginé polyák noémi

18% szePtemBer

polcz Csilla és Jankó zoltán róka károly  
és róka Fülöp tünde

a biztosított jóváírás mértéke
törzsvásárló plusz státusú tagok

12% 

szePtemBer
Burányi lászló   

gőcze lajosné   

Jónás zsuzsanna   

krnács attila   

marusa Istvánné   

molnár tamás  
és molnárné magony anita

Véghné sáfár Dóra  
és Végh István

9% 

szePtemBer
angyal emőke és Juhász 

István

Bacskai erika és kristóf Csaba 
tamás

Bíró Csaba és Bíró erzsébet

Borszéki mónika   

Czipóth gábor   
Cseke gyuláné

Csikász attila   

Dancsecs károly  
és Dancsecsné kincs klaudia

Deli lászló és Deli lászlóné

Fekete János   

Ferenczi ágnes  
és Ferenczi lajosné

gulyás tibor  
és gulyásné Czeglédi edit

hevesiné kapus ágnes   

holló ádám   

kárpáti pál ádámné  
és kárpáti pál ádám

kling rita   

lantosné ambrózy edina   
marcsik zoltánné  

és marcsik zoltán

mojzsisné Csóra marianna   
molnár norbert   

novákovics alajos péter  
és novákovics marianna

oláh Barbara   

Óváriné Bojtos Judit   

shu shizhan   
süli andrea   

szabó Csaba   

szabóné kis éva és szabó 
gábor

teichmann teodóra   

Ungai Józsefné kati   

zombori tibor és Ősz ágnes
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abonyi antalné 
és abonyi antal

ács István és Deli Ildikó
adácsi péter 

és adácsi péterné
ádám péter   
ádám zsolt   
ádám zsuzsanna   
ádámcsók eszter 

és Farkas miklós
adamik margit terézia   
adonyiné kassai tünde   
adorján aliz 

és Vozár szabolcs
agárdiné hajdu réka   
agócs tiborné 

és agócs tibor
alaszné petricz andrea 

és alasz miklós dr.
alb Csaba   
albert gábor   
albert péter Csaba 

és szatmári piroska
albert tamásné   
áldási pálné   
alexy anikó   
aliné teleki zsuzsanna 

és ali Csaba
almási István 

és almási Istvánné
almási orsolya   
almásiné hamza Irén   
ambróczyné Fodor andrea   
ambrózi erzsébet 

és rácz József
andorka Ferenc   
andorka Imre 

és andorkáné hajmási 
gyöngyi

angeli lászló 
és angeli lászlóné

angyal györgyi   
angyal Irén   
angyal János 

és angyal Jánosné
angyal lászló 

és major Ildikó éva
antal ágnes annamária   
antal lászlóné piroska   
antal zsuzsanna   
antalné tabár anna   
apai erzsébet dr.   
apáti Istvánné   
apáti zsolt mátyás   
aradi zoltánné gizi   
arany erika 

és Fekete lászló
aranyász sándor 

és aranyász sándorné

aranyné kovács gyöngyi 
és Vancsura Imre

ari zsuzsanna   
árvai zoltán 

és árvainé Volentér éva
árvay Bálint   
ary petronella   
avigdor gabriella   
Baán péter 

és Baán zsóka
Babaitis hajnalka   
Babits erzsébet katalin   
Bachmann Béla dr. 

és Bachmann Béláné dr.
Bácsi Bernadett   
Bada zoltán 

és Bada olívia
Badariné terjék anikó 

és Badari István
Badó Beatrix   
Bagladi zoltán 

és Bagladiné mayer 
tímea

Bagó Istvánné   
Bak adriána   
Bakos Ilona   
Bakti szabolcs   
Balasits zsuzsanna 

és ambrus lászló
Balassa gábor   
Balatinecz márta   
Balázs ákos györk dr.   
Balázs edit   
Balázs márton   
Balázs mihályné 

és Balázs mihály
Balázs miklós 

és Balázs miklósné
Balázsné rózsa mónika dr.   
Báldyné hoffmann éva   
Balga János 

és Balgáné károly éva
Bálint eszter   
Bálint gergő   
Bálint lászlóné 

és Bálint lászló
Bálint szilárd   
Bális Judit   
Balla Judit   
Balog mónika 

és hernádi éva
Balog sándorné 

és Balog sándor
Balogh attiláné   
Balogh Csaba 

és márta mónika
Balogh Ferenc 

és Balogh Valéria
Balogh Ferencné   

Balogh gáborné 
és huszárné Balogh 
zsuzsa

Balogh István 
és Baloghné Bódor 
mariann

Balogh József 
és Balogh Józsefné

Balogh lajosné   
Balogh lászlóné 

és Balogh lászló
Balogh lívia   
Balogh margit 

és tamási zoltán
Balogh mihályné   
Balogh rita és nagy Csaba
Balogh tamás
Balogh tamás
Baloghné Farkas erzsébet 

és Balogh gyula
Bálóné hangya zsuzsanna 

márta és Báló sándor 
zsolt

Bán gábor és Fartely elvira
Bándy éva dr.
Bánfi Csilla   
Bánfi lajosné   
Bánfiné kovács rita 

és Bánfi István
Bángi-magyar anna   
Banka zoltán 

és Bankáné pusztai 
mónika éva

Bánki-horváth marianna   
Bánkuti János 

és Bánkuti lídia
Bány Jánosné   
Barabás róbert   
Barák mária   
Barankovics Béla   
Baranyai péter lászló   
Baranyainé pataki erzsébet 

zsuzsanna 
és Baranyai anett

Barasitsné pap anita   
Baráth andrea   
Baráz katalin   
Barcal márta 

és Dudás Imre
Barcza katalin 

és Varga krisztián
Barcza péterné   
Bárdi sándor 

és Bárdi sándorné
Bardóczky gábor   
Barirád Ferenc   
Barócsiné Dankó zsuzsanna 

és Barócsi zsolt
Bársony ágnes   
Bársony Béláné   

Barta János és ajnácska 
Barta János györgy   
Bartek Ivánné és Bartek Iván
Bartha edina és tihor József
Bartha gábor 

és Bartha gáborné
Bartók péterné 

és Bartók péter
Bartókné kozma andrea 

erzsébet és Bartók 
mihály

Bartusné pifkó krisztina   
Básthy szilvia  

és Básthy zsolt
Básthy tamás   
Báthory István   
Bátori mária   
Bede györgy 

és Bede Veronika
Bedekovics tímea   
Bedő zoltán   
Bedőcs györgy   
Bedőcs krisztián   
Békefi eszter   
Békés Judit 

és Dóra kornélia
Belágyiné kocsis Ildikó   
Bellovics kálmán 

és Bellovics kálmánné
Belus sándorné   
Bencze Béláné 

és Bencze Béla
Bencze krisztina dr.   
Bencze miklós 

és lőrik aliz
Bencsesné Vida adrienn 

és Bencses tibor
Bencsik zoltán   
Bende Imre 

és Bendéné mucsi 
gabriella

Bene miklós 
és Bene erika

Benedek Istvánné   
Benedek zsófia 

és Benedek krisztina
Bengi sándorné 

és Bengi sándor
Benitsch gergely   
Benkóczy péterné 

és Benkóczy péter
Benkovich péter pál   
Benkovics István   
Benya Béláné 

és Benya Béla
Benya katalin   
Bényei Imréné 

és Bényei Imre
Benyovszky györgy   

személyes ösztönző program
Gratulálunk azoknak, akik a 2008/2009-es pénzügyi év minden hónapjában 100, illetve 200 PÉ-et értek el
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Bereczk edina 
és Bereczk lászló

Bereczky andrás   
Beregszászi pál   
Berei zoltán   
Berentei tibor 

és paulovits angéla
Béres lászló 

és Béres lászlóné
Béres miklós ágoston 

és Béresné rodler 
krisztina

Béresné Bárány Ildikó 
és Béres zsolt

Berkes István   
Berki andrás 

és krizsa Judit
Berki Csilla   
Berki éva és siegl tibor
Berki Viktória gyöngyi   
Berkics tiborné   
Berta andrea   
Berta krisztián 

és Bihari edit
Berta orsolya   
Bertusné Czakó anita 

és Bertus henrik
Bihariné kun erika 

és Bihari attila
Biller István 

és Biller anna
Birényi tímea 

és Birényi zsolt
Birkásné Bánfalvi rita   
Birkásné laurinyecz szilvia   
Bíró Csaba   
Bíró györgy 

és Bíróné maul Ibolya
Bíró györgyné 

és Bíró tamás
Bíró Jánosné   
Biró Józsefné 

és szabó aranka
Bíróné Balog Vilma   
Birtháné Csepi mónika   
Bistei Friderika   
Bistei mihályné 

és Bistei mihály
Biszák anna   
Bitter tamás   
Bittera Viktória   
Bittman János   
Bizsók Viktor   
Bocskay sándor 

és Bocskay sándorné
Boda István és marika 
Bódi Jánosné 

és Bódi János
Bódi lajos 

és Bódi lajosné
Bódis zoltán 

és Bódis zoltánné
Bodnárné Varga éva 

és Bodnár zsolt
Bodroginé dr. zichar 

marianna 
és Bodrogi rudolf

Bódyné lukács erika   
Bodzásné Varga Ibolya   
Bogárné lakat erzsébet   
Bogáromi zoltán 

és Fehér katalin
Bogláry Józsefné 

és Bogláry pál
Bognár ágnes   
Bognár zsuzsanna   
Bogner gyöngyi   
Bohács andrea   
Bóka gábor és Bóka erika
Bokody Judit   
Bokor annamária 

és lákics szilárd
Boldizsár lászlóné   
Boldizsár sándorné dr. 

és Boldizsár sándor dr.
Boldog Beáta 

és Bartók Béla
Boldog kamilla   
Bolyóczki Józsefné 

és Bolyóczki József
Boni attila   
Borbélyné Béres marianna   
Borbélyné Budai renáta 

és Borbély József
Borbélyné karácsony Berta 

és Borbély lajos
Borbíró attila 

és Borbíró eszter
Bordás szabolcs lóránt   
Born terézia   
Borombovits ágnes 

és lukács sándor
Borosné szkok anita   
Borsányi Csaba   
Borsodi zita 

és Borsodi andrásné
Borsos lászló   
Botrágyiné kanócz márta   
Botykai zoltán   
Bozori Ildikó dr. 

és Bozori róbert
Bozzayné takács gabriella 

és Bozzay lászló
Bozsó Imre   
Bozsó tibor   
Bödőcs ágnes   
Bökönyi péter 

és kató gizella
Bölcsföldi Blanka 

és péter gábor
Börcsök István tibor   
Bősze Balázs   
Branz Jánosné 

és Branz János
Brátán tünde erzsébet dr.   
Braun lajos   
Braun tibor   
Braunné pavelka márta   
Brazda zsuzsanna   
Brecskáné Búzás anna   
Broda lilla   
Bruckschen zsuzsanna   
Bubláné mészáros ágnes   
Bucsányi Istvánné   

Budai zita 
és Budai károly

Budai zoltán 
és Budainé Jakab margit

Buday-Bíró krisztina   
Bugyáki attila 

és Bugyáki attiláné
Bujdosóné Csáki edit   
Bujtás János és sahla 
Burányi lászló   
Burkus Ferencné   
Buza miklós   
Buzás Ildikó   
Búzás zsigmond 

és molnár andrea
Chen hongmei   
Chen Xuanying 

és Wu rongshi
Chlebovicsné Bálint edit 

és Chlebovics miklós
Covrig zita 

és Covrig miklós
Czakó Ferenc   
Czeglédi István   
Czeglédi marianna   
Czene zoltán 

és Czenéné puskás Ildikó
Czilli Veronika 

és üveges gyula
Czinkonné papp mária   
Czipóth árpádné   
Czipóth gábor   
Czipri zoltán dr. 

és Czipri ernő
Czopkó nóra   
Csák gergely 

és Csákné Juhász szilvia
Csákiné szanyi Julianna 

és Csáki István
Csákné eőry Ildikó 

és Csák Vilmos
Csanádi Béla 

és Csanádi anikó
Csányi zsolt   
Csapó Csilla   
Császár andrea dr.   
Császár zsuzsanna   
Császi Csaba   
Csáti tamás   
Csató sándorné   
Cseh péter 

és Cseh péterné
Cseh tamás   
Cseh zoltánné 

és Cseh zoltán
Csehné mészáros anikó   
Cseke Csilla 

és pinkóczi Csaba
Cseke Dalma   
Csengeri erzsébet 

és kiss ákos
Csengeri lászlóné 

és Csengeri lászló
Csép József 

és Csépné Fichter anikó
Csépes árpád 

és Csépes árpádné

Csepregi Jánosné 
és Csepregi Csaba

Cserés zoltán 
és Cserés zoltánné

Cserhalmi Ferenc 
és Dominek anna

Cserháti sándor   
Cserna mária   
Csernus gábor   
Csernyák József 

és Csernyák Józsefné
Csernyi Józsefné 

és Csernyi anita
Csernyin mária   
Cseszregi lászló 

és Cseszreginé haás 
katalin

Cseszregi tamás   
Csetreki ernő 

és Csetrekiné sáfrány 
erika

Cséve melinda   
Csévéné t. Beáta 

és Cséve gyula
Csibyné modla ágnes 

és Csiby kálmán
Csík györgy és erzsébet 
Csikai erika 

és kocsis gábor
Csikász attila   
Csillaghné mercz éva   
Csillagné tímár tímea   
Csincsák Istvánné   
Csirke József 

és Csirke Józsefné
Csirmaz nikoletta   
Csiszár miklós dr. 

és ternai gabriella
Csitos györgyné   
Csizmadia ervin   
Csizmadia lászló 

és pallagi éva
Csizmadiáné péczi anikó 

és Csizmadia István
Csizmazia Jánosné   
Csóka sándor 

és Csóka sándorné
Csomor Csaba   
Csomor Csenge   
Csomós István   
Csomós János   
Csongrádi attila 

és Csongrádi attiláné
Csontos attila   
Csontos Béláné dr.   
Csontos Ilona   
Csontos károly   
Csordás attila lászló 

és Csordás katalin
Csordás zoltánné   
Csóti lászló   
Csőszné orosz gyöngyike 

és Csősz Imre attila
Csukás Domokos   
Csukonyi József 

és Csukonyiné tóth éva
Csupity József   
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Csuporné hertei annamária   
Csuti Józsefné  

és Csuti emese
Csuti melinda   
Csutkai Csaba 

és Csutkai Csabáné pötyi
Csutorás gerda   
Daday zsoltné 

és Daday zsolt
Dafkó János 

és Dafkóné kiss Ilona
Dali norbert   
Dálnoki tamás   
Dankó mihályné   
Darabos Ferenc dr. 

és dr. Darabosné 
kelemen lilla

Darabosné Bálint mária   
Darányi Viktória 

és Darányiné pethő 
erzsébet

Dávid gabriella
Dávid károlyné 

és Dávid gabriella
Deák Julianna 

és Vígh zsolt
Deákné Örvendy tatjána   
Debreceni Jánosné   
Dejcző erzsébet   
Delbó zsuzsanna 

és Delbó gábor
Deli lászlóné   
Deli tamás 

és Bozóki henrietta
Demcsákné sindel melinda 

és Demcsák István
Demeter krisztina   
Demeter róbert   
Deminger zsolt   
Demkó krisztián   
Dénes József 

és Dénes Viktória
Dénes Judit 

és kilin zoltán
Dénes katalin   
Déri zoltán   
Dévai tünde 

és szakács emese
Devecz tamás 

és Bíró krisztina
Dévényi attila 

és Dévényi zsuzsanna
Dezamits ottó   
Dézsi zsuzsanna 

és Járadi pálné
Dézsiné Ughy gyöngyi   
Dienes gábor 

és Dienes nikoletta
Dimity eszter   
Dina györgy 

és Dina györgyné
Dinnyés andrás   
Diószegi Irén   
Ditróiné  

szilágyi erzsébet dr.   
Dobai ádám   
Dobai ákos tóbiás   

Dobai ernőné 
és Dobai ernő

Dobi Dénesné   
Dobi lajos   
Dobos Csabáné   
Dobos gyuláné   
Dobos sándor 

és Dobos katalin
Dobos Vincéné   
Dobosi Dániel 

és Dobosi győző
Dobosné dr. Faragó gyöngyi   
Dóczy lászló 

és Dóczy tímea
Dóka pál 

és Dóka pál lászlóné
Dóka zsolt   
Doktor zsuzsanna   
Doma klára   
Domán István dr. 

és Domán katalin
Dombai Jánosné   
Dombóvári Ildikó   
Dombovits tibor 

és Dombovits tiborné
Domokosné Bak katalin 

gyöngyi és Domokos 
Imre

Domokosné madar 
eleonóra és Domokos 
attila

Domonkos attila 
Domonkos Ferencné 

és Domonkos Ferenc
Doroszlai éva   
Dósa anita   
Dovák lászlóné   
Döbrenteiné novák mária   
Dömény János 

és Döményné Dobosi 
lejla

Dömötör Józsefné   
Dömsödi albertné   
Dömsödi tibor   
Drabant edit   
Drevenka Ferencné   
Duda zsófia   
Duránszkai szilvia   
Durecz lászlóné 

és Durecz lászló
éberhardt anna   
éder katalin 

és Baer lászló
edvi erika 

és orgoványi tamás
egei Csaba 

és egeiné stenger Beáta
egervári lászlóné   
égi Józsefné 

és égi Fruzsina
egry Józsefné 

és egry József
egyed árpád 

és egyed lujza
ehegartner rozália   
eichardt Ivánné   

eisenbacherné németh 
aranka   

ekésné dr. kretovics Júlia 
és ekés mihály Bertalan

elek lászló   
elek marianna dr.   
elek noémi   
ender Istvánné   
endrei Judit   
engárd Viktor   
epergyes zoltán   
ercsényi p. anikó   
erdeiné matolcsi erika 

és erdei lászló
erdélyi Csaba   
erdélyi gáborné   
erdélyi sándor Imre 

és erdélyiné dr. hodosi 
Julianna

erdős-nagy gabriella 
és erdős tamás

eredics Józsefné   
eredics tamás 

és sógor nóra
erni József 

és Deák éva
erős györgyné   
esküdt Józsefné   
estókné dr. Bálint emese 

és dr. estók károly
etl szilvia   
Fábián Csilla 

és Fábián pálné
Fábián gáborné   
Fábián sándorné 

és Fábián sándor
Fain Istvánné   
Fallné kosztolányi margit   
Faragó Imréné   
Faragó péterné   
Fáriné kardos zsuzsanna 

és Fári lászló
Farkas anikó 

és pusztai zoltán
Farkas Ferenc   
Farkas gábor 

és Farkas éva
Farkas gábor 

és Farkas sándorné
Farkas helga 

és kléri István
Farkas Istvánné
Farkas Istvánné 

és Farkas István
Farkas lujzi dr. 

és Farkas ernő
Farkas péter 

és Farkasné Bereczk edit
Farkas teréz   
Farkashalmi gyöngyvér dr. 

és dr. Duda Csaba
Farkasné masa Ivett 

és Farkas Ferenc 
szabolcs

Farkasné rokszin mária 
és Farkas József

Farkasné szegfű anikó 
és Farkas gábor

Farkasné szukán Ilona   
Farkasné Vasas zsuzsanna 

és Farkas lászló
Fazekas Csaba   
Fazekas géza 

és Fazekasné Baldaszti 
éva

Fazekas györgyi   
Fazekas katalin   
Fazekasné orosz Diána   
Fedelin Jánosné   
Fehér ákos   
Fehér Ferencné   
Fehér tamás 

és Fehérné Cseh ágnes
Fejérvári Bence 

és Fejérváriné Führer 
lívia

Fekécs István 
és mészáros zsuzsanna

Fekécs orsolya   
Fekécs zoltán   
Fekete ágnes   
Fekete andrea   
Fekete anna   
Fekete Istvánné   
Fekete lászló
Fekete lászló 

és Fekete Csilla
Fekete mónika dr.   
Fekete sándorné 

és Fekete katalin
Felhoffer tímea   
Felkl János és Felkl Jánosné
Fenyvesi györgyné   
Ferencz réka   
Ferencz zoltán Józsefné 

és Ferencz zoltán József
Ferenczi mónika 

és pápai Dávid
Ferencziné sipőcz Ilona 

és Ferenczi tivadar
Ferenczy-Virágh Veronika 

és havár gábor
Ficsór károly 

és Ficsórné kiss Judit
Fidermanné kenessey Ildikó   
Figeczkiné kiss ágnes 

és Figeczki zsolt
Fignár zoltánné 

és Fignár zoltán
File lilla 

és kovács miklós
Filep lászló   
Filó réka Dorottya 

és Filó andrás
Fischer tibor 

és Fischer János
Fityik edit   
Flaisz andrea 

és Flaisz antal
Fleischinger Jánosné   
Fodor anna 

és Fodor eszter
Fodor Imréné dr.   
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Fodor István 
és Fodor Istvánné

Fodor János 
és Császár Ilona

Fodor péter   
Fodorné szabadi éva 

és Fodor andrás
Fogarasi Judit   
Fogas Csaba   
Fojt Jenőné és Fojt Jenő
Fónyad Dezső 

és Fónyadné tomasek 
etelka

Fónyad lászló   
Fónyad tamás Bence   
Forgács attila   
Forgács Istvánné   
Forgács péter   
Foszák Józsefné   
Fóthy hédi   
Földényi pálné 

és Földényi gábor
Földes János   
Földes Vilmos   
Földesi Jánosné dr. 

és dr. Földesi János
Földi antalné   
Földi Barbara   
Fölkerné gergely Ibolya 

és Fölker lászló
Frányó zsolt 

és Bajnáczki Veronika
Freiné szamosvölgyi netta 

és Frei attila
Frikton zsuzsanna   
Fritzné Csaba rózsa   
Furár zoltán 

és Furár zoltánné
Fülöp gyuláné   
Fülöpné ábrahám Irén 

és Fülöp sándor
Fürchtné göblös Ildikó   
Fürst Imre 

és Fürst Imréné
Füstös J. István 

és Füstös János Istvánné
Füvessy Bence   
Füzesséryné Dudás eszter 

és Füzesséry attila péter
gaál Ferencné   
gaál Józsefné 

és gaál krisztina
gádor Dénes 

és Fejér györgyi
gajdosiné koncz zsuzsa 

és gajdosi lászló
gál Ferencné 

és gál anita
gál Ildikó és lászló 
gál Imre   
gál mária   
gál sándor zsolt   
galambos Ildikó 

és kubesch gábor
galgóczi mihály 

és galgóczi mihályné

gali Beáta 
és rácz zsolt

gali lajos 
és galiné Veres emma

gali renáta   
galiné kovács etelka 

és gali Imre
galkóné tóth mariann   
gáll sándorné 

és gáll sándor
gáll tamás   
gállné maixner Viola 

és gáll sándor
gálné zsebik erika   
galvanekné nagy andrea 

és galvanek lászló
gara lászló   
garacziné F. hegedűs 

aranka és garaczi pál
garadnay gergő 

és szonntag zsófia
garai Beáta   
garamvölgyi katalin   
garicsné tajti éva   
gáspár andrea Beáta   
gáspár györgyné   
gáspár zoltán 

és gáspár zoltánné
gasztonyiné hidasi ágnes 

és gasztonyi Balázs
gazdag tamás 

és gazdag Ilona
gazdik János   
gazsó renáta   
géczyné plonk erika   
gecsei tamásné 

és gecsei tamás
gede gyula 

és gedéné Venesz 
teodóra

gedeon Viola 
és görgesics Valéria

geiger rezsőné 
és geiger klarissza

gellénné Boros mariann 
és gellén zoltán

gellér gábor 
és gellér gyöngyi

gellért lajos sándor 
és gellértné rátkai mária

gellértné Demény renáta 
és gellért péter

gere géza   
gerendeliné kenyeres Ilona   
gergely andrás   
gergely erzsébet   
gergely Ferencné 

és gergely Ferenc
gergely gabriella 

és gergely györgy
geri péter   
gerics erzsébet   
géringerné méder andrea   
geringné Besenyei ágota 

és gering Béla
gerstné Wéber mónika 

és gerst János
gerzsei Istvánné   

getta mónika 
és kovács szabolcs

gidai zsigmondné 
és k. magdolna 

gilián mária 
és kelemen zoltán

giriczné pintér erzsébet   
gócza szabolcs   
góczáné tar gizella 

és gócza kálmán
goldschmidt Ferencné 

és molnárné takács 
katalin

gombkötő Ferencné   
gombkötő lászló   
gordos matilda   
gottl elza   
góz Istvánné 

és sashegyi gyula
gödri Judit 

és gödri István
göncz Dániel dr. 

és göncz enikő
gönczi sándorné 

és gönczi sándor
gönczi tibor   
görcsi Dóra   
görgényi rita   
greksa János 

és marika 
greschner aliz dr. 

és greschner attila
grin sándor   
grómanné rum Bernadett   
grünberger József   
gulácsy angéla 

és kovács Ferenc zsolt
gulácsy zoltán 

és gulácsy zoltánné
gulyás antal 

és gulyásné Berta zsuzsa
gulyás József   
gulyás krisztina 

és gulyás lászlóné
gulyás lászló
gulyás szabina   
gulyásné Udvari Julianna 

és gulyás Jenő István
gyalog gábor 

és gyalog gáborné
gyarmati zoltánné marika   
gyarmati zsolt 

és gyarmatiné kiss Judit
gyimesi Ferenc 

és gyimesi Ferencné
gyimesi Judit dr.   
gyimesi zoltánné 

és gyimesi zoltán andor
gyöngyösi gabriella   
gyöngyösi János   
györe Bence   
györe Ferenc 

és györéné schöffer Judit
györe sándorné 

és szarka József
győrfi János 

és győrfi Jánosné kiss 
Irén

győri Balázs   
győri Imre 

és patik marianna
györkös katalin   
győrvári Judit   
győző marianna   
gyuris zoltán 

és gyurisné huszár 
gabriella

gyurkó péter 
és gyurkóné Fösvény 
enikő

gyurman lászló   
haczai andrea   
hacsavecz eszter   
háden zsuzsanna 

és háden miklós
hadfalvi ágnes   
haering antalné 

és haering antal
hága tamás 

és Juhász regina
hajdu attila   
hajdu Balázs   
hajdu gábor 

és Balásy emese
hajdú Jenő 

és hajdú gabriella
hajdú lászló dr. 

és marosi angéla
hajdu péter 

és hajdu péterné
hajdú zoltánné   
hajduné gulyás Ildikó   
hajduné tóth Csilla mónika   
hajnáczki edina 

és Csordás István lászló
halász István   
halász István 

és halászné Balogh 
gyöngyi

halász katalin 
és Verebélyi lajos

halász zoltán   
halmai I. andrea 

és halmai Judit
hankó lászló 

és zagyi Józsefné
hápli Józsefné   
harlamenkova ljudmila   
harmadás Józsefné   
harmatné dr. horesnyi 

mária   
hartai györgyné 

és hartai györgy
hartmann mihályné 

és tolnai zsuzsanna
hatvani Csilla 

és hatvani lászló
hatvani József   
hatvani sándorné   
havasi ottóné 

és havasi Viktória
havasi zoltán 

és havasi renáta
havasiné kassakürti anikó 

és havasi alex
havasné Demeter erzsébet   
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häuszer Jánosné   
hederics István 

és hedericsné törjek éva
hefler Jenő   
hegedűs Csaba   
hegedűs györgy dr. 

és hegedűs Jánosné
hegedűs miklósné   
hegedűs tibor 

és hegedűsné halász 
edit

hegedűsné sárközy márta 
és Fejős márta Judit

hegyes István 
és hegyes Istvánné

hegyi Ferenc   
heilig Ferenc 

és Freund antalné
hepp István 

és hepp Istvánné
herczeg károly 

és herczegné gaborek 
márta

herendi melinda   
hernáthné holper Judit   
hesz andrea 

és szabó róbert
hesz István   
hetei-Bakó györgy 

és hetei-Bakó emília
hetesi lászló 

és hetesi lászlóné
hevesi kriszta 

és hevesi Imre
hevesi tóth Istvánné   
hidasiné laurinyecz márta   
hilóczki tibor 

és hilóczki tiborné
hindiné Ódor mónika   
hock ernőné   
hodossy attila 

és hodossyné Bereczk 
erna

hofbauer andrás 
és hofbauer andrásné

hoffer árpádné   
hoffman Bianka 

és nagy andrás
holczer antal 

és holczer Brigitta
holka krisztián 

és lepsényi marietta éva
holonics renáta   
holtay István 

és kovács zsanett
honffy győző 

és honffyné Felhő ágnes
honinger lászló   
hontvári Ilona   
hornok Jánosné 

és hornok János
hornyák gabriella   
hornyák Ildikó   
hornyák István   
hornyák Jánosné   
horvai éva 

és horvai györgy

horváth andrás 
és horváth marietta

horváth attila   
horváth attila 

és pötörke Csilla katalin
horváth attiláné 

és horváth attila
horváth Csaba   
horváth Csaba 

és horváthné henrietta
horváth gábor   
horváth gábor 

és horváthné Bencze 
hajnalka

horváth gábor 
és szukop andrea

horváth István 
és horváth Istvánné

horváth István 
és horváthné Balog 
anna

horváth Istvánné   
horváth János   
horváth János 

és Csordás Jánosné
horváth József 

és horváth Józsefné 
Ilona

horváth Judit   
horváth klára   
horváth lászló 

és horváth angelika
horváth marietta 

és szalai gábor
horváth miklósné 

és horváth miklós
horváth norbert   
horváth norbert
horváth péter 

és kaszán anita
horváth sándor 

és horváth sándorné
horváth sándorné   
horváth tibor 

és horváth tiborné
horváth Veronika   
horváthné Biró ágnes   
horváthné holczer 

zsuzsanna   
horváthné mészáros 

erzsébet   
horváthné németh zsuzsa   
horváthné puskás Judit   
horváthné Varga mária 

krisztina 
és horváth Csaba

hosszú Judit eszter 
és Felföldi tamás

hovorka János 
és hovorkáné 
zadrazilova Vendulka

hőgyi krisztina   
hrutkáné szender andrea 

és hrutka Ferenc
huang Fuling   
huber péter   
hudák Csaba 

és kocsis krisztina
hulik Ildikó   

hunya krisztina   
hurtik János   
huszár zsolt  

és huszár nóra
huszárné scholtz éva   
Iberpakker elvira   
Igás andor   
Iglói éva   
Ihászné lajber rita   
Ilk miklósné   
Illés németh attila   
Illés németh károly 

és Illés németh károlyné
Illésné Vida tünde 

és Illés Ferenc
Ilyés János és Ilyés anita
Inhoff miklós 

és Inhoff gabriella
Inoka antal 

és lászló sándorné
Ipach Ildikó   
Ispánné márkus márta dr.    
Iván Csaba és krisztina 
Iváncsics gábor 

és szilágyi katalin
Ivanova olga   
Ivityné Frank erzsébet   
Izsó sándorné  

és Izsó sándor
Jagodics rezsőné 

és Jagodics rezső
Jahn gabriella 

és kupi zoltán
Jakab lászlóné 

és Jakab lászló
Jakab tibor és marianna 
Jakabfi sándor   
Jakabfi zsuzsanna 

és Jakabfi sándor
Jakabné novák Ilona 

és Jancsó tibor
Jakabos zoltán   
Jámbor Imréné 

és Jámbor Imre
Jani János   
Janka zoltán 

és Jankáné szakács 
matild

Jankulárné Wallfisch anikó 
és Jankulár István

Jánoki szilvia dr. 
és kapolyi Béla dr.

Jánosi anita   
Jánosi edina   
Jánosi lászlóné   
Jánosiné Weisz edit   
Jasperné Vesztergom 

gertrúd és Jasper attila
Jászai János 

és Jászai ágnes
Jendrek szilvia zsuzsana   
Jenei Józsefné 

és Jenei József
Jeneyné siket henrietta   
Jerkovich gyula 

és hargitai zsuzsanna
Jeszkel lászló   
Jeszkel lászlóné   

Ji liai és shan Cunquan
Jobbik ágota   
Jókhel lászló 

és Brunner Ildikó 
Joó marianna dr.   
Jován anikó és Jován zoltán
Józsa Béláné   
Józsa zsolt 
Józsa zsolt
József ákos dr.   
Juhász andrás   
Juhász Béláné 

és Juhász Béla
Juhász gábor 

és Juhász mónika
Juhász henriett   
Juhász Irén 

és Jagadics István
Juhász István   
Juhász János és erika 
Juhász Julianna   
Juhász klaudia erika   
Juhász lászló 

és lászlóné   
Juhász mihály 

és Juhász anna
Juhász miklós 

és Juhász miklósné
Juhász pálné 

és Juhász pál
Juhász sándor miklós   
Juhászné Bronner katalin   
Juhászné kelemen mariann 

és Juhász péter
Juhászné sugár katalin
Juristovszky zsuzsa   
Jutasi károlyné   
kacskovics Balázs   
kádár anett   
kádár gyula   
kádár krisztina   
kádár zsuzsanna   
káfony zoltán   
kaibinger Viktória   
kajtár ágnes   
kajtár mártonné 

és kajtár márton
kajtár tamás 

és antal ágnes
kajus lászló 

és kajus lászlóné
kakasy gergely   
kakstetterné sziklai éva 

és kakstetter Ferenc
kakukné gácsi nóra 

és kakuk lászló
kakulya zoltán és tünde 
kakuszi Judit   
kalamász Ilona 

és rozman árpád
kalányos József 

és pál Veronika
kállainé Barati mónika 

és kállai Csaba
kallós tibor   
kálmán zoltánné 

és kálmán zoltán
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kálmánné lampert éva lilla 
és kálmán péter

kanál mária   
kanizsa Viola   
kanizsai krisztián   
kántor zoltánné   
kanyár henrik 

és kanyár henrikné
kanyár tamás   
kapantzián ákos 

és kapantziánné Vargek 
eleanor

kaposváriné Farkas 
zsuzsanna 
és kaposvári Ferdinánd

kapusi klára   
karadin Csaba   
karancsi mária 

és ifj. Csatlós attila
kárász Cecília   
kardos anikó 

és Várfalvi Balázs
kardos tiborné 

és kardos tibor
károlyfi tamás   
kasó andrea   
kass károlyné 

és kass károly
kassák Ferenc 

és kassák Ferencné
kaszás István és Jutka 
katona gabriella 

és katona róbert
katz sándorné   
katyi János 

és szánti emese
kauker lászló Jenőné 

és kauker lászló Jenő
kazai János   
kecse erzsébet   
kecskeméti károlyné   
kecskés Dávid   
kéki zsolt  

és kékiné török edit
kelemen ákos 

és kelemenné orosz 
zsuzsa

kelemen péterné   
kelemen szófia 

és Ferenc 
kelemen zoltánné   
kemény István   
kendra tamás   
kenéz szabolcs István 

és mátyás szidónia
kerekes lászlóné
kerekes lászlóné
kerekes tibor 

és Dudás mária
keresztes györgy 

és keresztes mező 
gabriella

keresztesi sándor 
és id. keresztesi sándor

kerner éva és kerner tibor
kertai József és Fűri Csilla
keserű gabriella 

és trungel-nagy róbert

keserű lászlóné   
keserű tünde   
kevi andrea  

és Balázs miklós
kifor attila   
kigyós edit 

és Barkóczi titanilla edit
killer kornélia   
kindák anita   
kindlik Józsefné 

és kindlik József
király andrea   
király Csaba és Balajti hajni
király emma   
király krisztián 

és királyné mórocz 
anikó

király nelli és Imre
kirchner erzsébet   
kirchner Ferenc 

és harmati lilla
kirilly kálmán 

és kirillyné oláh Valéria
kis Bálintné és kis Bálint
kis lajos   
kis péter   
kis péterné és kis péter
kis zoltán János   
kisbárnai Diána   
kispeti lászló 

és kispetiné keserű 
Ildikó

kiss ágnes és kiss györgyné
kiss andrea   
kiss attila   
kiss Bernadett   
kiss Diána és pribék zoltán
kiss gergely 

és dr. Bárdi Bernadett
kiss Ibolya   
kiss István   
kiss Istvánné 

és kiss-török éva
kiss József Csaba   
kiss Józsefné és kiss József
kiss Józsefné 

és kiss József 
kiss károly 

és kissné Bruder 
györgyike

kiss kitti   
kiss lajos 

és kiss ottilia
kiss márta   
kiss norbert 
kiss norbert
kiss róbert 

és Ferge anikó
kiss szabolcs 

és horváth Bernadett
kiss szabóné petri zsuzsa 

és kiss szabó lászló 
kiss zoltán péterné 

és kiss zoltán péter
kiss zsuzsanna   
kiss-Bayer Veronika 

és kiss Barnabás
kissné határ ágnes   

kissné keczán anna   
kissné szemerédi Ildikó   
kissné Varga edit 

és kiss károly
kissné Varga eszter   
kiszely zoltán 

és kiszely zoltánné
kivés tamás   
klambauer zoltán 

és klambauer zoltánné
klauz mónika   
kleberczné kovács erzsébet   
klébert antal   
klébert Ferencné 

és klébert Ferenc
kleiberné kónya mária 

és kleiber zsolt
klement györgy   
klézli József   
klimaj anikó   
kmecz Béla   
kmecz Judit   
kmetykó ágnes   
kocán árpád   
kocán sándor 

és kocán sándorné
kóczán tiborné   
koczka József 

és koczkáné terenyei 
mónika

kocsis andrás 
és karakai anett

kocsis árpádné 
és kocsis gábor

kocsis árpádné 
és kocsis Judit

kocsis Juli   
kocsis lajosné   
kocsis lászlóné 

és kocsis lászló
kocsis pál és kocsis anikó
kocsis péter 

és kocsisné miskolczi 
erzsébet

koleszár tamás 
és Urbán Dénesné

kollár anna   
kollár éva és kocsis nándor
kollár sára   
kollár tímea dr.
kollárné szűcs márta   
kolmont attiláné 

és toronya Ildikó
kolok péter 

és kolokné tilinger Judit
koloncsák Ferencné 

és koloncsák Ferenc
kolonich lászló   
kolonics renáta   
koltai erich   
komádi Béla 

és komádiné Illés anett
komanovics Ferenc 

és komanovics Ferencné
komáromi Ildikó   
komárominé o. szilvia   
komáromy károlyné 

és komáromy károly

komlósi ágnes   
komlósi sándorné   
komonyi orbánné 

és komonyi melitta
koncz Ilona 

és koncz zoltán
koncz lucian 

és Blagutiu aurora
konczos nikolett   
koncsag Ferencné 

és koncsag Ferenc
koncsárné gergics krisztina   
kondacs réka 

és martincsek miklós
kondics Bernadett   
kondor klaudia 

és kondor zoltán
konrád tamás   
kónya Judit   
kónyáné nagy Ildikó 

és kónya mihály
koósz Józsefné   
koppányi tünde 

és koppányi zsolt
kóra sándor 

és kóra sándorné
kordás Judit 

és kavecsánszki lajos
kormány lajosné   
kormány sándorné   
kormos györgyné   
kóródi pálné   
koroncziné zsoldos erika 

és koronczi Béla
korpai györgy 

és holodnyák János
kosznovszki tamás   
kosztán miklós 

és kosztánné stefánovics 
katalin

kothencz János 
és kothenczné kovács 
éva 

kovács ágnes 
kovács ákos Csabáné   
kovács ákos 

és salamon andrea
kovács andrásné 

és kovács andrás
kovács attila dr. 

és kovács attiláné dr.
kovács attila gábor   
kovács Barbara katalin   
kovács Béla és zsuzsa 
kovács Csaba
kovács Csaba
kovács Ferenc 

és tóth zsuzsanna
kovács gábor   
kovács gabriella   
kovács gergely   
kovács gyula 

és kiss annamária
kovács Ildikó   
kovács József   
kovács József 

és kovács Józsefné
kovács Julianna   
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kovács károly 
és kőrösi lászló

kovács katalin   
kovács lajos 

és kovács lajosné
kovács lajosné 

és kovács lajos
kovács lászló   
kovács lászló 

és kovács lászlóné
kovács magdolna   
kovács melinda   
kovács mihály 

és papp gábor
kovács pálné   
kovács sándorné   
kovács sendi   
kovács szilvia 

és kovács Józsefné
kovács zsuzsanna   
kovácsné Dömötör erzsébet   
kovácsné Fekete edit   
kovácsné kótai anikó 

és kovács tivadar
kovácsné kruska teodóra   
kovácsné lödör orsolya dr.   
kovácsné pallai mónika 

és kovács zsolt
kovaneczné szita anikó 

és kovanecz lászló
kozák Józsefné   
kozma Bálintné   
kozma miklósné 

és kozma miklós
kozma zoltánné   
kozmáné dr. Blázsik Valéria   
kozmáné kováts ágnes   
köbli lajosné   
kökényesi Ferenc   
königné péter anikó   
kőrösi anna   
kővári sándor 

és hering Barbara
kővári zoltán   
köves Imre lászló 

és Juhász István
kövesfalvi sándor   
kövics tamás és márta 
krasztina Dóra   
krausné Bokor Bettina   
krigler olivér   
kristóf árpád 

és meretei erzsébet
kriston pál 

és kriston pálné
kriván miklósné 

és kriván miklós
kropf István 

és Dibáczi anikó 
zsuzsanna

kropf János   
kropkó János 

és olesnyovics katalin
ksúz zsolt 

és ksúzné molnár 
Veronika

kugel tibor 
és miskolczi erzsébet

kugler Balázs 
és tolnai renáta

kugler péter   
kukk pál és kiss éva
kulbenczné török gabriella 

és kulbencz Ferenc
kulcsár miklósné 

és kulcsár miklós
kulik zsuzsanna   
kulpinski Dániel   
kulpinskiné szigeti katalin 

és kulpinski richard
kun lajos és kun lajosné
kun lászlóné 

és kun lászló
kunsági andrea   
kuripla Józsefné   
kuris károlyné  

és kuris károly
kuris katalin   
kustos géza 

és Böhm márta
kuszinger hajnalka   
kuti gyuláné 

és kuti gyula
kutnyánszky zsolt krisztián dr.   
laboda lászló gyuláné 

és laboda lászló
laborczyné naske zsanett   
lacza Ferenc   
laczkóné Darabos ágnes 

és laczkó József
lai Qinhua   
lajtai norbert 

és lajtainé nagy katalin
lakatos andrás   
lakatos szilvia   
lakatosné liba katalin 

és lakatos József
lakos zsolt 

és lakosné Figura Ildikó
lampertné nyirati tünde 

és lampert lászló
lampertné zákonyi Judit 

és lampert györgy
lanszki elfrun   
lászka aranka   
lászló attiláné 

és lászló attila
lászlóné Fekete éva dr. 

és dr. lászló János
lászlóné király Dóra   
lászlóné mata erzsébet   
laufer lajos 

és laufer lajosné
leimetter Jánosné 

és leimetter János
leitner lászló 

és leitner orsi
lénárt Brigitta 

és gabianelli Francesco
lénártné szalai zsuzsanna   
lendvai gyöngyi   
lendvai Ilona 

és kittrich Judit

lendvainé paulik éva   
lendvainé szalai anita 

és lendvai krisztián
lendváry Csaba dr.   
lengyel lászló   
lengyel mihályné 

és lengyel mihály
lengyel sándor 

és lengyel sándorné
lengyel szabolcs   
lengyel-Bányai renáta 

és lengyel József
lengyelné kiss anita 

és lengyel zoltán
lengyelné oláh szilvia 

és lengyel zsolt
lenkey Béla 

és lenkey Béláné
lepsényi Jánosné 

és lepsényi János
lestyan-goda anita   
lévai gábor 

és lévainé káli mónika
lévai sándorné 

és lévai sándor
leviczki péter   
leviczkiné Bokor Ibolya 

és leviczki Imre
libay mária   
libischné dr. marton mária   
líbor margit 

és kundra István
licskó tibor 

és kesztler anita
lieber natasa   
lin li   
lindemann lászló 

és lindemanné g. 
annamária

link mónika ágota   
liptai zoltán 

és liptai zoltánné
listván andrea éva   
lisztes Istvánné 

és lisztes ramóna
literáti János zoltánné   
liu gang   
loborik attila   
lóczi Béla   
lócziné potyondy klára   
lóczy Istvánné 

és lóczy István
lóki Csilla   
lonovics emese   
lonovics erika   
lopajda sándor 

és perjés ágnes
lőrincz noémi   
lővi Vilmos Józsefné   
lugosi gábor 

és lugosiné kléri rita
lugosi zsolt   
lukács katalin   
lukácsi ernőné 

és lukácsi ernő

lukácsné szentmiklósi 
katalin és lukács lászló

lukovics Bertalanné 
és lukovics Bertalan

lunkné nyuli márta   
machalikné hlavács Irén dr.   
macsári Judit dr.   
macsuka Jánosné   
madár emma   
madárné törjéki Ibolya 

és madár János
mádlits mátyásné 

és oroszné mádlits anita
mag Béla   
magas ágnes dr.   
maginyecz andrás   
magna andrás 

és magna andrásné
magyar Judit és kiss elek
magyar Valéria   
magyari István   
magyarné rátóti katalin   
mágyel györgyi   
mágyel Istvánné 

és mágyel István
máhrné kaplár marianna 

és máhr Ferenc
major edit   
majtán Istvánné   
makai tamás 

és makai krisztina
makainé Barta eszter 

és makai sándor
makkay János 

és makkayné hallóssy 
márta

mákos erika   
maléta Viktória   
malik ágnes   
malik Jánosné   
mamuzsich anikó 

és mamuzsich károlyné
maracskó Izabella   
maracskó pál 

és maracskó lilla
maráz Csaba 

és maráz Csabáné
marczi erika dr. 

és lengyel János
markó katalin eszter 

és horváth lászló
markó zsolt   
markócsné szilágyi Csilla   
markovics lajosné   
márkus anita 

és Bácsi zsolt
máró éva 

és szabó János
marosánné kerkai Judit 

és marosán gusztáv
marosfalvi albertné 

és marosfalvi albert
marosi katalin 

és szabó szilárd
marossy gyula 

és marossy gyuláné
marosvári nóra   
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marosváriné török noémi 
és marosvári Ferenc

marót krisztián   
marozsán miklós és zsuzsa
martin andor   
martinez Ferenc 

és martinezné hirsch 
krisztina

martinkó zsuzsanna   
márton Istvánné   
martonné Benczik katalin dr.
martony attiláné 

és martony attila
martyin nikolett   
marusa Istvánné   
máté péterné   
máténé lánczky Beáta 

és máté györgy
máthé péterné   
matijevics ármin   
mató mihályné 

és mató mihály
mátrai ágnes   
mátrai János 

és mátrainé schmid 
marianna

mátrai róbert   
matus Ferenc 

és matusné tóth 
krisztina

matus mónika   
matúz zsolt 

és matúz zsoltné
matyasovszky János   
mátyus katalin   
maurerné Illés edit   
mayerné háhner anita 

és mayer tamás
mayerné szíjártó adél 

és mayer andrás
medláger ervin 

és medlágerné Csizsek 
zsuzsanna

medveczky mihály dr.   
megyeriné kiss katalin   
meggyes sándorné   
méhész galina   
meixner gábor János 

és horváth éva
melovics sándor 

és melovicsné mezei 
hajnal

menczel Julianna 
és szabó sándor

menyhárt gabriella 
és Csató Ferenc

menyhárt János 
és menyhártné sári anita

mercz Istvánné
merczné katalin 

és mercz István
merényiné pécsi margit   
merétei Ferenc Csabáné 

és merétei Ferenc
mestyán Ingrid Inga 

és mestyán andrás
mészárné kovács ágnes 

és mészár tibor

mészáros Csabáné 
és Balik anikó

mészáros endre 
és Vörösmarty mária

mészáros Ferencné   
mészáros Imréné 

és mészáros Imre
mészáros Jánosné 

és mészáros János
mészáros lászlóné   
mészáros zoltánné 

és mészáros zoltán
mészáros zsolt   
mészárosné majzer Ildikó 

és mészáros nándor
mészárosné ribánszki 

györgyi   
mészely attila   
metercsikné Bodnár Csilla   
mezei klára dr. 

és appel Ildikó
mező norbert   
migácsné erdei gyöngyi 

és migács tibor
mihályi János   
mihályi lászlóné dr.   
mihelisz tiborné 

és mihelisz tibor
mihovics pálma 

és Frey márton
mihu nikolett   
mike mónika   
mikesné moldován Beáta 

és mikes lőrinc
miklós zoltán 

és papp kata
milák hajnalka 

és somogyi péter
milei olga 

és kajtár István
miléné szávai györgyi   
minárcsik Brigitta   
mindszenti gábor   
minya gabriella   
miskei anikó   
mityók emese 

és krisztin gábor
mogyorós krisztina   
mogyorósné györgy 

krisztina   
mohai Ildikó   
moldvay ákos 

és Borbély edit
molnár anna 

és mészáros Viktor
molnár antalné   
molnár attila 

és molnár attiláné
molnár Béla   
molnár Ferencné dr.   
molnár györgy dr.   
molnár Imre és Imréné 
molnár Imre 

és molnárné pelyva 
Ildikó

molnár Irén   

molnár István 
és molnár piroska

molnár János 
és németh enikő

molnár József   
molnár Judit   
molnár Judit 

és pap gábor
molnár lászló   
molnár magdolna 

és Csikós géza
molnár mária 

és molnár lászlóné
molnár miklósné özv.
molnár péter 

és molnárné schmidt 
ágnes

molnár petra 
és molnár zoltánné

molnár sándor   
molnár sándor dr. 

és molnár sándorné dr.
molnár tibor 

és molnárné sebők 
Beáta

molnár Veronika   
molnár Viktor 

és molnárné Fülöp tímea
molnár zoltán   
molnár zoltán 

és halom regina dr.
molnár zoltán 

és molnár zoltánné
molnár zoltánné 

és molnár zoltán
molnárka-hicsák eszter   
molnárné Bán éva 

és molnár andor
molnárné Bartha Bernadet   
molnárné kovalcsik Julianna   
mong ágnes   
monori gábor   
monosné Varga Csilla   
monostori marianna   
moór István 

és moórné Vecsei eszter
moravcsik katalin 

és moravcsik gábor
moravetz Csaba   
morvai sándor Benedekné 

és morvai sándor 
Benedek

mózes hajnal   
mracskó Valéria   
mucsi péter és seres Ilona
mucsina lászló 

és koós Judit dr.
müller andrea 

és Fekete Ferenc
müller attila 

és müller éva anett
müllerné sipos Judit   
mürschberger lajos 

és dr. gáll Judit
mürschberger mária   
nádudvary krisztián 

és nádudvary Diána
naffaa helena   

nagy andrás József   
nagy andrea   
nagy andrea  

és gáspár Csaba
nagy anikó   
nagy árpád 

és nagy nóra alexandra
nagy attila 

és müller mónika
nagy Barnabás 

és nagyné rindt tünde
nagy Dóra   
nagy enikő   
nagy Ferenc   
nagy gábor 

és hegedűs anikó 
nagy gábor 

és zsiga angéla
nagy gáborné 

és nagy gábor 
nagy gyula  

és nagy gyuláné
nagy Ibolya   
nagy Imre   
nagy István 
nagy István 
nagy István 

és ternyák Bernadett
nagy Jenőné   
nagy Julianna 
nagy Julianna 
nagy károlyné   
nagy lászlóné 

és nagy lászló
nagy márta   
nagy róbert   
nagy sándor   
nagy sándor   
nagy sándor   
nagy szilveszter dr. 
nagy szilvia 

és nagy zsigmond
nagy tamás   
nagy tamás   
nagy Viktória   
nagy zoltán   
nagy zoltánné 

és nagy zoltán
nagy zsuzsanna 

és Feil arnold
nagyapáti Jenő tibor 

és nagyapátiné Dékány 
éva

nagy-győr marcsi   
nagymihály ádám   
nagyné Borzon mónika   
nagyné Dankó Judit 

és nagy attila
nagyné Farkas rita   
nagyné gecse mária 

és nagy lászló
nagyné konkoly éva   
nagyné kovács gabriella 

és nagy zsolt
nagyné markó ottilia 

és nagy József
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nagyné megyebíró adél 
és nagy sándor károly

nánai Ferenc 
és nánainé Böbe

nánai rita   
nánai zsolt   
naszné Fodor anita 

és nasz István
nemes Ferencné   
németh anikó 

és gál tibor
németh anna   
németh emil   
németh erzsébet   
németh gábor 

és némethné goda olga
németh gáborné   
németh gabriella   
németh gyula   
németh gyuláné   
németh István 

és nagy andrea
németh Judit 

és kránitz gábor
németh Julianna   
németh károlyné   
németh károlyné 

és németh károly
németh lászló   
németh lászlóné   
németh lászlóné 

és németh lászló
németh magdolna 

és tóth endre
németh róbert   
németh sándor 

és némethné nagy 
aranka

németh zoltán   
németh zsoltné   
némethné tóth andrea 

és németh attila
németi István 

és németi Istvánné
neszmélyi andrás 

és tölgyesi Ildikó
noszkai gábor   
noszkai Istvánné   
nótáros mónika   
novák Judit   
novák zsuzsanna 

és novák lajosné
novákovics alajos péter 

és novákovics marianna
nyári éva   
nyéki István 

és nyékiné kecskés 
mónika

nyergesné kovacsics anikó   
nyikon Dezső 

és nyikonné papp 
erzsébet

nyikos györgy dr. 
és nyikosné gondos 
mónika dr.

nyilas ágnes 
és kozma péter

nyírőné dr. luka mária 
és nyírő sándor

nyitrai Ferenc 
és nyitrai Ferencné

nyitrai rózsa   
nyolczasné kenéz 

zsuzsanna 
és nyolczas Csaba lajos

nyolczasné kocsis erika   
oláh Barbara   
oláh éva   
oláh gábor 

és Bagi róbert
oláh magdolna   
oláhné komlósy mária   
oláhné nyilas Cintia   
oláhné Veréb Csilla   
ollári János 

és olláriné szabó éva
ollé Ilona anna 

és nagy Ilona
ollé Jánosné   
olsák tamás péterné   
Ónodi sándor   
orbán Balázs   
orbán István 

és komonczy eszter
orbán zsófia   
orbán zsuzsanna   
ormai Judit   
orosz zoltánné 

és orosz zoltán
orsós János 

és rózsahegyi eszter
orsovai Judit   
orvos pálné   
osvald gábor 

és osvald gáborné
osváth anita   
osváth lászlóné   
osváth zoltán 

és osváthné Bodocz 
andrea

ozvaldik gáborné   
Õrfalvy árpád   
Õsz Csaba 

és Õszné tanács 
gabriella

Õszy-tóth gábriel 
és Balla Ibolya

Õze sándor dr. 
és Õze sándorné dr.

p. szabóné Csipak Ildikó   
paál Judit   
paál krisztina   
pácz krisztián 

és páczné gorzás erika
pafféri andrás   
pál Ildikó   
pál János 

és krasenyinnyikova 
oleszja

pál Vilmos 
és pálné kálmán Ivett

pál zsuzsanna 
és pál sándor

palainé muth Veronika   

palcsó zsuzsanna   
páldi gábor 

és páldiné kocsis katalin
pálfi andrás   
pálfi lászló pál   
pálföldi anikó   
palikné kapots anikó   
pálinkás zoltánné   
palkó antalné   
palkovics adrienne 

és palkovics Ferencné
páll gábor és pállné laura 
pallagi Judit és Vitéz miklós
pallosi enikő 

és pallosi attiláné
pálmai gábor 

és pálmainé rajki 
annamária

pálmai Istvánné 
és pálmai István

pálmai szilárdné dr.   
pálné tóth márta   
palotai krisztián tamás 

és palotainé Jenei Ilona
palotás-gazdag erika 

és palotás Béla
palotásné horváth 

zsuzsanna   
palya János   
pánczér Judit   
pántya Istvánné   
pap sándor dr.   
pápai lujza   
papliczky pál dr.   
papné pálinkás Csilla 

és pap zsigmond
papos lászló   
papp andrea   
papp eszter erzsébet   
papp gyöngyi 

és horváth Béla
papp Ildikó   
papp lajos   
papp lászló   
papp lászló zoltán   
papp lászlóné
pappné Bem gabriella 

és papp zoltán
pappné Fábrik erzsébet   
pappné harrach mária   
parais lászló   
paraszti zoltánné   
paréjné dr. horváth 

erzsébet és horváth 
Józsefné

páricsi Ferenc 
és páricsiné szabó edina

parragh zoltán   
pászti Jánosné 

és pászti János
pásztor éva tünde 

és pásztor József
pásztor gabriella 

és kerekes zoltán
pásztor József János 

és Batki olga melinda

patak norbert 
és patakné Cs. 
gyöngyvér

patik Ferenc dr.   
patkó Beatrix   
patyi éva   
paulik nándor 

és paulik nándorné
paulik nándor 

és szelei mónika
payrits anita   
pecze gabriella   
peicsné poznár katalin   
pelsőciné mucha nóra 

és pelsőci géza
pelyhe Józsefné   
pelyhe linda   
pencz Józsefné   
péntek gábor   
péntekné kis Judit   
penz andrás   
pénzes zoltánné   
peringerné parti Ildikó 

és peringer márton
peszt péter 

és petra 
pete lászlóné   
péter lászló 

és szatmári zsuzsanna
petkó János 

és Urmánczi enikő
pető ernő Imre 

és pető ernőné
pető zsolt dr. 

és petőné létray katalin 
dr.

petrán lászló   
petrán lászló   
petri lajos 

és petriné Fésüs tímea
petricz annamária 

és rátkai attila
petrity levente   
petró gergő   
petróczy mónika 

és lakos lászló
petróczy tamás 

és karika éva
petrovszki Csaba 

és petrovszkiné 
hrabovszki Dorottya

petruseva Violeta 
és Vágó richárdné

pilinszky andrás 
és pilinszkyné hubay 
katalin

pilinszky zsanett   
pinezits József   
pintér eszter   
pintér István és pásztor rita
pintér lászló és kóté éva
pintérné Fejes éva 

és pintér elemér
pintye sándor   
pipó József és pipó tímea
pitti katalin és pitti Barbara
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pittlik István 
és pittlik Istvánné

plankné horváth éva   
platthy Ildikó 

és platthy anikó
plavecz károly 

és plavecz gábor
plitáné Baranyi mária 

és plita péter
plutzer margit   
póczak Judit   
polcz Csilla 

és Jankó zoltán
polgár annamária   
polgár Ferenc   
polgár tibor   
polgárné Besenyő ágota   
polonkai katalin 

és polonkai József
ponauerné Juhász andrea 

és ponauer József
pongrácz erika   
poór titanilla 

és poór Csaba
poós József gyuláné 

és poós József
popánné s. Júlia   
popity piroska   
popovics Bertalan   
pósfai lászlóné   
pósz gyöngyvér 

és szekeres István
pósza Beáta   
póti sándor attiláné   
pozsa krisztián   
pozsgai attiláné dr.   
pőcz réka   
pőcz zoltán   
pölöskei Béla 

és pölöskeiné rigó 
hedvig

prehoda Imre 
és prehoda zsolt

primné Vágvölgyi éva   
princz krisztina   
princz lászló   
princzes Beáta 

és kustor tamás Ferenc
princzes róbert 

és princzesné kónya 
tímea

privóczki Imre 
és privóczki Imréné

provender József 
és Fazekas Cecília

pulai tamás   
pupné szatai márta 

és pup attila
puskás Béla és erzsike 
puskás zsuzsanna   
puskásné hilbert katalin   
puskásné mráz Veronika 

és mráz györgyné
pusztai Ilona   
pusztai zoltán 

és pusztainé orvos Ildikó
putnoki Ferenc   

puza katalin   
pünkösti Imréné   
püspöki zsolt   
rab Jolán   
rác tibor   
rácz éva dr. és kiss József
rácz márk Barnabás   
rácz mihály 

és rácz mária
rácz zsolt 

és ráczné lénárt zita
ráczné kádár margit   
ráczné tóth Judit 

és rácz róbert Bence
radnai katalin   
radokné orosz edit 

és radok edina
raffay katalin   
rahovitzki-Varga márta 

és rahovitzki István
rákos Csabáné   
rákosné Varga edit   
rauzs József 

és rauzsné dr. Õz 
zsuzsanna

rédei István 
és rédei István Józsefné

rédei Julianna   
rehling andrás 

és rehlingné Visnyei éva
reiberné Buza katalin   
reif andrea   
reiter Ferenc   
reiz Ferencné  

és reiz Ferenc
reizingerné lendvai erika 

és reizinger István
reményi gábor   
reményi miklós   
rémiás Varga Csilla   
rencsár emese   
rencsár Ildikó   
rengei antal dr. 

és horváth Judit ágnes dr.
rengei noémi   
répáné Borbély melinda 

és répa Csaba
répás priszcilla   
répás szimonetta   
répás tibor   
rétfalvi István 

és rétfalvi katalin
rétháti rita 

és rétháti Istvánné
réti János 

és réti Jánosné
révész zoltán József 

és révészné 
klinghammer éva

rezgő József 
és rezgő Józsefné

rézműves loránd Ioan   
riba tibor   
ribjak anna   
richter ákos   
richter Florian   
richter mátyásné   

richter zoltán 
és szabó erzsébet

rigó Imre és rigó Imréné
riznerné sajerman éva   
róka károly attila 

és Fülöp tünde
rokszin Ilona   
rokszin tibor dr. 

és rokszin Bereniké
romsics eszter   
romsics Ferenc   
romvári pál sándorné   
rossel Ildikó 

és rossel gergely
rotár marianna   
rotár róbert   
rózsa Jolán 

és rózsa István
rózsa mária   
rózsa tamás  

és peics mónika
rubi attila   
rubinek Judit 

és siklódy Ferenc
rudas lajosné   
ruppert József 

és ruppert Józsefné
rusznák réka   
ruzsa erzsébet dr. 

és zelenij arthur dr.
rüll Ildikó   
sáfrán zsolt és sáfrán Ildikó
sáfrány róbert tivadar 

és sáfrányné Világ Ildikó
sáfrány zoltán 

és sáfrányné halona 
krisztina

sági Imre   
sajdik péter 

és sajdikné Bagi Judit 
márta

sajkovics tibor 
és hevesi andrea

salamon lajosné   
salamon sándorné 

és hódos pál sándor
sallayné raffai emese dr. 

és sallay lászló
samu rózsa   
sándor tibor 

és sándorné palkó Ildikó
sándor zoltán 

és kalán mónika
sándorné Csobai Jolán 

és kósa lászló
sápi Beáta és sápi lászlóné
sárai Berta   
sári Béla és sári Béláné
sári János és erzsébet 
sarkadi gusztáv   
sarkadi sándor 

és sarkadiné papp lívia 
erzsébet

sárkány Istvánné   
sárkány Józsefné   
sárkány lászló   

sárosi tibor attila 
és sárosi tiborné

sasfalviné Vajda Boglárka 
és sasfalvi Ferenc

schalli ádámné 
és schalli ádám

schatz andrea   
schäfer zsuzsanna 

és horváth Imre
scheer klára   
schellenberger lászló 

és schellenberger 
lászlóné

schimó József 
és schimó Józsefné

schindler Imre 
és Józó anikó

schmickl lászló 
és hizsnyai péterné

schmid Jánosné   
schmidt andrás 

és schmidtné schmitz 
renáta

schmidt József   
schmitzhofer pál 

és Virág gyöngyi
schneider József   
schneider lászlóné   
schoppel gyöngyi 

és Vágó györgy
schönwälder miklósné   
schramekné Bélik anna 

és schramek andrea
schrőder zsolt 

és kalló orsolya Judit
schulcz József dr.   
schuller róbertné 

és schuller róbertné
schulteisz erika   
schulteisz József 

és schulteisz Józsefné
schulteisz lilla   
schwarcz péter   
sebestyén lászló zoltán   
sebestyén zsolt 

és andrea 
sedlmayer Diána dr. 

és sedlmayer péter
selyem károly 

és ljiljana 
selyem szilvia   
seregi emese   
seregi lászlóné 

és seregi lászló
seres Istvánné 

és Flinta Jánosné
setényi márta 

és setényi sándor
sigér miklós 

és Juhász lászló
siklósi norbert szilárd 

és siklósi aliz Judit
siklósi Vilmosné 

és siklósi Vilmos
siller ágnes   
sillingerné Varga andrea dr.   
silye gabriella   
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silye sándor 
és silye kata

simai lászló   
simkó géza   
simóka tamás dr. 

és simóka Ilona mária dr.
simon Dávid   
simon ernőné  

és simon ernő
simon györgy 

és simon györgyné
simon Ildikó 

és péterfi József
simon István 

és simon Istvánné
simon István 

és simonné Bartha 
andrea

simon lászlóné   
simon lászlóné   
simon zoltán 

és kása angéla
simonné Bankó zsuzsanna   
sinka györgyné   
sinkó tamás   
sióréti russell thomas 

és sióréti antónia
sipos Csilla 

és málics gyula
sipos Ferencné 

és sipos ágnes katalin
sipos margit   
sipos norbert   
sipos tiborné   
sívó erzsébet dr. 

és surányi kinga
skoda lászlóné 

és skoda lászló
skoda mercédesz   
skripek péter 

és skripek Ildikó
slezák sándor dr. 

és slezákné rapai edina dr.
slezákné kiss andrea 

és slezák Csongor
soldatova anzella 

és masztilina galina
soltész miklósné   
solti Csaba és krisztina 
solti Ingeborg   
solti lajosné   
soltis eleonóra   
solymosy lajos 

és solymosy kurunci 
Viktória

somlyainé gelléri Ilona   
somogyi andrea   
somogyi Irén   
somogyi mária   
somogyi norbert   
somorjainé lovász Julianna   
song zhi Qing 

és kong sheng ming
soósné turák ágnes zita   
söveges kálmánné 

és söveges kálmán
spendel mónika   

speulta Ferenc   
spolár erika 

és Csontos sándor
stafanovics Borbála   
staller Flóra   
stallerné süle Beáta   
stamler péter   
stein anett   
steiner gábor   
steinmacher tamás   
stiebi katalin   
stolcz hajnalka 

és stolcz Jánosné
straub miklósné   
stumpf éda   
surmann árpádné 

és surmann árpád
susák lászlóné   
südi mihály   
süli zsolt 

és süliné zsidi katalin
süliné kispéter Judit   
sümegi katalin   
sümegi mária   
sűrű péter   
szabadi Ferenc   
szabadi mónika 

és gasparics attila
szabadiné takács mária   
szabados krisztián 

és szabadosné Váczi 
zsuzsa

szabics zoltán   
szabó ádám   
szabó andrásné 

és szabó andrás
szabó andrea   
szabó anna   
szabó attila István 

és szabó gergely
szabó Béla 

és gerencsér anita
szabó Csaba 

és agg Veronika
szabó Csabáné   
szabó edit   
szabó éva adrienn   
szabó Ferenc   
szabó Ferenc és Juló
szabó Ferenc 

és szabó Ferencné
szabó gábor 

és szabó gáborné éva
szabó gábor 

és szabóné Badik 
Dolóresz

szabó gézáné   
szabó gizella
szabó győző   
szabó gyuláné
szabó Ilona   
szabó Istvánné
szabó Istvánné
szabó János   
szabó János 

és szabó Jánosné

szabó József 
és szabó Józsefné

szabó Judit   
szabó Judit tünde   
szabó károlyné 

és szabó károly
szabó krisztina   
szabó lajos lászlóné   
szabó lászló ifj.   
szabó lászló 

és szabóné Deák eszter dr.
szabó lászló 

és szabóné huszti 
hajnalka

szabó mihály 
és szabó mihályné

szabó miklós   
szabó noémi   
szabó péter és mária
szabó péter  

és szabó péterné
szabó péterné 

és szabó péter
szabó sándor és ágnes 
szabó sándorné   
szabó szilárd dr.   
szabó tamás   
szabó teréz erzsébet dr. 

és oroszlán györgy dr.
szabó tibor és szabó Irén
szabó zilia és szabó lászló
szabó zoltán 

és kovács gyöngyvér
szabó zoltán 

és papp edina
szabó zoltán 

és szabó zoltánné
szabó zoltánné 

és szabó zoltán
szabó zsuzsanna 
szabóné Balázs Beáta 

és szabó István
szabóné dr. Waldhausel 

ágnes   
szabóné Fiala zita 

és szabó lászló
szabóné gyapias éva 

és szabó István
szabóné Izsák katalin   
szabóné tóth éva   
szafner lajosné márta   
szakács katalin   
szakács zsuzsanna   
szakonyi tünde   
szaksz attila 

és szaksz rezsőné
szalai éva   
szalai magdolna   
szalai Veronika 

és papp gergő
szalainé dr. semega éva 

és szalai Imre
szalay Fruzsina   
szalay Jánosné   
szalisznyó lászlóné   
szalkai gyula 

és szalkai gyuláné

szalóki István 
és szalóki Istvánné

szalva Jánosné   
szami József János 

és Varga Ilona
szamler rudolfné 

és szamler rudolf
szamler tamás   
szammer renáta 

és szammer István
szántó andrás   
szántó andrás 

és szántó mária
szántó Dénes 

és szántó Dénesné
szántó Ferenc 

és Bajzik Dóra
szántó lajos   
szántó zsolt   
szappanos gábor   
szarka gyula 

és marika 
szarka tibor 

és szarka mária
szarvas anett 

és szarvas péterné
szatmári károly 

és szatmáriné sárvári 
anita

szecskó karola   
szecsődi györgy 

és szecsődiné tóth 
Bernadett

szecsődi tímea   
szedlacsik miklós 

és szedlacsikné Jakab 
marianna

szegedi andrásné   
szegedi Józsefné   
szegedi lászló 

és szegedi lászlóné
szegény ernőné   
szegény Veronika   
székely tibor 

és székely alexandra
szekeres anett   
szekeres antalné   
szekeres István   
szekeres máté   
széles zoltán 

és polgár klára Brigitta
szelindi Csabáné 

és szelindi Csaba
széll lajos és kasler éva
szellner péterné   
szemancsik Judit   
szemerédi Istvánné 

és szemerédi István
szemetiné Fessler 

zsuzsanna   
szemlics Dezsőné   
szénásiné Winczheim 

magda és szénási ottó
szendefi lászlóné   
szendrő Dániel   
szentgyőrgyi gyula  

és gyula zsuzsa 



Karácsonyi ajándékötletek és ajánlatok 
az Amway vezető márkái kínálatából

  2009 Karácsonyi  
promóciók



ARTISTRY™ Ajándékszett  
- tökéletes ajándék

Kényeztesse bőrét a presztízs 
minőségű ARTISTRY Creme 
LuXury arckrémmel, amely-
ről klinikailag bizonyított, hogy 
közreműködik abban, hogy 
a bőr maximum 15 évvel fia-
talabb bőrre jellemző módon 
működjön.

A szemkörnyéki bőr ápolására 
használja az ARTISTRY TIME 
DEFIANCE™ Bőrfeszesítő 
szemránckrémet, a luxusminő-
ségű, gazdag krém segít meg-
előzni és regenerálni az örege-
dés látható jeleit.

A hosszú, dús szempillák érde-
kében használjon ARTISTRY 
Szempillaspirált (totális). A több-
funkciós szempillaspirál dúsítja, 
hosszabbítja, szétválasztja és meg-
emeli a szempillákat. 

A termékek elegáns, különleges 
ARTISTRY díszdobozban kaphatók. 
A cipzárral záródó díszdoboz 
kísméretű ARTISTRY Creme 
LuXury krémet (5 ml), ARTISTRY 
TIME DEFIANCE Bőrfeszesítő 
szemránckrémet (15 g) és fekete 
ARTISTRY Szempillaspirált (10 ml) rejt.

R. sz.: 234388* 

*A szett 2009. október 26-tól 
december 31-ig, illetve a készlet 
erejéig kapható.

Hamarosan elérkezik az ajándékozás, a vendégségek és a csalá-
di összejövetelek időszaka. Az Amway ünnepi kínálata megkönnyíti az ünne-
pi készülődés terheit. Az ajándékok és a mindennap használatos termékek széles válasz-
téka, a jelentős árengedmény biztosítja, hogy a karácsonyi időszakban sok pénzt takarít-
son meg. Még csak a lakásból sem kell kilépni, a nagyszerű ajánlatokat közvetlenül ház-
hoz szállítjuk.   

FOR HER

További információk az ARTISTRY 
Márkabemutató központban, 
a www.amway.hu weboldalon 
találhatók.

Ha rendelni szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Amway  
üzleti vállalkozójával vagy keresse fel a www.amway.hu weboldalt.



SZEMEK
MuTASSA BE VÁSÁRLÓI-
NAK, HOGY MILYEN KÖNNYEN 
HASZNÁLHATÓ AZ ARTISTRY 
ESSENTIALS SMINKLEMOSÓ 
SZEMKÖRNYéKRE éS AjAKRA.

A nem zsíros sminklemosó üde 
és tiszta érzetet ad a bőrnek. 
Az aloévera-gél, a kamilla és 
a zabkivonat kellemesen kényezteti 
a bőrt.

Az ARTISTRY Szempillaspirál 
(totális) vásárlásakor FÉLÁRON 
kapja meg az ARTISTRY essentials 
Sminklemosót a szemkörnyékre és 
ajakra! 
Arányosan csökkentett PÉ/KF mellett. 

Az akció 2010. január 31-ig tart. 

SZEMEK
ZSENIÁLIS ÖTLET  
A TÖKéLETES SZEMPILLÁKéRT

A többfunkciós szempillaspirál dúsít-
ja, hosszabbítja, szétválasztja és meg-
emeli a szempillákat. Hosszú, erőteljes 
szempillák – valóban zseniális ez a ter-
mék! Vásároljon bevezető áron két*  
ARTISTRY szempillaspirált.

Az akció 2010. január 31-ig tart. 
A promóciós ajánlatban 25% árengedményt adunk, az 
árengedmény arányában csökkentett PÉ/KF mellett.

 
*Az árengedmény tetszőleges rendelésiszám-
kombinációra vonatkozik. 

ARTISTRY SzempIllA-
SpIRál (ToTálIS)

Dark Brown/Sötétbarna  
R. sz.: 105616
Black/Fekete 
R. sz.: 105615
10 g

ARTISTRY Vízálló 
SzempIllASpIRál  
(ToTálIS)

Dark Brown/Sötétbarna  
R. sz.: 105614
Black/Fekete 
R. sz.: 105613
10 g

ARTISTRY SzempIllASpIRál (ToTálIS)
BlAck/FekeTe + SmInklemoSó Szem-
köRnYékRe éS AjAkRA
R. sz.: 234940

ARTISTRY SzempIllASpIRál (ToTálIS)
DARk BRown/SöTéTBARnA + SmInkle-
moSó SzemköRnYékRe éS AjAkRA
R. sz.: 234941

ARTISTRY Vízálló SzempIllASpIRál 
(ToTálIS)
BlAck/FekeTe + SmInklemoSó Szem-
köRnYékRe éS AjAkRA
R. sz.: 234942

ARTISTRY Vízálló SzempIllASpIRál 
(ToTálIS)
DARk BRown/SöTéTBARnA + SmInkle-
moSó SzemköRnYékRe éS AjAkRA
R. sz.: 234943

Dark Brown/Sötétbarna

Black/Fekete
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Hogy télen  
is egészséges legyen...

A karácsony mindannyiunk szá-
mára nagyon fontos ünnep, 
amikor szeretnénk a lehető leg-
jobban érezni magunkat. Azon-
ban a hideg és a sok teendő 
nyomot hagyhat egészségi álla-
potunkon, különösen akkor, ha 
nem megfelelően kiegyensúlyo-
zott étrendet fogyasztunk.

Egészítse ki napi étrendjét
Vásároljon NuTRILITE Omega-3 komplexet és 
NuTRILITE Természetes forrásból származó 
B komplex étrend-kiegészítőt EGYÜTT 15%  
árengedménnyel, teljes Pé/KF-értékek mellett.

Rendelési szám: 234750

Ajánlatok 

15% 

árengedménnyel*

A család kedvencei
Vásároljon NuTRILITE™ Rágható narancsízű 
multivitamint és NuTRILITE C-vitamin-tartalmú ét-
rend-kiegészítőt acerolával EGYÜTT 15% árenged-
ménnyel, teljes Pé/KF-értékek mellett.  

Rendelési szám: 109895

NUTRILITE Omega-3 
komplex 

90 kapszula

NUTRILITE Természetes 
forrásból származó B 

komplex – 100 tabletta  

NUTRILITE C-vitamin-tar-
talmú étrend-kiegészítő 
acerolával – 100 tabletta

NUTRILITE Rágható 
narancsízű  
multivitamin 
120 tabletta



A NUTRILITE márkajellel ellátott Nike póló, amilyenben 
Ronaldinho, a futball-legenda játszott, most 15%-os  
árengedménnyel kapható, korlátozott ideig!
A könnyű és kellemes viseletű Nike dri-fit, 100% poliészterből készült pólóban Ön is 
könnyedén sztárrá válhat a pályán és a pályán kívül egyaránt.

Rendelési számok:  231512 - S méret 
231513 - M méret 
231514 - L méret

Nincs Pé/KF

* Az ajánlatok 2009. november 3-tól 2009. december 31-ig vagy a készlet erejé-
ig érvényesek.

Ha rendelni szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Amway  
üzleti vállalkozójával vagy keresse fel a www.amway.hu weboldalt.

Ajándék a  
futballsztártól 



Mivel az 50. évforduló tiszteletére rendezett ün-
nepségsorozat lassan befejeződik, ne mulassza 
el a lehetőséget, hogy a különleges ajándéktár-
gyak közül rendeljen.

Amway ajándéktárgyak 
az 50. évforduló  
alkalmából

Férfikaróra

R. sz.: 108922

ARTISTRY Kézitáska

R. sz.: 108921

Női lánc medállal

R. sz.: 108923

Toll

R. sz.: 108918

Ezek a termékek 2009. december végéig,  
illetve a készlet erejéig kaphatók.

NUTRILITE Vitamintároló

R. sz.: 108925

A termékekről és az 50. évfordulóról bővebb információt  
a www.amway.hu weboldalon olvashat.



Szeretné, ha télen is ugyanúgy 

ragyogna a konyhája?
Koncentráljon másra, mi koncentrálunk a takarításra!

Vásároljon L.O.C.™ Plus Konyhai tisztítószert  
és AMWAY Permetszóró flakont EGYÜTT 10%-os  
árengedménnyel, teljes PÉ/KF-értékek mellett.*

R. sz.: 234746

*Az ajánlat 2009.  
november 3-tól  
2010. január 31-ig,  
illetve a készlet  
erejéig érvényes.

 10%
megtakarítás



Vásárolja meg a teljes  
kollekciót és  

10%-ot
takarít meg 
 (teljes PÉ/KF mellett)

 R. sz.: 234387*

Kollekció 010
Csillogó BIJOU akció

Fedezze fel az Önben rejlő sztárt. 

Az ünnepeknél nincs jobb alkalom, hogy szen-
vedéllyel és vidámsággal bontakozzon ki 
az Önben rejlő sztár. Ünnepeljen azokkal az 
E. FUNKHOUSER™ NEW YORK termékekkel, 
amelyek ragyogást adnak Önnek, és amelyeket 
külön erre a varázslatos időszakra alkottak meg.

*Az ajánlat 2009. november 3-tól 2009. november 
30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Az ajánlat 
nem vonatkozik a professzionális terméksorozat-
ra és az Úti ecsetkészletre.

Nagysz
erű

 

ajándékötle
t

Ha rendelni szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Amway  
üzleti vállalkozójával vagy keresse fel a www.amway.hu weboldalt.
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szentirmay ádám   
széplaki gáborné 

és széplaki gábor
szigethy györgy   
szigeti tímea 

és henn lőrinc
szigeti zsolt   
szigetiné erzsébet   
szigetvári zsuzsa 

és szigetvári gyula
szijj Istvánné   
szíjj mariann   
szijjártóné megyesi andrea   
sziklai Istvánné   
sziky zoltán   
szilágyi edit 

és szilágyi attila
szilágyi gábor 

és szilágyi Viktória
szilágyi magdolna 

és Benes alajos
szilágyi sándor   
szilágyiné nagy hajnalka 

és szilágyi attila
szilvási sándor 

és kiss Csilla tünde
szilvási Viorica 

és szilvási géza
szingerné turi olga   
szitás róbert   
szkaliczki tibor 

és szkaliczki tiborné
szkrajcsics Béláné   
szlama péter   
szobota gyuláné   
szolcsányi zsuzsanna   
szolga István   
szolgáné kurovszki Ilona 

mária   
szombat zsuzsanna   
szombati lászló géza   
szomi krisztina   
szomoráné kovács Judit   
szonda tiborné 

és szonda tibor
szova Jenő 

és szováné szatmári 
krisztina

szova krisztina   
szőke Istvánné 

és szőke István
szőke katalin mariann   
szőke mária   
szőkéné kuklis Ildikó 

és szőke sándor
szőllősi anett   
szöllősi zoltánné 

és szöllősi zoltán
szőnyi monika   
szőrfi István 

és szőrfi Istvánné
sztehloné zsámboki Ilona   
szuchony hilda   
szucsák Bálint   
szűcs attila 

és szűcsné kozma Ildikó
szűcs Imréné   

szűcs katalin   
szűcs lászlóné 

és Jeránek gyula
szűcs mihályné 

és szűcs mihály
szűcs sándor Józsefné   
szűcsné pozsa antónia   
szücsné szabó piroka 

és szücs zsolt gábor
szűr enikő   
táglieber szilvia 

és Bozóki krisztián
tajti péter   
takács Brigitta   
takács gábor   
takács gyula 

és takács gyuláné
takács lászló 

és Bagi katalin
takács mária   
takács péter tamás 

és antal mariann
takács zsófia   
takácsné Csepregi melinda 

és takács Ferenc
takácsné Jámbor anita 

és takács gábor
takácsné táncsics Veronika   
tamás lászló 

és tamás lászlóné
tamáskáné révfi gizella 

és tamáska lászló
támpa Csaba 

és támpa-hella Ildikó
támpa lászló kálmán 

és hella tünde
tanácsné simon edit   
táncsics szabolcsné 

és táncsics szabolcs
tapodi melinda   
tardi györgyné   
tarján Csaba   
tarjányi Jánosné 

és tarjányi János
taschner ottó 

és payrits károlyné
tasi attila 

és zsigmond orsika
tasi zsuzsanna 

és tasi János
tasnádi margit   
tassi gréta   
tatainé sörös zsuzsanna   
téglássy győző   
tegzesné pásztor anita 

és tegzes zsolt
telek tímea   
temesiné názer Beáta 

és temesi zsolt
tenkiné gazdag Ilona   
terei gábor 

és terei gáborné
ternák Józsefné   
tevan katalin   
theisz andrás károly   
thodoryné Drahos katalin 

Jolán   

thuróczy mátyás   
tihanyiné Iklódi piroska   
tima sándorné   
tóbiás gábor   
tokainé nagy mónika 

és tokai lászló
tolnai lajosné   
tolnai zsuzsa   
tolvaj norbert lászló   
tombor péter és nagy Judit
tomor tibor 

és tomorné Õri erzsébet
tomorné Juhász annamária 

és tomor pál
tompos gábor 

és kósa anna
tonk emil és tonk emilné
tonk Virág  

és tonk Veronika
toók anna mária   
toplakné tóth Bernadett   
torba nándor   
tordai margit   
torma máté   
tornyai zoltánné 

és szulcsán Imre 
sándorné

tóth albert 
és tóth zsuzsanna

tóth anikó 
és pándorfalvi gábor

tóth árpád és Darina 
tóth attila   
tóth Bagi lászlóné 

és tóth Bagi lászló
tóth Balázs   
tóth Dániel   
tóth edina   
tóth edit eszter   
tóth endre dr. 

és dr. tóth endréné
tóth enikő 

és egri Viktor
tóth Ferencné 

és tóth Ferenc
tóth gáborné pándi edit   
tóth hajnalka   
tóth Ilona   
tóth Imre 

és tóthné molnár anikó
tóth János   
tóth János 

és tóthné simai Ildikó
tóth József 

és tóth Józsefné 
erzsébet

tóth károlyné   
tóth katalin 

és tóth károlyné
tóth péter   
tóth piroska 

és Fülöp zoltán
tóth renáta 

és kovács mátyás
tóth sándorné   
tóth sándorné 

és nagy lászló

tóth tamás   
tóth terézia   
tóth tibor dr.   
tóth Vilmos 

és tóthné Vermes zita
tóth zoltán   
tóth zoltán ákos   
tóthné Baráth erzsébet 

és tóth gábor
tóthné hevesi zsuzsanna 

és tóth zoltán
tóthné kerner zsuzsanna   
tóthné méder edit 

és tóth sándor
tóthné németh anikó   
tóthné pónusz Ilona 

és tóth péter
tóthné szabó adél 

és tóth zoltán
tóth-pál zoltán 

és erika 
tőke lászló ottó   
tölgyesi erzsébet   
tölgyiné tóth Ilona 

és tölgyi orsolya
tömösközy márk 

és tömösközy ágnes
török Csaba   
török Dávid   
török erzsébet 

és karap József
török Ilona   
török zoltán   
törökgyörgy zoltán
törökné szűcs anita 

és török István
törőné szántó Dorottya   
töttös lászló 

és Faházi andrea
trencsényi róbert   
tukacs Csaba 

és kiss Irén
turák ákos   
turbucz Imre 

és turbuczné Fekete 
Ildikó

turcsek károly 
és restály éva

turcsik mihály 
és turcsikné dr. süli 
mária

turuc mária   
Ubornyákné Berkes 

erzsébet 
és Ubornyák tibor

Udvardy Béláné 
és Udvardy Béla

Udvarhelyi andrás   
Uhereczky ottóné 

és Uhereczky zoltán
Uhrin éva   
Ujháziné kerék Barbara   
Újszásziné kamasz mónika 

és Újszászi károly
Ujszásziné kovács edit   
Ujvári Istvánné   
Ujvári paulina   
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Urbán Judit 
és szakál péter

Urbán mihály   
üveges orsolya   
Vaczuláné sz. alfina 

és alfina 
Vad tibor 

és Vadné Cseh andrea
Vágóné Bárány zsuzsanna 

és Vágó Ferenc
Vágóné hernádi márta   
Vágyi Ildikó és Barcza zsolt
Vágyi Jenő James és Judit
Vagyóczki József 

és Vagyóczki Józsefné
Valcsák attila 

és Valcsákné Baráth 
Ildikó

Valent Imre   
Vályi nagy Bertalanné   
Vámos sándor miklós 

és Vámosné Csábi 
katalin

Vámosi lívia   
Ván hajnalka 

és pálfi norbert
Vanya miklós 

és Vanya miklósné
Vanyáné kalocsai mária 

és Vanya lászló
Váradi gabriella   
Várbíró lajos 

és Várbíróné Bendes 
klára

Varga andrás és anikó
Varga andrea   
Varga attila   
Varga Ferenc   
Varga Ferenc 

és Vargáné móczár Ildikó
Varga Ferencné   
Varga györgy 

és Varga györgyné
Varga gyuláné   
Varga István 

és lazinczi edit
Varga István 

és Varga Istvánné
Varga János 

és Varga Jánosné
Varga katalin 

és Varga gyula
Varga lászló 

és Varga lászlóné
Varga norbert 

és Vargáné Balogh anikó
Varga norbert 

és Vargáné Fekete Ibolya
Varga péter   
Varga péterné   
Varga renáta és Varga Judit
Varga tamás   
Varga tímea   
Varga Valéria  

és Vincze lászló
Varga Vilmos és Varga éva
Vargáné ecseri rózsa   

Vargáné együd éva   
Vargáné gergely edit 

és takács edit
Vargáné reviczki éva   
Vargáné sági Ildikó 

és Varga Ferenc
Vargáné szűcs Ilona   
Várkonyi Istvánné   
Várnai János 

és Várnai Bálint
Várnai péter   
Városiné mátyás éva 

és Városi ottó
Várőri adrienn 

és kovács sándor
Várszegi Istvánné   
Várvölgyi gyula   
Váry Domonkos   
Vaskóné Csigi Viktória 

és Vaskó sándor
Vaskóné eszterbauer 

zsuzsanna 
és Vaskó andrás

Vasné molnár ágnes 
és Vas sándor

Vassné Juhász enikő ágnes 
és Vass József

Vassné tóth györgyi 
és Vass lászló

Vastag gusztáv 
és Vastagné Berczeli 
hajnalka

Vasziljevics andrás   
Vaszlik Judit   
Veber rudolf 

és Veber rudolfné
Vecseriné nagy Ildikó 

és Vecseri attila
Vécsey lászlóné   
Veér miklósné   
Végh lajosné 

és Végh lajos
Végh zsuzsanna   
Véghelyi miklós 

és Véghelyiné Varga 
szilvia

Véh Béláné   
Vékony andrásné   
Vékony Dorottya 

és tar péter
Velkey anna 

és Jan Frode solzberg
Venyigéné Varga tünde 

és Venyige sándor lászló
Vereb zoltán 

és Vereb zoltánné
Veres gyuláné   
Veszelovszky katalin   
Veszprémi katalin   
Vető krisztián   
Vicze lászló 

és Vicze lászlóné
Viczingné szekeres mária   
Vida attila 

és patai mária
Vida Csaba 

és Vidáné sipos Judit

Vida ervin gábor   
Vida Jánosné   
Vida krisztián   
Vidáné keczán mária   
Vig zsolt   
Vincze helga   
Viola Istvánné 

és Viola István
Virág sándor   
Virág zoltán 

és konyári mónika
Virág zsuzsa   
Virovecz gabriella   
Visontai erzsébet   
Vitkó gyula 

és Vitkóné kürthy katalin
Vizi tibor   
Vizi zsuzsanna  
Vizkelety katalin 

és kovács gábor 
Vojta lászló 

és Vojtáné orbán katalin
Volf katalin 

és Volf tibor
Vörös gábor 

és Vörösné Veisz Beatrix
Vörös kinga 

és Vörös miklós
Vörös linda 

és antlfinger Viktor
Vörös renáta   
Vörös tibor 

és Vörösné Békefi éva
Vörös tiborné   
Vörös tiborné 

és Vörös henriett
Vörös tünde   
Vörös Vince 

és Vörös Vincéné
Vörösháziné Csernyin olga 

és Vörösházi zsolt
Vranesics gergely 

és hahner klaudia
Wachtler anita 

és Balog János
Wallinger zita dr. 

és Wallinger péter dr.
Walter Józsefné 

és Walter József
Walter rita   
Wang Yanyan   
Wappel lászló   
Wéber krisztián 

és Wéberné gergics 
margit

Weiler Fatime 
és Ficsura József

Weilerné nagy szilvia 
és Weiler József

Weinhardt attila   
Weisz Csaba   
Weisz éva 

és koros andrás
Weller lajos 

és Weller lajosné
Werndorferné Boros Júlia 

és Werndorfer gábor

Wetzl Józsefné 
és Wetzl József

Winhardtné tóth éva   
Winter lászló 

és Winterné 
szentgyörgyi marianna

Winter mihály 
és Winterné szlávik Ilona

Wu Jinying   
Wudi mónika 

és Várfői Imre
Yang Feng Juan   
Ye li ping   
Yu li ping   
Yu Xiu Ji   
zádor marianna   
zadravecz József lászló   
zajgár piroska   
zajzon anna 

és zajzon sándor
zákonyi árpádné   
zám Jánosné 

és zám János
zámbó Judit   
zanin-kasza Ilona   
zantleitner miklósné   
zatykóné Bertók gyöngyi 

és zatykó károly
zeher ernőné   
zelei attila   
zelenyák gabriella 

és zelenyák István
zelenyánszki mátyás 

és Csúr zsuzsa
zhang kehai 

és Xiang Yang
zhao Xiao Jing   
ziskó tiborné 

és ziskó tibor
zokob martina   
zombori sándor   
zubonyai tibor   
zsadány-Fekete gabriella 

és zsadány József
zsadányi éva   
zsidi Istvánné   
zsigmond Judit   
zsigmond orsolya   
zsíros Ildikó   
zsótér lászló   
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Abból a célból, hogy optimalizáljuk a lehetőségeket és figyelmünket erre  
a két kulcsmárkára összpontosítsuk, az E. FUNKHOUSER™ NEW YORK  
márka forgalmazását globálisan befejezzük.

A 010 Bijou lesz az utolsó E. FUNKHOUSER NEW YORK kollekció. A Professzionális terméksorozat a 010 kollek-
ció forgalmazási periódusa alatt még kapható lesz, az eltérő készletszintek következtében azonban egyes termékek 
forgalmazása előbb befejeződhet. Kérjük, hogy a rendelés leadása előtt tájékozódjon a weboldalon az egyes cikkek 
elérhetőségét illetően, és adja le rendelését mielőbb!

az amway keresi a szépségápolási termékportfólió átalakításának leg-
jobb lehetőségeit, hogy segítse az amway üzlet növelését és az Önök, 
valamint vásárlóik jobb kiszolgálását. Változatlanul az  
márka marad a figyelmünk középpontjában, amikor 2010-ben  
a  új, izgalmas szépségápolási márkát bevezetjük.

Az ARTISTRY márka azon nők számára ajánlja termékeit, akik az élenjáró technológiával gyártott presztízskoz-
metikumokat keresik. A beautycycle márka azokat a nőket szólítja meg, akik a szépségápolásban az egysze-
rűbb megoldásokat igénylik. A két szépségápolási márka együttesen hatékony eszköz lesz üzletének fellendíté-
sében.

kísérje figyelemmel a további izgalmas híreket a beautycycle-ről! a termékeket hamarosan fel-
fedjük Önök előtt, és megosztjuk Önökkel, hogyan változtatják meg a beautycycle termékek az Önök 
üzletét és a szépségápolásból származó jövedelmet!

VáltozÓ arCUlat a szép-
ségápolásBan 2010-Ben

*  Az Euromonitor 2007-es, kereskedelmi eladásokra vonatkozó, világméretű felmérése alapján.  
Az ARTISTRY mellett ebbe az előkelő csoportba tartozik még a Clinique™, az Estée Lauder™, a Lancôme™ és a Shiseido™.

 

A beautycycle termékek újabb lehetőséget jelentenek szépségápoló üzletében, hiszen ezek 
a cikkek érdekelni fogják azokat a vásárlókat, akik az ARTISTRY termékeket nem engedhetik meg 
maguknak, és egyszerűbb, megfizethetőbb megoldásokat keresnek a napi szépségápolásban.

Az Amway életében a szépségápolók vonatkozásában ez valóban izgalmas időszak; nem csupán az 
új beautycycle márka bevezetéséről van szó, hanem alapmárkánk, az ARTISTRY megszilárdításáról 
és magasabb szintre emeléséről is. Ezt úgy érjük el, hogy a termékek élenjáró tudományos  
technológiáira és az átütő jelentőségű termékbevezetésekre fordítjuk figyelmünket, mind  
a bőrápolók, mind a sminktermékek területén.

az új
Izgalmas, új szépségápolási  
márka az Amwaytől. Hamarosan  
további részleteket ismerhet meg!

Az arcápolók és színes kozmetikumok presztízsmárkái összehasonlításában az 
ARTISTRY a világon az első öt legmagasabb értékesítési mutatóval rendelke-
ző márka között foglal helyet*, amelynek hátterében több mint 35 éves élen-
járó technológia áll. A több évtizedes, kiemelkedő színvonalú kutató-
munka során összegyűlt széles körű ismeretanyag tette lehetővé, hogy 
az ARTISTRY termékek mindenkor a legújabb tudományos eredmé-
nyek felhasználásával készülhettek. Ennek eredményeképp született meg 
egy olyan innovatív termék, mint az ARTISTRY Creme LuXury, amely 
a szépségiparban vezető szerepet tölt be azon nők számára, akik töké-
letes öregedésgátló készítményeket igényelnek.



proFesszIonálIs terméksorozat 
Kapható a készletek erejéig

SZEMÖLDÖKFORMÁLÓ GÉL (5 ml)

A szemöldökformáló géllel a szemöldök formája tökélete-
sen kialakítható egész napra. Mostantól Önnek is a kezében 
van az eszköz ahhoz, hogy a szemöldökét úgy formálja, mint 
a professzionális sminkmesterek.   

Lip Plumper 
107455

AJAKÁPOLÓ A TELTEBB AJAKÉRT (6 ml)

KIEMELŐSTIFT (2 ml)

Az új, továbbfejlesztett kiemelőstift könnyen 
használható a stift végén lévő gomb és a be-
épített ecset segítségével.

Transparent 
108088

Fair  
106923

Nude  
106924

Mahogany  
106926

Natural  
106925

BEMUTATjUK Az  
E. FUNKHOUSER™ NEW YORK 

BIJoU 
KOLLEKCIÓ 010-ET  

EDDIE UTOLSÓ éS  
LEgCSILLOgÓBB KOLLEKCIÓjA

A rocksztárok feltűnő ékszereit idéző 
árnyalatoktól ezernyi drágakő finom 

metszésű árnyalatáig az  
E. FUNKHOUSER NEW YORK BIjOU 
kollekció 010 ragyogást kölcsönöz és 

kihozza Önből az igazi sztárt.      

2009. november és 2010. április  
között forgalmazzuk,  
a készletek erejéig.
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CSILLÁMOS SZEMCERUZA (1,2 g)

Intenzív, bársonyos, ékkő-tónusú árnyalatok, visszafogott, 
mégis ragyogó hatás.     

Cherished 
108082

Prized Possession 
108083

ARCPIROSÍTÓ STIFT (8 g)

Selymes krémes összetétel, 
amely egyenletesen felvihető ab-
ból a célból, hogy tündöklő ra-
gyogást és sokoldalú, praktikus 
alkalmazást nyújtson. A prakti-
kus, nem kenődő stifttel könnye-
dén formálhatja az orcák meg-
jelenését. 

Perfection 108094 Treasure 108095

KÖRÖMLAKK (4 x 4 ml)

Sterling Silver 
108084

24 Carat 
108085

CSILLÁMOS SZEMHÉJPÚDER (3 g)

Fedezze fel az Önben rejlő rocksztárt.  
A csillogó púderek fémes hatású stílust 
kölcsönöznek; a színek delejes hatásúak.

 

Korallion 
108090

Fire Opal 
108091

Rose Quartz 
108089

SZÁJFÉNY (6 ml)

Brilliant 
108092

Impeccable 
108093

AJAKFÉNY (2 g)

RAGYOGÓ TESTPÚDER (5 g)

Csalogassa elő az Önben lakozó sztárt és ragyogjon, akár egy 
finoman metszett ékkő. A púderhez egy speciális tervezésű 
applikátort adunk, lágyan csillogó hatás érhető el tetőtől talpig.     

Obsidian 108087

Peridot 108086

Pure   

Priceless   

Precious   

Perfection

2 az 1-ben  

 

gemme  

 

joya  

 

jewel

A Karácsonyi ajándékötletek című cikkünkben olvashat az 
E. FUNKHOUSER NEW YORK termékajánlatairól.

Az összes terméket megtalálja az E. FUNKHOUSER NEW YORK Kollekciókártyán.
R. sz.: 233405 

Az E. FUNKHOUSER NEW YORK-ról szóló legfrissebb információk a www.amway.hu weboldalon,
a Márkabemutató központban találhatók.

Ne feledje, hogy ez az utolsó E. FUNKHOUSER NEW YORK kollekció, ezért mielőbb adja fel rendelését.  
A megszűnéssel kapcsolatos további részleteket ebben a számunkban talál. 

Bijou 
108080

GYŰRŰ KRÉMPARFÜMMEL (0,5 g, 7 mm)

A gyűrű belsejébe rejtve találja meg az egyedi il-
latot, amelyet Eddie Funkhouser professzioná-
lis sminkmester tervezett. Fekete bársonytasakban 
kapható.Radiance 

108081

Bijou 010 kollekCió
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az aC milan bízik abban, hogy a nutrilite márka 75 éves tapasztalata elegendő bizo-
nyíték arra, hogy olyan minőségi étrend-kiegészítőkkel rendelkezik, amelyek képesek 
támogatni a klasszis csapat fantasztikus munkáját. a nUtrIlIte kutatói a milanlab kutatóköz-
ponttal együttműködve választják ki az aC milan játékosai számára optimális nUtrIlIte étrend-kiegészítő-
összeállítást. a legsikeresebb* futballklub részéről megnyilvánuló bizalom vitathatatlanul javítja a márkatu-
datosságot és világszerte növeli a márka hírnevét. 

az AC Milan hivatalos étrend-kiegészítője

2008. októberben az aC milan és a nutrilite™ 
márka egyesítették erőiket és egy nagyszabású 
együttműködési megállapodást írtak alá. ez a kap-
csolat 2008 óta egyre erősebbé vált, ám a legizgal-
masabb bejelentés még csak a közeljövőben várható!

elsŐ naP – 2009. július 28.:
mielőtt az amway üzleti vállalkozók meg-
tekintették volna a zártkörű aC milan tré-
ninget, mindenki kapott egy reklámtáskát, 
amelyben egy aC milan mez, egy team 
nUtrIlIte póló és egy doboz nUtrIlIte 
naponta étrend-kiegészítő volt.  
az amway üzleti vállalkozókat később az az 
öröm érte, hogy személyesen találkozhattak 
több aC milan-játékossal. Jelen volt többek 
között ronaldinho, gattuso, zambrotta, 
oddo és Favalli – ez kiváló alkalom volt 
arra, hogy autogramot kérjenek a világ leg-
híresebb játékosaitól!

másoDik naP – 2009. július 29.:
a második napon a müncheni amway  
élményközpontban a nUtrIlIte márká-
val ismerkedtek. ezt követően az amway 
üzleti vállalkozókat meghívták a münche-
ni allianz arénába, ahol a stadion  
exkluzív VIp-teraszáról nézhették az 
aUDI kupa két meccsét, ezek közül az 
egyik a Bayern münchen–aC milan mér-
kőzés volt.

Csodálatos élmény  
az aC milannal!
a nUtrIlIte márka és az aC milan 
kapcsolata még szorosabbá vált, ami-
kor 2009 júliusában a nUtrIlIte már-
kával foglalkozó amway üzleti vállalko-
zók különleges, kétnapos eseményen 
vettek részt münchenben, melynek so-
rán betekinthettek az aC milan Futball-
klub életébe.

Az Amway üzleti vállalkozók 
Ronaldinhóval

Ronaldinho ajándéktárgyakat 
ír alá Amway üzleti vállalko-
zók részére

Káprázatos hangulat  
a müncheni Allianz Arénában.
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„Pályafutásom során mindig harcos 
szószólója voltam a gyermekek 

ügyének. A NUTRILITE márkának 
köszönhetően minden általam rúgott 
gól közvetlenül a szükséget szenvedő 

gyermekeket segíti.”
– Ronaldinho

Kövesse a 2009/2010-es szezonban is figyelemmel Ronaldinho góljait  
és az ezzel járó adományok alakulását online számlálónk segítségével  
a www.amway.hu weboldalon.

Folytatódik az AMWAY ONE BY ONE – 
Egyenként a gyermekekért kampány  

A 2008/2009-es bajnoki szezonban Ronaldinho 
és a NUTRILITE márka több mint 120 000 dol-
lárt adományozott a gyermekek számára. Ezen 
kívül a NUTRILITE márka minden Ronaldinho-gól 
után 10 000 dollárt adományoz az Amway One 
by One kampány számára.

eddig ronaldinho 12 olyan gólt rúgott, amely után 
10 ezer dollárt adományozott a nUtrIlIte márka: 
kettőt a brazil nemzeti válogatott tagjaként és tízet az 
aC milan játékosaként.

Örömmel adjuk hírül, hogy a nagyszerű kampány a 2009/2010-es  
futballszezonban is folytatódik. 2009. augusztus 14-én az olasz-
országi pescarában a tIm trophy futballtornán indították el a hi-
vatalos kezdőrúgást. ronaldinho és a gyerekek nUtrIlIte már-
kájú mezben vették birtokba a pályát, ekkor történt a csekk át-
adása. az új szezon indulásakor a szimbolikus első gólért 10 000 
dollárt utaltak át az amWaY one BY one kampánya számára.

a 2009/2010-ben olaszországban gyűjtött adományt a föld-
rengés sújtotta abruzzo régióban épülő új sportlétesítmény tá-
mogatására fordítják. Ily módon segítik a gyermekeket abban, 
hogy elfelejtsék az őket ért tragédiát.  a gyerekeknek így van re-
ményük és esélyük az újrakezdésre. 

ronaldinho bízik a nUtrIlIte névben, elszánt követe a már-
kának és a márka üzenetének. Ő is szedi a nUtrIlIte napon-
ta étrend-kiegészítőt, mert szereti a természetes összetevők al-
kotta minőségi termékeket. azt mondja: „Bízom abban, hogy 
a nUtrIlIte étrend-kiegészítők javítják teljesítményemet...  
ez a tréningprogramom része.”

ronaldinho és az aC milan sportteljesítményét követve egyre 
több okunk van drukkolni a játékosnak és az egész csapatnak, 
hiszen tehetségükből a gyermekek támogatást és előnyt élvez-
hetnek.

* az aC milan hivatalos weboldala, a www.acmilan.com alapján.
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WISTFUL™ No1 Parfümspray
érzéki, harmonikus, egyedülálló parfüm, üde  
gránátalma-, mandarin-, frézia- és lótuszvirág  
illatjegyekkel. Ez a parfüm melegséget  
és békességet sugároz Önnek, illetve vásárlóinak. 
r. sz.: 109448 
50 ml

A karácsony közeledtével a parfümök iránti keres-
let megnő, ezért ebben az időszakban fordítsunk 
különös figyelmet a parfümök eladására. Használ-
ja ki ezt a lehetőséget az új Illatminta szett se-
gítségével, amely már a két új parfümterméket, 
a WISTFUL No1 és az OPPORTUNE No1 
illatokat is tartalmazza. (Két hamarosan megszűnő 
parfümtermékünk, a QUIXOTIC™ for Women  
Parfümspray és az ANCESTRY™ for Men 
Kölnispray az új szettből kikerültek.)
r. sz.: 109450
14 x 2 ml

Szabad. Harmonikus.

Új illat  
NŐKNEK
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erősítse szervezete  
ellenálló képességét télen is

Minőség, amelyben megbízhat.

 Gyakran mosson kezet – különösen 
akkor, amikor otthon vagy munkahelyén 
másokkal közös telefont vagy 
számítógépet használ.

 Ha köhög vagy tüsszent, használjon 
papír zsebkendőt és azonnal dobja ki.

 Egyen sok gyümölcsöt és zöldséget, 
hogy erősítse immunrendszerét.

 Ha az influenza tünetei jelentkeznek, 
maradjon otthon, ne menjen be 
munkahelyére vagy az iskolába,  
nehogy megfertőzzön másokat! 

Közeledik az ajándékozás és a családi 
összejövetelek időszaka. Ezzel együtt 
beköszöntenek a hideg téli hónapok is, 
amikor jóval érzékenyebbek vagyunk 
a megfázásra, sőt az influenzára is.

Annak ellenére, hogy ezek az intézkedések jelentős javulást eredményezhetnek, 
mégsem garantálhatják, hogy egészséges maradjon. Változatos és kiegyensúlyo-
zott étrend fogyasztása az egyik legjobb módszer az egészségi állapot megfele-
lő szinten tartásához. Ugyanakkor, ha hosszabb időn keresztül hiányos a táplálko-
zásunk vagy stresszes állapotban vagyunk, a szervezetünknek extra támogatásra 
van szüksége, és ilyenkor tudnak az étrend-kiegészítők segíteni.

nutrilite gyümölcs-  
és zöldségkoncentrátum
A NUTRILITE gyümölcs- és zöldség-
koncentrátum brokkoli-, sárgarépa-, 
spenót-, paradicsom-, feketeáfonya-, 
zöldtea-, gránátalma-, narancs-, 
acerolacseresznye- és bodzakivonatot 
tartalmaz. E kulcsfontosságú növényi 
tápanyagok a kiegyensúlyozott étrend 
lényeges elemei.
r. sz.: 100296 
60 tabletta

nutrilite™ C-vitamin-tar-
talmú étrend-kiegészítő 
acerolával  
A C-vitaminnak kulcsszerepe van 
a bőr, az ízületek, a csontok és 
az immunrendszer egészséges 
működésének fenntartásában. 
A NUTRILITE C-vitamin nagy 
mennyiségben tartalmaz acerola 
cseresznyét, amely az egyik 
leggazdagabb természetes 
C-vitamin-forrás. 
r. sz.: 4288 – 100 tabletta
r. sz.: 100326 – 30 tabletta

A sertésinfluenzáról szóló hí-
rek csak fokozzák aggodalmun-
kat, ezért az alábbi alapvető szabá-
lyok betartásával télen is elkerülhe-
ti a megfázást.
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nutrilite strive+
r. sz.:
103788 – grapefruitízű – 20 tasak
103789 – vegyes gyümölcsízű – 20 tasak

használata:
• Naponta 1 tasak.
• Izotóniás ital készítéséhez adja 1 tasak tartalmát 400 ml vízhez. 

Fogyassza hosszabb, intenzív edzések alkalmával.
• Hipotóniás ital készítéséhez 1 tasak tartalmát adja 500 ml vízhez. 

Fogyassza rövidebb, alacsony  
intenzitású edzések  
alkalmával.

Ki ne akarná jobban érezni 
magát, jobban teljesíteni és 
minél többet elérni?
Meggyőződésünk, hogy szervezetünk 
kiegyensúlyozott hidratáltsági szintje, valamint 
a megfelelő vitaminok és ásványi anyagok 
fogyasztása az egészséges életstílus fontos 
feltétele. Az aktív életstílus megvalósítására 
kifejlesztett NUTRILITE termékek változatosak, 
egyrészt fokozzák a napi fizikai teljesítőképességet, 
másrészt segítenek az erőkifejtést igénylő 
tevékenység közben azzal, hogy megfelelő 
mennyiségű energiát és aktivitást biztosítanak, 
hogy a lehető legteljesebb életet élhessük.

Fokozza fizikai erőn-
létét a NUTRILITE™  
márka segítségével

nutrilite fitH20 
r. sz.:
103786 – mandarinízű 
– 20 tasak
103787 – őszibarackízű 
– 20 tasak

használata:
• Naponta 1-2 tasak
• 1 tasak tartalmát keverje 

el 500 ml vízzel

• Rehidráló ital az aktív emberek számára

• Vízbe keverve kitűnő védelmet nyújt a kiszáradás ellen, biztosítja 
és gyorsan pótolja az intenzív edzés folyamán elhasználódott 
tápanyagokat

• Egy tasakban szénhidrátok, elektrolitok és 100 mg Red Orange 
Complex™ (ROC)* található

•	 Alacsony kalória- és szénhidráttartalmú 
készítmény, amely hidrálja és táplálja 
a szervezetet.

•	 Azok számára ajánlott, akik kevesebb 
energiát igényelnek és azoknak, akik 
kevesebb mint egy órát edzenek.

•	 Ízletes alternatíva magas kalóriájú 
gyümölcslevek és szénsavas italok 
készítésére egy kevesebb mint  
20 kalóriát tartalmazó tasakból.

nutrilite fitH20™ 
antioxidánsokkal dúsított italpor
tegye a vizet élete részévé!

nutrilite strive+™  
izotóniás italpor
rehidráló ital, amely hatékonyan segíti Önt munkája során

kétféle  
ízBen  

kaPható!
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kétféle  
ízBen  

kaPható!

az italporok  
elkészítéséhez 

ajánljuk:
nutrilite sportflakon

Kifejezetten a NUTRILITE FITH2O és 
a NUTRILITE STRIVE+ italporok számá-
ra tervezték. Az egyedi, 500 ml-es palack 

a NUTRILITE FITH2O és 
a NUTRILITE STRIVE+ tasakok 

tárolására praktikus, belső  
tárolórésszel rendelkezik.

r. sz.: 400855

nutrilite 1™  
étrend-kiegészítő
r. sz.: 103493  
grapefruitízű (10 x 15 ml-es fiola)

használata:
• Csavarja el a kupakot ütközésig, alaposan 

rázza fel, majd fogyassza el

• Kényelmes, folyékony étrend-
kiegészítő, amely fokozza a szellemi 
koncentrációt és a fizikai teljesítményt.

• Segít leküzdeni a fáradtságot.

• A 15 ml-es, könnyen szállítható fiola 
magas koncentrációjú hatóanyagokat 
– 50 mg L-karnitint, 6-féle B-vitamint 
és 75 mg természetes forrásból 
származó koffeint tartalmaz.

nutrilite 1™  
étrend-kiegészítő
Villámgyors felüdülés

A NUTRILITE FITH2O Antioxidánsokkal dúsított italporban 
és a NUTRILITE STRIVE+ Izotóniás italporban található Red 
Orange Complex* olyan növényi anyag, amely a klinikai kutatások 
szerint hozzájárul ahhoz, hogy a sejtek megőrizzék épségüket – azaz 
fizikai terhelések esetén természetes úton járul hozzá a szervezet vé-
dekező mechanizmusához.

*A Red Orange Complex a Bionap SRL védjegye

nem  
tartalmaz 

mesterséges 
színezéket, 
aromát és  

tartósítószert
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2 fogyasztó-
barát árnya-

latban

ARTISTRY™ KORREKTOR
az artIstrY korrektor kiegyenlíti a bőrtónust és minimálisra csök-
kenti a szarkalábak, a finom ráncok, a sötét karikák és a bőrhibák 
megjelenését, természetesen ragyogó, élénk tekintetet kölcsönöz. 

Védő hatóanyag-együttest, valamint bőrbarát spF 15 UVB/UVa 
fényvédőt tartalmaz, amely megvédi a bőrt a káros napsugaraktól és 
a környezeti hatásoktól. hosszan tartó hatást biztosít.

light/Világos – r. sz.: 106259 
medium/közepes – r. sz.: 106261

észreVehetetlen…
     mégIs tÖkéletes

ARTISTRY IDEÁLIS ARCPÚDER
Korlátozott ideig forgalmazzuk*

az artIstrY Ideális púdertechnológia természetes és 
sima, egyenletes fedést ad a bőrnek, biztosítja, hogy 
a bőr egész nap természetes megjelenésű és matt ha-
tású marad. a selymesen sima púder csökkenti a bőrhi-
bák megjelenését és szabályozza a bőr 
fénylését. az aura of protection (a vé-
delem aurája) védőréteget képez a bő-
rön a környezeti hatásokkal szem-
ben; az Ideális árnyalattechnológia biz-
tosítja a természetes megjelenést. 
az artIstrY Ideális arcpúderhez egy 
bársonyosan sima púderpamacs is tarto-
zik, amely külön is megvásárolható.
 
*amíg a készlet tart

mindkét termék az artIstrY Ideális árnyalattechnológiát alkalmazza, az ide-
ális arcpúder áttetsző árnyalata az Ön egyedi bőrtónusához igazodik, nem fedi 
el és nem sötétíti a bőrt, hanem hagyja a bőr természetes árnyalatának az ér-
vényesülését.

Minden bőrtípusra 
ajánlott.

2009 november–december

Ideális arcpúder kompakttal együtt – r. sz.: 106191 
Ideális arcpúder (utántöltő) – r. sz.: 106192 
púderpamacs – r. sz.: 108711

Kapható egy,  
a bőrtónushoz 
illő, ideális ár-

nyalatban
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artIstrY™ 
Bőrradír krém
Frissítő és nyugtató hatású 
készítmény, energetizáló ha-
tású természetes mentát, va-
lamint nyugtató és hidratáló 
hatású aloét tartalmaz. 

artIstrY lábápoló 
balzsam
Bőrpuhítóban gazdag hidratáló 
balzsam, közreműködik a bőr 
szárazságának, érdességének 
a csökkentésében, a bőr újra 
természetes puha lesz. 
lábápoló szett – r. sz.: 
101814 – 2 x 125 ml

tolsom™  
Bőrsimító gél
Felgyorsítja a természetes 
hámlási folyamatot, az ér-
des bőr puhább és simább 
lesz tőle.
r. sz.: 100920 
30 ml

tolsom  
arctisztító hab
Hidratálja a bőrt és puhítja az 
arc szőrzetét a borotválkozás 
előtt, alaposabb, könnyebb lesz 
a borotválkozás.
r. sz.: 100916
125 ml

Férfiaknak

Nőknek

 a kényeztetéshez 
ajánljuk: 

lábápoló szett
Az ARTISTRY™ Lábápoló szett két terméket  

tartalmaz márkajelzéses dobozban:

Önnek vagy  
a szeretteinek
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MEGÚJULT
az eSpring™ Műanyag kancsó
az espring Víztisztító rendszer és az új kancsó segítségével Ön és 
vásárlói is élvezhetik a tisztább és jobb ízű víz előnyeit.

•	Tökéletes értékesítési segédeszköz, amikor bemutatót tart vagy vásárlók-
kal találkozik

•	Kétliteres űrtartalma miatt kiválóan használható az ebédlőasztalon

•	Polikarbonátból készült, ezért bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas

•	Most már mosogatógépben is mosható!

•	A rendelési szám megváltozott. Új rendelési szám: 234114

a jelenlegi, 60 darabos csomagolást új, 
80 darabos csomagolás váltja fel. a tab-
letta méretét csökkentettük, hogy meg-
könnyítsük bevételét. a legfontosabb 
azonban az, hogy a lényeges összete-
vők és a termék hatékonysága változat-
lan maradt. 

Hamarosan a korábbi NUTRILITE Kalcium-magnézium-
tartalmú étrend-kiegészítőt új, tökéletesített és 
könnyebben lenyelhető tabletták váltják fel.

nutrilitetm 
kalcium-magnézium

hamarosan kaPható!

Új, könnyebben lenyelhető 

az alábbi változásokat fogja tapasztalni:

• Jelentősen kisebb, könnyebben 
lenyelhető tabletta 

• a rendelési számok 
az alábbiak szerint változnak: 
100033 helyett  
106889 (80 tabletta)
5848 helyett  
106888 (210 tabletta)

Az árinformációk  
a www.amway.hu oldalon találhatók.

A jelenleg kapható készletek kifogyásával az új változat 
azonnal bevezetésre kerül. Kérjük, jegyezzék meg, hogy 
hamarosan a fenti új rendelési számokat kell használniuk.

m
Ár 

KAPHATÓ



OPPORTUNE™ No1 Kölnispray
Üde és fás aromákkal teli illat, amely a titokzatosságot és 
a csábítást sugallja Önnek és a vásárlóinak. Lágy zöld tangerin 
(mandarinféle), aromákkal teli cédruslevelek és fűszeres 
kardamom illata, amelyet a tengervíz- és a szénaillat egészíte-
nek ki, üde, férfias jelleget kölcsönözve az illatnak.

r. sz.: 109449
50 ml 

A karácsony közeledtével a parfümök iránti kereslet megnő, 
ezért ebben az időszakban fordítsunk különös figyelmet a par-
fümök eladására. Használja ki ezt a lehetőséget az új Illat-
minta szett segítségével, amely már a két új parfümtermé-
ket, a WISTFUL No1 és az OPPORTUNE No1 illatokat 
is tartalmazza. (Két hamarosan megszűnő parfümtermékünk, 
a QUIXOTIC™ for Women Parfümspray és az ANCESTRY™ 
for Men Kölnispray az új szettből kikerültek.)
r. sz.: 109450
14 x 2 ml

TITOKZATOS. CSÁBÍTÓ.

Új illat 
FÉRFIAKNAK
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A Kézmosás VilágnApjA 
oKtóber 15.

Az UNICEF Magyar Bizottsága az Amway Hungaria Marketing Kft. dolgozói és üzleti vállal-
kozói segítségével október 15-én Magyarországon is megünnepelte a Kézmosás Világnapját. 
A világnap célja, hogy eseményeivel felhívja a figyelmet a szappannal történő kézmosás fontos-
ságára.  

az elmúlt évben világszerte összesen 120 millió iskolás mosott kezet: pl. Indiában 80 millió gyerek, Bangladesben 75 ezer álta-
lános iskola 15 millió tanulója vagy 500 ezer gyerek etiópiában.
a magyar iskolák idén kapcsolódtak be először a programba. országszerte több mint 250 általános iskola jelezte részvételi 
szándékát, így több mint ötvenezer kisgyerek és szüleik figyelmét hívhattuk fel a szappanos kézmosás fontosságára. 
a rendszeres, alapos kézmosás hiánya miatt kialakuló fertőzések évente több millió gyerek életét követelik a fejlődő országok-
ban. sajnos a legfejlettebb országokban sem megnyugtató a helyzet, mert a kívánatosnál sokkal kevesebben mosnak rendszere-
sen szappannal kezet, pedig a fertőző betegségek 80 százaléka közvetlen érintkezéssel terjed. az UnICeF számos programjával 
változtatni kíván ezen a helyzeten.

az UnICeF magyar Bizottsága szeretné magyarországon is meghonosítani ezt a világnapot, hogy ezzel is ösztönözze a higiénés 
szabályok betartását. a világnap idei megrendezésének különös aktualitást adott az új influenza megjelenése és terjedése.

hazánkban az óvodákban fokozottan figyelnek arra, hogy a gyerekek szorgalmasan mossák a kezüket. sajnos az iskolákba kerül-
ve gyakran alábbhagy ez a lelkesedés. ezért az idei program az alsó tagozatosokat szólította meg. 

az amway vállalta az információs anyagok elkészítésének költségeit. a világnap programjában jelentős segítséget nyújtottak az 
amway üzleti vállalkozók: eljuttatták a programcsomagokat az iskolákba, biztosították a szükséges tisztálkodási szereket. a ren-
dezvényeken segítettek a foglalkozások megszervezésében, kivitelezésében és a gyerekrajzok zsűrizésében.

 
az UnICeF a világnapot megünneplő iskoláknak két országos pályázatot hirdetett. az iskolai nyertes rajzok részt vesznek egy 
országos versenyen, illetve díjazzák a legkreatívabb ötleteket felvonultató iskolai programokat. 

Reméljük, sikerül ezt a nem mindennapi együttműködést eredményessé és a gyerekek számára emlékezetessé tenni.
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amWaY angol reggelI tea
r. sz.: 101163 (8 x 40 teafilter) 

Helyezze magát kényelembe, és fogyassza az assami és 
kenyai tealevelek minőségi keverékéből készített teát. 
A fóliázott csomag megőrzi a tea frissességét. A sötét szí-
nű és gazdag aromájú teakeverék minősége csak a termelő cég hír-
nevével vetekedhet; a családi vállalkozás 1869 óta termeszt és árul 
teát. A gyártó tagja a Tea Sourcing Partnershipnek.

amWaY DarJeelIng tea
r. sz.: 101162 (4 x 25 teafilter) 

A Darjeeling az egyik legfinomabb teafajta, különleges, 
a világ más tájain nem reprodukálható íze miatt. 
A frissítő hatású Amway Darjeeling teát Indiában, Darjeeling tar-
tomány lejtős teaföldjein termesztik és dolgozzák fel. Az elkészí-
tett teának enyhén illatosított, természetes íze van, alkalmas arra, 
hogy egy hideg téli napon a nyugalmat árasztó illatok világába re-
pítse Önt.

amWaY Instant káVé
r. sz.: 100257 (4 x 100 g)

Pörkölési és kávészakértők szerint az arabica a legkivá-
lóbb és a legfinomabb ízű kávébabfajta. A kiváló aromájú, 
fagyasztva szárított és légmentes fóliatasakokban tárolt, 100%-ban 
arabicaszemekből készült kávé hosszú ideig megőrzi frissességét.

amWaY eszpresszÓ káVé
r. sz.: 100209 (4 x 250 g)

A különlegesen pörkölt kávébabból több mint 40 szemet 
használunk fel egyetlen csésze eszpresszó kávéhoz. Zár-
ja ki otthonából a hideg időt és élvezze a forró kávé gaz-
dag aromáját. Az eszpresszó kávé sűrűbb állagú és erőteljesebb 
ízű, mint az egyéb kávéfajták, ezáltal ideális alap számos klasszikus 
kávéspecialitáshoz – cappuccino, latte és mokka.

télen nincs jobb módszer a meghűlés megelőzésére és a hangulat 
javítására, mint befészkelni magunkat egy kényelmes fotelbe, egy 
csésze forró, gőzölgő tea vagy kávé kíséretében. Itt a remek alkalom, 
hogy az amway meleg italaiból rendeljen minőségi termékeket.

Forró italok  
a hideg téli napokra
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Kedves Amway Partnerek! 
Hamarosan itt a karácsony, amelyre a Műszaki Partner is készül és szeret-
né megajándékozni kedves vásárlóit. Most 50.000 Ft feletti vásárlás esetén 
megajándékozzuk Önt egy 5.000 Ft-os vásárlási utalvánnyal. 
Az utalványokat a vásárlástól számított 6 hónapon belül 
válthatja be a Műszaki Partner webáruházában, melyet az 
azonosító kód felhasználásával és névregisztráció alapján tud beváltani! 
Az akció 2009. december 31-ig tart.  

TELEVÍZIÓK AKÁR 124 CM-ES 
ÁTMÉRŐVEL, SZÉLES VÁLASZTÉKKAL! 

 

ASUS K50C-SX002X laptop  

SAMSUNG DVDF1080 
DVD-lejátszó 

  
Az engedményes árakról tájékozódjon 

a www.amway.hu Partnerboltok oldalon! 
Műszaki Partner otthon a technikában! 

TTT
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ADSL  Internet
Az EnterNet ADSL az otthoni internetezés legké-
zenfekvőbb módja, hiszen a bármikor elérhető, 
akár forgalmi díj mentesen igénybe vehető ADSL 
szolgáltatás mára már nélkülözhetetlenné vált 
szinte minden háztartásban. 

Az adatforgalom rendkívül gyors az ADSL hálóza-
ton keresztül, így a család minden tagja pillanato-
kon belül hozzájuthat az őt érdeklő információ-
hoz. Az EnterNet ADSL-re 5,10,15 és 25 Mbit/s-os 
sávszélességeken fi zethet elő. 

IPTV
Internetes digitális műsorszóráson alapuló 
tévészolgáltatásunk, az IPTV a televíziózás új 
formáját kínálja Önnek és családjának! 

Az IPTV-vel lehetőség nyílik  HD-minőségben 
megtekinteni kedvenc fi lmjeit, melyeket távirá-
nyítója segítségével akár Online Videotékánk-
ból is kiválaszthat. Az IPTV számos további 
kényelmi szolgáltatással rendelkezik, legyen 
az elektronikus műsorújság, felvétel, vagy 
gyerekzár. 

Mindehhez nem szükséges új televíziókészülék 
vásárlása,  az IPTV-szolgáltatást a videó scart 
kábelével csatlakoztathatja televíziójához. 

Az IPTV szolgáltatás megrendeléséhez
minden esetben EnterNet ADSL-előfi zetésre 
van szükség.

Mobilinternet
Az EnterNet Mobilnet szélessávú internet-
elérést biztosít vezeték nélküli adatátviteli 
technológiával, helyhez kötöttség nélkül. 

A Mobilnet mellé nincs szükség telefon 
előfi zetésre, így Ön bármikor és szinte bárhol 
internetezhet, legyen az otthon, 
a szabadban, vagy éppen utazás közben. 

Ezt a szabadságot két csomagban, 5 és 10 
Gigabites adatátvitellel rendelheti meg.
E mellett természetesen lehetőség van
a Mobilnetre ADSL-előfi zetéssel együtt,
csomagban is előfi zetni.   

Az Amway Online oldalon 

Válassza kedvezményes szolgáltatásainkat a www.amway.hu oldalon!

NOKIA 2760 RED mobiltelefon
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Kérjen SMS-értesítést!

Beállítások:

1.  Adja meg mobiltelefonszámát a Profilom/Beállításaim menü-
pontban.

• Válassza ki az országot. Pl.: Magyarország +36

•  Írja be telefonszámát az üres mezőbe. Mindig a szolgál-
tató előhívószámával kezdje.

Pl.: 701234567, 301234567, 201234567

Megjegyzés: a 06 országhívó szám beírására nincs szük-
ség, mivel kiválasztotta a +36-ot. Szóközt ne írjon a szá-
mok közé.

2. jelölje be, hogy szeretne SMS-értesítést kapni.

3.  Válassza ki, hogy milyen nyelven szeretne SMS-értesítést 
kapni.

Automatikus SMS-értesítést kérhet az alábbi esetekben:

• Új beérkező megrendelés vendégétől, alsó vonalától

• Elutasított megrendelés esetén

Megjegyzés: a kívánt funkció használatához be kell jelölnie, hogy 
mely esetekben kér automatikus értesítést.

Jelszó-emlékeztető

Ha nem emlékszik jelszavára, kattintson az Amway.hu főoldalán 
az „Elfelejtette jelszavát?” linkre. Adja meg a szükséges adato-
kat (Amway-szám, mobiltelefonszám), majd írja be a képen lát-
ható karaktereket, és kattintson a jóváhagyás gombra. Ideiglenes 
jelszavát SMS-ben küldjük el, melyet belépés után meg tud vál-
toztatni. 

Megjegyzés: A jelszó-emlékeztető csak akkor működik, ha koráb-
ban megadta a mobiltelefonszámát az 1–3. pontoknak megfele-
lően. 

Az SMS funkció használatát bármikor beállíthatja vagy 
visszavonhatja.

nagyító alatt az amway online webáruház
www.amway.hu 

aktuális témánk: sms-értesítés, jelszó-emlékeztető
Szeretne első kézből értesülni a legfontosabb üzleti hírekről, akciókról, termékpromóciókról?

Elektronikus bónuszszámlák

Ebben a menüpontban megtekintheti, illetve letöltheti 
bónuszszámláit. A menü csak akkor látható, ha keletkezett 
bónuszszámla. Mindig az utolsó 3 hónap számlái érhetők el.

A fájlok megnyitásához Acrobat Reader program szükséges, 
mely ingyenesen letölthető a www.adobe.com weboldalról.
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e. funkhouser™ new york kollekCió 0101

108080 gyűrű krémparfümmel 0,5 g 16,72 5600 7 000,- 9 500,- 35

108081 ragyogó testpúder radiance 5 g 18,87 6320 7 900,- 10 700,- 35

arcpirosító stift

108082 Cherished 8 g 15,52 5200 6 500,- 8 800,- 35

108083 prized possession

Csillámos szemhéjpúder

108084 sterling silver 3 g 12,66 4240 5 300,- 7 200,- 35

108085 24 Carat

Csillámos szemceruza

108086 peridot 1,2 g 8,36 2800 3 500,- 4 700,- 35

108087 obsidian

szájfény

108089 rose Quartz 6 ml 6,93 2320 2 900,- 3 900,- 35

108090 korallion

108091 Fire opal

ajakfény

108092 Brilliant 2 g 7,16 2400 3 000,- 4 100,- 35

108093 Impeccable

körömlakk

108094 perfection 4 x 4 ml 10,75 3600 4 500,- 6 100,- 35

108095 treasure

234387 kollekció 010 termékválogatás 10% árengedménnyel2 165,25 55360 62 300,- 84 100,- 35

233405 e. FUnkhoUser neW York kollekciókártya 1 darab – – 170,- 170,- –

Professzionális terméksorozat3

kiemelőstift

106923 Fair/Világos 2 ml 11,22 3760 4 700,- 6 300,- 35

106924 nude/testszínű

106925 natural/természetes

106926 mahogany/mahagóni

107455 ajakápoló a teltebb ajakért 6 ml 16,48 5520 6 900,- 9 300,- 35

108088 szemöldökformáló gél 5 ml 10,03 3360 4 200,- 5 700,- 35

artistry™
artistry korrektor

106259 light/Világos 2,2 g 9,07 3040 3 800,- 5 100,- 35

106261 medium/közepes

artistry ideális arcpúder kompakttal együtt4

106191 translucent/áttetsző 25 g + 1 db 14,09 4720 5 900,- 8 000,- 35

artistry ideális arcpúder (utántöltő)4

106192 translucent/áttetsző 25 g 9,07 3040 3 800,- 5 100,- 35

108711 púderpamacs 1 darab 0,20 68 170,- 230,- 35

234388 artIstrY ajándékszett5 szett 37,01 12400 15 500,- 20 900,- 35

1.  Bevezetés: 2009. november 3. A kollekció előreláthatólag 6 hónapig, illetve a készlet erejéig kapható.  
2. A Kollekció 010 termékválogatást 2009. november 3–30. között forgalmazzuk, a készlet erejéig. 
3.  Bevezetés: 2009. november 3. A Professzionális terméksorozat a készlet erejéig kapható. 
4. Bevezetés: 2009. november 3. Az ARTISTRY Ideális arcpúdert, kompaktot és púderpamacsot korlátozott ideig (kb. 6–8 hónapig) forgalmazzuk. 
5. Kapható: 2009. október 26. és december 31. között, amíg a készlet tart. 
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illatok
109448 WIstFUl™ no1 parfümspray1 50 ml 15,52 5200 6 500,- 8 800,- 35

109449 opportUne™ no1 kölnispray1 50 ml 12,66 4240 5 300,- 7 200,- 35

109450 Illatminta parfümökhöz2 14x2 ml 9,31 3120 7 800,- 10 500,- 35

nutrilite™
106888 nUtrIlIte kalcium-magnézium-tartalmú étrend-kiegészítő3 210 tabletta 11,22 3760 4 700,- – –

106889 nUtrIlIte kalcium-magnézium-tartalmú étrend-kiegészítő3 80 tabletta 4,54 1520 1 900,- – –

esPring™
234114 espring műanyag kancsó 1 darab 13,13 4400 5 500,- 7 200,- 30

PromóCiók
ronaldinho póló

231512 s méret 1 darab – – 9 400,- 9 400,- –

231513 m méret 1 darab – – 9 400,- 9 400,- –

231514 l méret 1 darab – – 9 400,- 9 400,- –

konyhai promóció4

234746 l.o.C.™ plus konyhai tisztítószer és amWaY permetszóró flakon 2 darab 3,23 1080 1 400,- 1 800,- 30

nutrilite promóció

109895 nutrilite rágható narancsízű multivitamin  
és nutrilite C-vitamin-tartalmú étrend-kiegészítő acerolával 26,03 8720 9 300,- – –

234750 nutrilite omega-3 komplex  
és nutrilite természetes forrásból származó B komplex 27,47 9200 9 800,- – –

50. évfordulós ajándéktárgyak5

108918 toll 1 db 15,04 5040 6300,- 8200,- 30

108921 artIstrY™ kézitáska 1 db 88,12 29520 36900,- 48000,- 30

108922 Férfikaróra 1 db 91,04 30800 38 500,- 50100,- 30

108923 női lánc medállal 1 db 31,89 10333 12400,- 16100,- 30

108925 nUtrIlIte™ Vitamintároló 1 db 29,85 10000 12500,- 16300,- 30

1.  Bevezetés: 2009. november 16. 
2.  Bevezetés: 2009. december 2.  
3. Várható bevezetés: 2009. december
4.  2009. november 3-tól 2010. január 31-ig, illetve a készletek erejéig  
5.  Kapható: 2009. december 31-ig, illetve amíg a készlet tart. 

  tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy termékeink népszerűsítésében változás követke-
zett be.

Az elmúlt években Jason Roberts az iCook™ edények hivatalos szakértő-
jeként tevékenykedett, azonban az Amwayjel kötött szerződése hamarosan 
lejár. 
jason Roberts neve és arcképe 2009. december 1-től nem használható az 
Amwayjel és az iCook márkával kapcsolatos kommunikációban – így a jelen-
leg forgalomban lévő hirdetési és promóciós anyagokról is el kell távolítani.

Az Amway 
munkarendje

2009. November
26.   Részletfizetési határidő
27.  jelentkezési lap leadása faxon
30.  Eredeti jelentkezési lap leadása

2009. December
19. Munkaszünet
24–27. Munkaszünet
29.   Részletfizetési határidő
30.  jelentkezési lap leadása faxon
31.  Eredeti jelentkezési lap leadása

2010. Január
1.  Munkaszünet

	Részletfizetési	határidő:	12	óráig	•	Jelentkezési	lap	leadása	faxon:	
17	óráig	•	Eredeti	Jelentkezési	lap	leadása:	12	óráig	
Kérjük a fent megadott határidők és időpontok betartását. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hónap utolsó napján faxon 
leadott jelent ke zési lapok és Első rendelések nyomtatványok tárgy-
hóra történő feldolgozását nem tudjuk garantálni. 

2009. november–2010. januárban az Amway Hungaria 
Marketing Kft. az alábbi munkarendben dolgozik:



your element. your beauty.

Fedezze fel 
 a saját elemét 

Fedje fel  
a szépségét

A levegő megfiatalít
A víz szomjat olt 

A föld egyensúlyban tart
A tűz energetizál

A szín ragyogást ad

Arcápolók és színes kozmetikumok Bevezetés: 2010. februártól

sa2350hU03

az amagram folyóiratot kiadja:
amWaY hUngarIa marketIng kFt.
1025 Budapest, szeréna út 11.
levélcím: 1538 Budapest, pf. 461.

the amagram magazine is published by 
amway hungaria marketing ltd.
hungary 1025 Budapest, szeréna út 11. 
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all rights reserved

www.amway.com 
www.amway.hu
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