
1

Hatályba lépés, érvényesség: 2017. február 1.

Támogatható MENTOR hitelfelvevők

Közzététel: 2017. február 1.

Lelenc Kutyamentő Egyesület 
Székhely: 2141 Csömör, Mező u. 45.
Nyilvántartási szám: 4145

Hitelcél: Folyószámla hitel, forgóeszköz-finanszírozás céljából: Gazdi és a 
Kutyája Tanoda Programhoz kapcsolódó területrendezés valamint eszközök 
vásárlása.
Hitelkeret összege: 1 400 000 Ft  

A szervezet: 

A Lelenc Kutyamentő Egyesület közhasznú társadalmi szervezet. Tevékenységük 
elsősorban a súlyosan sérült, vagy az altatás-veszéllyel fenyegetett kutyák konk-
rét fizikai mentése. Évente közel 200 kutya kerül a gondozásukba, akiket gyógyí-
tanak, és gazdát keresnek számukra. Gondozásukban egyidejűleg 55-65 kutya 
van (2011-ben 160 kutya került a gondozásukba, és 124-nek találtak gazdát).
A Lelenc KME weboldala mellett www.elvesztem.hu címen fórumot indítottak, 
melyen bárki közzé teheti az elveszett, talált, vagy gazdát kereső állatok adatait, 
az adatokat az önkéntesek figyelemmel kísérik, más fórumokkal összevetve ak-
tualizálják, és elősegítik az állatok hazajuttatását. 
Tevékenységüket bővíteni szeretnék a Gazdi és a Kutyája Tanoda Programmal, 
ahol a résztvevők nemcsak rutinokat sajátíthatnak el saját ebeikkel, hanem eto-
lógiai, környezet- és állatvédelmi ismereteket is szerezhetnek. Ez a program egy-
szerre megelőzés is, mivel a tájékozott, gondos gazda okos, jól nevelt kutyája 
nem válik árva ebbé. A program megvalósításához területrendezésre, körbeke-
rítésre és eszközök megvásárlására volna szükség, amelyet részben a folyószám-
lahitelből kívánnak fedezni.

Az Egyesület egy rendezvényen.

Ó-Wald Nonprofit Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Csikóvár u. 12.
Nyilvántartási szám: 2331

Hitelcél: Ingatlanvásárlás 
Hitel összege: 238 500 000 Ft 

A szervezet: 

A társaság fő tevékenységével 
szervesen kapcsolódik a tulajdo-
nos Óbudai Waldorf Alapítvány 
tevékenységéhez. 
A társaság a megvásárolt területen 
Waldorf központot kíván kialakíta-
ni. Az új központban (a régi épü-
letek értékesítésével) együttesen 
kerülne kialakításra egy óvoda, 
általános iskola, középiskola, vala-
mint tanárképző részleg.

Az óbudai Waldorf iskola épülete.

FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás
1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11.
1085 Budapest, József krt. 72.

(06 1) 428-8808
(06 1) 428-8821

H - Cs: 8-17h
P: 8-16h

1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 H, K, Sz, P: 830-16h
Cs: 830-18h

1111 Budapest, Bartók Béla út 34.

1149 Budapest, Nagy Lajos kir. u. 214.

1032 Budapest, Bécsi út 195.

(06 1) 428-8815

(06 1) 428-8812

(06 1) 428-8820

H: 8-17h
K - Cs: 8-16h

P: 8-15h

1191 Budapest, Kossuth tér 5.
2083 Solymár, Várhegy u. 1.

(06 1) 428-8814
(06 1) 428-8813

H - Cs: 8-17h
P: 8-15h

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. (06 1) 428-8822 H: 830-18h
K - P: 830-16h

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 21-29. (06 1) 428-8818
H, K, Cs: 8-16h

Sz: 8-17h
P: 8-15h

2120 Dunakeszi, Fő út 41. (06 1) 428-8823
H: 8-18h

K - Cs: 8-16h
P: 8-15h

TeleBank +36 1 428 8888
0-24h

NetBank www.magnetbank.hu

POLYDENT NONSTOP Kft
Cég székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre Herceg tér 19.
Cégjegyzék száma: 0109174313
Fő tevékenység: Fogorvosi járóbeteg ellátás
Képviselő neve: Polyák László
Képviselő beosztása: ügyvezető
Kölcsönszerződés száma, kelte: NHP2-0115-14, 2014.02.27.

Hitelcél: fogorvosi berendezések beszerzése, beruházás
Hitel összege: 12 000 000 HUF

Polyák László mint tulajdonos és ügy-
vezető a tulajdonomban lévő üzlethely-
ségben egy modern 24 órás fogászati 
rendelőt alakítok ki és fogom üzemel-
tetni Csepel központjában. Az uniós elő-
írásoknak megfelelő fogászati kezelő-
egységgel, a kerület vonzás körzetében 
lakó közel 30.000 paciens valamint kül-
földi betegek ellátását kívánom megva-
lósítani. Fogászati ügyeletet igénybeve-
vő pácienseket fogadnám hétvégén és 
ünnepnapokon, a nap 24 órájában. Az éjjel-nappali fogászat célja, hogy alacsony 
áron, gyorsan, szakszerűen lássuk el a betegeket, mind a sürgősségi, mind az 
esztétikai fogászatban. Fogorvosi ügyeleten akár időpont egyeztetés nélkül a 
nap bármely szakában várjuk a pácienseket kortól függetlenül. Gyermekeket is 
fogadunk éjjel-nappal, hétvégén is.  

Fogorvosi rendelő.

Választható 

Mentor/Szféra Plusz 
hitelfelvevők
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Váci Waldorf Alapítvány 
Székhely: 2600 Vác, Téglaház út. hrsz.:1620/7
Nyilvántartási szám:  AM 1893

Hitelcél: ingatlan-felújítás
Hitel összege: 54 000 000 Ft  

A szervezet: 

Vácott és vonzáskörzetében az egyetlen alternatív pedagógiával dolgozó okta-
tási intézmény a Waldorf-iskola és óvoda, amelyeknek az alapítvány a fenntar-
tója. Nagynak mondható a vonzáskörzete, kb. 30 km-es körből érkezik a tanu-
lóknak több mint fele. Közösségi összefogással és a MagNet Bank hitelével új 
épületbe költözött az iskola 2011-ben, egy volt laktanya területére. A felújított 
épület lehetővé teszi, hogy több gyermeket, méltóbb környezetben tudjunk 
fogadni. Az első ütem lezárulta után, további fejlesztéseket készülünk megva-
lósítani. A szellemi és közösségi élet sokféle újdonságára nyílik lehetőség, mind 
gyermekeknek, mind felnőtteknek. 

Vass Ágnes
Magánszemély
Hitelcél: forint alapú ingatlanvásárlási hitel egy 
40m2-es lakás megvételéhez, önerő mellett
Hitel összege: 5 950 000 Ft 

„Túl azon a megterhelő kényszerhelyzeten, hogy 
én is csak így tudtam lakáshoz jutni, megvan az a 
jó érzésem, hogy egy olyan banktól kaphattam 
hitelt, amely Magyarországon egyedülálló és út-
törő módon épít működésébe olyan értékeket, 
amelyek számomra is nagyon fontosak, mint pl. 
környezetvédelem, adományozás, civil összefo-
gás, és még sorolhatnám. Továbbá a visszatör-
lesztett pénzem Magyarországon marad, és biztosan tudhatom, hogy sem-
milyen pusztító iparágat nem finanszíroznak belőle idegen országok,– mint az 
megtörténik más bankok esetében a tudtunk és beleegyezésünk nélkül. A mai, 
bankok és bankárok ellen fordult közhangulatban nekem megadatik ez a jóérzés, 
ez a biztos tudat. Nem utolsó sorban pedig kedvezményhez is juthatok a Mentor 
betétek által, amely csökkentheti a hitelterheimet.
Művészi tevékenységgel foglalkozom, korábban sokat illusztráltam. Ezek közül 
egy ismertebb könyvsorozat az Édesvíz Kiadó által megjelentetett Pöttyös Panni. 
A szerzőt, Szepes Mária nénit a szívembe zártam, nagy szeretettel és hálával őr-
zöm emlékét, hiszen ő lelki iránymutató is volt. De nemcsak ő inspirált arra, hogy 
nyitottabb szemmel és szívvel éljek, hanem nagyon sokan, akiket nem tudok itt 
mind megemlíteni. Gandhi mindenkinek szóló példáját követve számomra is 
fontos alapelv az ahimsza, azaz a „nem-ártás elve” (másképpen erőszakmentes-
ség), amelyet minden fronton igyekszem megvalósítani. Szerencsére nem esik 
nehezemre. Sokkal nehezebb feladat kiállni az érdekeimért, de ezért vagyok itt, 
hogy próbálkozzak etéren is. Úgy gondolom, hogy egy kifordult világban élünk, 
a technikai fejlettség közepette a lelki-spirituális leépülés folyamata magával so-
dorja az emberek többségét. Fontosnak tartok minden olyan kezdeményezést, 
amely ebből a mentális gödörből kollektív kivezető utat mutat nekünk, segítve, 
hogy kifejlődhessen mindannyiunkban egy magasabb szintű, kiterjesztett felelős-
ségérzet, ami túlmutat egyéni életünkön.”

Vass Ágnes

Dobai-Pásztor Erika
Magánszemély
Hitelcél: forint alapú ingatlanvásárlási hitel egy 
budapesti lakás megvételéhez, önerő mellett
Hitel összege: 6 470 000 Ft 

„A felhőtlen szegedi egyetemi éveket követően 
párommal együtt, kéz a kézben nekirugaszkodva 
komoly és megfontolt lépéseket tettünk, hogy Bu-
dapest egyik családias szegletében leljünk otthon-
ra. Választásunk nem véletlenül esett arra a helyre, 
ahol „értéket őriz az idő”, hiszen fontosak számunk-
ra az emberi kapcsolatok, a hagyományok tisztele-
tén alapuló jövőépítés, s ha csak tehetjük, a haza-
it részesítjük előnyben. 

Ezért is volt meghatározó számunkra, hogy mindezt egy helyen, egy hazai 
bank égisze alatt találhattuk meg. Jó tudni, hogy egyszeri döntésünk több-
szörös hasznosságot eredményez, támogatóink és követőink egy tudatos kö-
zösség tagjai.

Közös életünk alapjainak lerakását követően családunk létszáma immár három 
főre bővült. Kicsi lányunk érkezése új dimenziókat nyitott meg előttünk. S bár 
jelenlegi élethelyzetünk anyagi kötelezettségei jelentős terheket rónak ránk, 
azért bizakodóak vagyunk, hogy egyre gyorsuló világunkban maradhat időnk 
és energiánk a jövő nemzedékének boldogulását segítő értékmentésre és ér-
tékteremtésre.”

Dobai-Pásztor Erika

Szűcs Anikó
Magánszemély
Hitelcél: forintosított deviza alapú hitel
Hitel összege: 19 513 119 Ft

Két gyermekemet 11 éve egyedül nevelem, lányom 
még meg sem született, amikor magunkra marad-
tunk. Banki szaktanácsadó végzettségem mellett 
két szociális segítő diplomát szereztem. Szabad-
időmben próbálok segítséget nyújtani hátrányos 
helyzetű embertársaimnak. Például álláskeresők-
nek álláskeresési tanácsadást nyújtok, elkészítem 
önéletrajzukat, motivációs levelüket. Egy szervezet 
önkénteseként véradásszervezésben, tartós élelmi-
szer-, ruhagyűjtés-osztásban veszek részt. Az állatvédelem is közel áll hozzám. 
Szeretnék jó és követendő példát mutatni elsősorban gyerekeimnek, valamint 
ismerőseimnek a segítségnyújtásban. Nem kell ahhoz anyagi jólét, hogy egy 
bajba jutott emberen, állaton segítsünk. Egy kis odafigyelésre van csak szükség.
2004-ben hoztam egy hibás döntést. A házam felújítására és régebbi adós-
ságaim kiváltására felvettem deviza alapú hitelt egy másik bankban. A forint 
gyengülése miatt a törlesztő részletem a duplájára emelkedett és már nem 
tudtam tovább fizetni. MagNet Banknak köszönhetően még időben sikerült 
elhoznom abból a bankból a tartozásomat. Most már forintosított a hitelem. 
Remélhetően a MagNet Bank közösségi mentor hitel-betét terméknek köszön-
hetően enyhülhetnek a terheim, amennyiben betétes ügyfelek érdemesnek 
tartják támogatni a hitelcélomat és betétjeikkel kamatkedvezményben része-
sítenek.

Szűcs Anikó és lánya

ÉLBERT Kft. 
Székhely: 2143 Kistarcsa, Lőcsei u. 28.
Cégjegyzékszám: 13-09-097505

Hitelcél: telephely vásárlás
Hitel összege: 28 000 000 Ft 

A társaság működését több éve az 
építőipari tevékenysége határozza 
meg. A társaság állványozással, hom-
lokzati-, függesztett, tér- és guruló-
állványok építésével, bérbeadásával, 
valamint épületek szigetelésével, felújí-
tásával, emelet és tetőtér beépítéssel 
foglalkozik.

ÉLBERT kft. munkálatok.

Zlatár György
Zlatár György

Magánszemély
Kölcsönszerződés száma, kelte: 
BPHB001-0063/2012, 2012.02.01.
Hitelcél: Lakásvásárlás
Hitel összege: 5 000 000 HUF

2006-ban épült IX. kerületi újépítésű házban 
vásároltam egy 47 nm-es lakást, közel 50% ön-
erőből egy másik banknál felvett hitellel. Amikor 
lehetőséget kaptam a banktól, hogy átváltsam a 
CHF szerződésemet, akkor pártoltam át a Banco 
Popolare Bankhoz, amit a MagNet Bank később 
megvásárolt. Ezen időszakban lehetőséget kap-
tam az előtörlesztésre, melynek köszönhetően 
most már csak 5 millió Ft-ot kellett felvennem 
2012-ben. Saját cégemet irányítom, ami PR, kom-
munikáció és marketing területen tevékenykedik 
közel 4 éve. Jelen pillanatban egyedül élek.

Opera-Garden Hotel Kft.
Cég székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 24.
Cégjegyzék száma: 01-09-914468
Fő tevékenység: szállodai szolgáltatás
Képviselő neve: Havas András
Képviselő beosztása: ügyvezető
Kölcsönszerződés száma, kelte: NHP II. Pillér 1., 
2013.07.17.

Hitel összege: 712 000 000 HUF

A MagNet Bank Zrt. hitelének segítségével sikerült 
felépíteni a 4 csillagos butikhotelünket, mely az 
Operaház melletti sétálóutcában található. 2013-
ban Magyarország 3. legjobb szállodája lettünk a 
TripAdvisor internetes oldalán elhelyezett vendégér-
tékelések alapján. 

Az épülő szálloda
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Hel Pékség Kft.
Cég székhelye: 2083 Solymár, Bajcsy-Zsilinszky út28.
Cégjegyzék száma: 13-09-113317
Fő tevékenység: Friss pékáru gyártása
Képviselő neve: Hantos Szilvia
Képviselő beosztása: ügyvezető ig.
Kölcsönszerződés száma, kelte: NHP-0094-13, 2013.08.29.

Hitel összege: 25 000 000 HUF

Cégünk 2010 óta működik családi 
vállalkozásként. Fő tevékenységünk 
a friss pékáru gyártása. Cégünk ered-
ményeinek és az Önökkel való jó kap-
csolatnak köszönhetően több pályá-
zaton is sikeresek voltunk, melynek 
következtében folyamatosak a 
beruházások, fejlesztések. Ennek 
köszönhetően az alkalmazottak lét-
száma mára 48 főre nőtt. Partnereink 
között a kisebb boltok mellett megtalálhatóak hotelek és nagy élelmiszerláncok 
üzletei is. Célunk partnereink megtartása, illetve termékeink és szolgáltatásaink 
folyamatos bővítése!

Hel Pékség Kft.

Halastó Camping Kft
Cég székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Deák u. 27.
Cégjegyzék száma: 13-09-112043
Fő tevékenység: raktározás
Képviselő neve: Müller Jánosné
Képviselő beosztása: ügyvezető
Kölcsönszerződés száma, kelte: RH-60/2010, 2010.07.22.

Hitelcél: Folyószámla hitel forgóeszköz-finanszírozás, likviditás munkaerő 
bővítés. 
Hitel összege: 40 000 000 HUF

A társaság családi vállalkozás generál 
kivitelezésben építőipari tevékenységet
végez. Lakó és középületek (iskola. 
óvoda bölcsőde) teljes és részleges 
felújítása. Kiváló szakemberekkel ren-
delkezünk. Azokban a szakmákban 
melyekben saját létszámmal nem ren-
delkezünk minőségileg megbízható al-
vállalkozói kört foglalkoztatunk.
MSZN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 
minőségtanúsításokkal rendelkezünk.

Ludvig Tamás
Magánszemély
Kölcsönszerződés száma, kelte: 
BPHB001-0092/2011, 2012.01.13.
Hitel célja: lakásvásárlás
Hitel összege: 7 350 000 HUF

Hitelcél: lakásvásárlás Pilisvörösváron. 
80% önerő mellett 2006-ban felvett 
CHF hitelemet a MagNet Bank segítsé-
gével váltottam át 180 Ft-on HUF-ra, és 
a futamidőmet meghosszabbítottam 
2012-ben. 
Trafik pályázatot nyert a családom Telkiben 2013. augusztusban, jelenleg ott 
dolgozom. 2012-2013 tanévben a Gödöllői SZIE egyetemen kárszakértői képzést 
végeztem műszaki és gépjármű kárszakértői felsőfokú bizonyítványt szereztem, 
jelenleg biztosítóknál és független szakértői irodáknál állásokra pályázok.

Kristófy Gyula János
Magánszemély
Kölcsönszerződés száma, kelte: 
SZFH-0005-13, 2013.03.07.
Hitelcél: Gyógyászati és Egészség-
bolt építése
Hitel összege: 10 000 000 HUF

A MagNet Banktól felvett hitel fel-
használása lehetővé tette családi vál-
lalkozásként üzemelő Gyógyászati és 
Egészségboltunk megvalósulását. 
Bízunk benne, hogy boltunk tevékeny-
sége hozzájárul a környékbeli lakosság 
életminőségének javításában.

Egészségbolt

Kontakt Alapítvány
Székhely: 1035 Budapest, Váradi u. 17.
Nyilvántartási szám: 7533

Hitelcél: működési költség
Hitel összege: 10 000 000 Ft

Az alapítvány fő tevékenységei 
közé tar tozik az álláskeresők 
számára humán szolgáltatás (ta-
nácsadás, mentorálás) nyújtása. 
A hitelből az Alapítvány likvidi-
tását kívánjuk finanszírozni, külö-
nös tekintettel a munkabérek és 
járulékok időbeli kiegyenlítésére.

Kontakt Alapítvány

Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület
Cég székhelye: 2081 Piliscsaba, Levente u. 13.
Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 523
Fő tevékenység: Óvoda közérdekből történő létrehozása és működtetése, valamint a waldorf pedagó-
gia alapelveinek a megismertetése.
Képviselő neve: Novák László elnök
Kölcsönszerződés száma, kelte: EH-0068-14 2014. június 19.

Hitelcél: Ingatlanvásárlás
Hitel összege: 14 350 000 HUF
A szervezet: 

Egyesületünk fenntartásában működik az 1989-ben alapított Dr. Göllner Mária 
Waldorf Óvoda Piliscsabán, mely az országban másodikként nyitotta meg kapuit 
a waldorf pedagógia iránt elkötelezett családok gyermekei előtt. Vezető óvó-
nőnk 8 éve Kiss Jolánka, aki a Nemzetközi Waldorf Szövetségben képviseli ha-
zánkat. Ezidáig óvodánk az önkormányzati óvodával közös épületben működött, 
ezért hatalmas mérföldkő, hogy most a Magnetbank hitelének segítségével saját 
ingatlant vásárolhattunk, ahol még ideálisabb környezetet teremthetünk óvodá-
sainknak. Az új helyen a főépületen kívül egy kisebb ház is áll, ahol minicsoportot 
tervezünk indítani az óvodába készülő gyermekeknek. 

Nordkapp Kft
Cég székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 103. I. em. 6.
Cégjegyzék száma: Cg.01-09-884343
Fő tevékenység: Független biztosításközvetítői tevékenység
Képviselő neve: Halász Zoltán
Képviselő beosztása: ügyvezető
Kölcsönszerződés száma, kelte: FHUL-0002-12, 2013.09.24.

Hitelcél: Folyószámla hitelkeret
Hitel összege: 4 000 000 HUF

Cégünk, a Nordkapp Kft. 2007 júliusában alakult, fő tevékenységünknek a bizto-
sításközvetítést jelöltük meg.
A magas színvonalú ügyfélkiszolgálást alapítójának két évtizedes, biztosítási te-
rületen eltöltött vezetői pályafutása és tanácsadói csapatának átlagosan tíz év 
feletti szakmai tapasztalata garantálja.
Kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezünk a lakossági- és 
vállalati vagyonbiztosítások, továbbá a gépjármű biztosítások teljes palettáján, 
de szakértelmünk kiterjed az élet-, egészség- és balesetbiztosítások területére 
is. Működési területünk Magyarország teljes területe, de vállaljuk magyarorszá-
gi székhellyel rendelkező  cégek külföldi telephelyeinek a biztosítási menedzs-
mentjét is.

 Civil Support Nonprofit Kft
Cég székhelye: 2081 Piliscsaba, Csévi út 3
Cégjegyzék száma: 13-09-159377
Fő tevékenység: Üzletviteli tanácsadás
Képviselő neve: Lévai Gábor
Képviselő beosztása: Ügyvezető
Kölcsönszerződés száma, kelte: 
16200106-41519206, 2013.08.01.

Hitel összege: 3 000 000 HUF

Integrált szolgáltatásainkkal civil szer-
vezeteket teszünk fenntarthatóvá. A Mentor hitellel fejlesztési projektek költsé-
gét előlegezzük meg, amit ügyfeleink utána a fejlesztés eredményének segítsé-
gével fizetnek vissza nekünk.
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 Kékvölgy Zrt.
Cég székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1
Cégjegyzék száma: 13-10-041209
Fő tevékenység: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Képviselő neve: Chodák Miroslav
Képviselő beosztása: Igazgatóság elnöke
Kölcsönszerződés száma, kelte: NHP-0026-13, 2013.08.16.

Hitel összege: 82 000 000 HUF

A cégünket 2011-ben a Kékvölgy Pilisszentlászlói Waldorf Iskola szülők közössé-
ge, tanárai és barátok alapítottág meg. Elsődleges célunk az új iskolaépüle-
tek felépítése és hasznosítása, valamint az építkezéshez szükséges forrá-
sok összegyűjtése, és az ezzel való gazdálkodás.
További célunk az Iskola fenntartható működéséhez egy harmadik gazdasági 
láb kiépítése. Ezt a célt az iskola és a régió sorsáért felelősséget vállaló egyének 
individuális gazdasági kezdeményezéseinek felkarolásával, szervezésével és tá-
mogatásával szándékozunk elérni.
2012 augusztusban, az első új iskolaépület kész lett a jövő nemzedék befogadá-
sára. Mint szociális vállalkozás, készek vagyunk az iskola fenntartásának felelős-
ségéből egyre nagyobb szerepet vállalni, támogatjuk a közösségünkből kiinduló 
társadalmi célú gazdasági kezdeményezéseket.

Támogatható SZFÉRA hitelbe sorolt vállalkozások

Egészségügy és szociális ellátás DENTUS Magyarország Kft.
SZékhely: 1124 Budapest, Kiss János altb. u. 52.

Cégjegyzékszám: 01-09-662546

Hitelcél: NHP hitelkiváltás 
Hitelkeret összege: 15 500 000 Ft 
A szervezet:

A DENTUS – A fogorvos rendelője közel 10 éve működik a budapesti Hegyvi-
dék központjában. Szolgáltatásaink a szájhigiéniai tanácsadástól kezdve 
egészen a csontátültetéssel kombinált műgyökér beültetésig terjednek, az 
esztétikai fogászat célkitűzéseit mindig szem előtt tartva. Elvárásaink magunk-
kal szemben a legmagasabbak: a rendelő technikai felszereltségét a legjobb 
gyártóktól válogattuk össze és folyamatos anyagbeszerzéseinket is szigorú szak-
mai szempontok alapján végezzük. Munkatársaink rendszeresen részt vesznek 
érdeklődési körüknek megfelelő speciális kurzusokon, ezáltal is biztosítva, hogy 
a mindennapi gyógyító-megelőző munkában csak tudományosan bizonyított 
eszközök és eljárások kerülnek felhasználásra.
A megvalósult beruházások révén ezt kínáljuk pácienseinkenk:
Gyors segítség, rövid várakozás: napi előjegyzéseinket úgy alakítjuk, hogy akut 
helyzetben napon belül, minden egyéb esetben pedig legfeljebb 2 napon belül 
fogadhassuk.
Saját kezelőorvos: a DENTUS-ban Ön a fogorvosához és a higiénikusához jön, 
akik kezelésről kezelésre gondoskodnak ellátásáról.
Minden kezelés egy helyen: a DENTUS rendelőjében minden fő fogászati szakág 
elérhető helyben.
Átlátható díjszabás: árlistánk mindenki számára ugyanaz és az Ön számára elér-
hető, megismerhető. Az első konzultáció alkalmával személyre szabott, részletes 
kezelési tervet készítünk Önnek, kezelései végén pedig részletes számlát kap.
Minőséget alkotunk: komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden, a kezünk 
alól kikerülő munka még évek múlva is esztétikus és funkcionális legyen. A csak 
rövid távon használható megoldások helyett tartósságra törekszünk. Munkánk 
során csak a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályai szerint járunk el és a 
mindenkor érévnyes szakmai protokollokat követjük. Az alkalmazott anyagok és 
eszközök tekintetében választásunk az elismert gyártók széles körben, tudomá-
nyosan dokumentált termékeire esik.
Jogszabályi megfelelőség: rendelőnk folyamatosan rendelkezik az összes megkí-
vánt hatósági engedéllyel, előírt biztosítással.
Köponti elhelyezkedés: Budapesten, a Hegyvidék központjában, tömegközleke-
déssel és gépkocsival is könnyen megközelíthető helyen vagyunk.
Nyitvatartás: minden munkanap reggel 8 órától este 8 óráig tartunk nyitva és 
orvosaink délelőtti és délutáni időpontokban is dolgoznak, hogy a lehető legjob-
ban alkalmazkodjunk életritmusához.
www.afogorvos.hu

A rendelő  főbejárata

Fájdalom-ambulancia Kft.
Székhely: 1113 Budapest Villányi út 22/B
Cégjegyzékszám: 01-09-729362

Hitelcél: fitness, kardio és egészségügyi gépek vásárlása
Hitelkeret összege: 150.000.000 Ft
A szervezet: 

Az F&M fitness and more az ország egyik legmodernebb, 2 700 nm-en elterülő 
fitness-medical komplexuma, mely Budán, a MoM Sport területén található. Ter-
münk egyedisége elsősorban egyedülálló koncepciónkon alapszik, amely hát-
terében a 2003 óta működő orvos szakmai partnerünk, a Fájdalom Ambulancia 
áll, melynek fő szakterülete a mozgásszervi sérülések kezelése, rehabilitációja.
Elkötelezett célunk, hogy vendégeink számára olyan edzésterveket dolgozzunk 
ki, amely preventív, a személyes fizikai adottságokat figyelembe veszi, tudatos-
ságon alapul, segítve a fejlődést, és az elvárt optimális eredmény elérését. Kima-
gasló színvonalú mozgáselemző és biomechanikai laborunkban megtalálható 
berendezéseinken végzett járás-, egyensúly-, maximális erő-, térdízületi mozgás 
vizsgálattal, vagy akár a 3D ultrahang alapú gerincfelméréssel fény derül a szer-
vezet rejtett tartalékaira, még fejleszthető képességeire, de ugyanúgy arra is, ha 
túlterhelt, vagy sérülésveszélyes állapotban van. 
Professzionális Cybex fitness gépparkunk és gondos szakmaisággal összeállított 
csoportos óráink mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy új fitness kultúrát 
honosíthassunk meg Magyarországon, és innovatív szereplőként megmutathas-
suk vendégeinknek, hogyan válhat az edzés tudatos életformává.
Látogatóink hangulatos, légkondicionált és csúcsminőségű hangtechnikával fel-
szerelt termeinkben több, mint 20 féle különböző típusú csoportos órán vehet-
nek részt (pl. Aerobic, Spinning, Hot Iron, DeepWork, TRX, Funkciónális köredzés, 
BodyART, Alakformáló, Dance stb), vagy a wellness pihenőből nyíló finnszauna 
mellet gőz-, illetve infrakabinjainkban relaxálhatnak.
Termünk egyediségét tovább emeli, a Fájdalom Ambulancia területén található 
Jégszauna kezelés, mely számos pozitív élettani hatása mellett, kitünő kiegészíté-
se a napi edzésmunkának, illetve adott esetben szerves része a rehabilitációnak.
Szolgáltatási palettánk kialakításnál nagy gondot fordítottunk arra, hogy 
mindenki megtalálja a kedvére való mozgásformát, illetve, hogy mindenki ké-
nyelemben és nyugalomban élvezze a nálunk töltött időt. A kisgyermekkel ér-
kező vendégeinknek a hét minden napján szakképzett felügyelettel ellátott 
gyermekmegőrzőt biztosítunk.

A nagyterem
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Környezet- és természetvédelem

Lelenc Kutyamentő Egyesület
Székhely: 2141 Csömör, Mező u. 45.
Nyilvántartási szám: 4145

Hitelcél: Folyószámla hitel, forgóeszköz-finanszírozás céljából: Gazdi és a 
Kutyája Tanoda Programhoz kapcsolódó területrendezés valamint eszközök 
vásárlása.
Hitelkeret összege: 1 400 000 Ft  

A szervezet: 

A Lelenc Kutyamentő Egyesü-
let közhasznú társadalmi szer-
vezet. Tevékenységük elsősor-
ban a súlyosan sérült, vagy az
altatás-veszéllyel fenyegetett
kutyák konkrét fizikai mentése.
Évente közel 200 kutya kerül
a gondozásukba, akiket gyógyí-
tanak, és gazdát keresnek szá-
mukra. Gondozásukban egyide-
jűleg 55-65 kutya van (2011-ben 
160 kutya került a gondozásuk-
ba, és 124-nek találtak gazdát).
A Lelenc KME weboldala mellett www.elvesztem.hu címen fórumot indítottak, 
melyen bárki közzé teheti az elveszett, talált, vagy gazdát kereső állatok adatait, 
az adatokat az önkéntesek figyelemmel kísérik, más fórumokkal összevetve ak-
tualizálják, és elősegítik az állatok hazajuttatását. 
Tevékenységüket bővíteni szeretnék a Gazdi és a Kutyája Tanoda Program-
mal, ahol a résztvevők nemcsak rutinokat sajátíthatnak el saját ebeikkel, hanem
etológiai, környezet- és állatvédelmi ismereteret is szerezhetnek. Ez a program
egyszerre megelőzés is, mivel a tájékozott, gondos gazda okos, jól nevelt kutyája 
nem válik árva ebbé. A program megvalósításához területrendezésre, körbeke-
rítésre és eszközök megvásárlására volna szükség, amelyet részben a folyószám-
lahitelből kívánnak fedezni.

(A kép csak illusztráció.)

Ó-Wald Nonprofit Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Csikóvár u. 12. 
Nyilvántartási szám: 2331

Hitelcél: Ingatlanvásárlás
Hitel összege: 238 500 000 Ft 

A szervezet: 

A társaság fő tevékenységével szerve-
sen kapcsolódik a tulajdonos Óbudai 
Waldorf Alapítvány tevékenységéhez. 
A társaság a megvásárolt területen Waldorf központot kíván kialakítani. Az új 
központban (a régi épületek értékesítésével) együttesen kerülne kialakításra 
egy óvoda, általános iskola, középiskola, valamint tanárképző részleg.

Az óbudai Waldorf iskola épülete.

Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület
Cég székhelye: 2081 Piliscsaba, Levente u. 13.
Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 523
Fő tevékenység: Óvoda közérdekből történő létrehozása és működtetése, valamint a waldorf pedagó-
gia alapelveinek a megismertetése.
Képviselő neve: Novák László elnök
Kölcsönszerződés száma, kelte: EH-0068-14 2014. június 19.

Hitelcél: Ingatlanvásárlás
Hitel összege: 14 350 000 HUF
A szervezet: 

Egyesületünk fenntartásában működik az 1989-ben alapított Dr. Göllner Mária 
Waldorf Óvoda Piliscsabán, mely az országban másodikként nyitotta meg kapuit 
a waldorf pedagógia iránt elkötelezett családok gyermekei előtt. Vezető óvó-
nőnk 8 éve Kiss Jolánka, aki a Nemzetközi Waldorf Szövetségben képviseli ha-
zánkat. Ezidáig óvodánk az önkormányzati óvodával közös épületben működött, 
ezért hatalmas mérföldkő, hogy most a Magnetbank hitelének segítségével saját 
ingatlant vásárolhattunk, ahol még ideálisabb környezetet teremthetünk óvodá-
sainknak. Az új helyen a főépületen kívül egy kisebb ház is áll, ahol minicsoportot 
tervezünk indítani az óvodába készülő gyermekeknek. 

Kutatás-fejlesztés

Kultúra és oktatás 

Váci Waldorf Alapítvány 
Székhely: 2600 Vác, Téglaház út. hrsz.:1620/7
Nyilvántartási szám:  AM 1893

Hitelcél: ingatlan-felújítás
Hitel összege: 54 000 000 Ft  

A szervezet: 

Vácott és vonzáskörzetében az egyetlen alternatív pedagógiával dolgozó oktatá-
si intézmény a Waldorf-iskola és óvoda, amelyeknek az alapítvány a fenntartója. 
Nagynak mondható a vonzáskörzete, kb. 30 km-es körből érkezik a tanulóknak 
több mint fele. Közösségi összefogással és a MagNet Bank hitelével új épületbe 
költözött az iskola 2011-ben, egy volt laktanya területére. A felújított épület le-
hetővé teszi, hogy több gyermeket, méltóbb környezetben tudjunk fogadni. Az 
első ütem lezárulta után, további fejlesztéseket készülünk megvalósítani. A szel-
lemi és közösségi élet sokféle újdonságára nyílik lehetőség, mind gyermekeknek, 
mind felnőtteknek. 

Kontakt Alapítvány
Székhely: 1035 Budapest, Váradi u. 17.
Nyilvántartási szám: 7533

Hitelcél: működési költség
Hitel összege: 10 000 000 Ft

Az alapítvány fő tevékenységei közé 
tartozik az álláskeresők számára humán 
szolgáltatás (tanácsadás, mentorálás) 
nyújtása. A hitelből az Alapítvány likvi-
ditását kívánjuk finanszírozni, különös 
tekintettel a munkabérek és járulékok 
időbeli kiegyenlítésére.

MagNet Bank Zrt.

2017. február 1.


