ELŐVÁLASZTÁS

Bemutatkozás
Néhány tudományos elismerésem:
Okleveles Közgazdász diplomámat 1980-ban kaptam meg a Budapesti
Corvinus Egyetemen. A Egyetem 1991-ben Címzetes Egyetemi Docens
címet adományozott nekem. Védésemet követően a Filozófia Nagydoktora
a Közgazdaságtan-, a Jog- és az Üzlet területén tudományos elismerést
Brüsszelben jegyezték be 2002-ben. A kilencvenes évek eleje óta tagja
vagyok a mensa HungarIQa nemzetközi szervezetnek.
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Életrajzi kiemelések:
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Palotás János
Budapest, XVI. kerület és Alsórákos

Az emberség
és a szaktudás
nem zárják ki egymást!
Regisztrálj, ha számíthatok rád:

www.valasztas.palotas.net
Telefonszám: +3670 3945723

1955. szeptember 20-án születtem Budapesten. Egyetemi tanulmányaim
utolsó évében vettem feleségül csoporttársamat a két gyermekem
édesanyját, akivel az esküvőnk napján költöztünk be az első közös
otthonunkba, a XVI. kerületi Jávorfa utcában. Együtt újítottuk fel a 28
m2-es vályogházunkat. Néhány év múlva a Rózsa utcában építettünk
magunknak lakást, majd 1992-ben készült el a jelenlegi otthonunk
Ómátyásföldön. Az első vállalkozásaimat is a kerületben alakítottam,
még 1980-ban. Néhány évet a IX. kerületben laktam, amíg a mátyásföldi
otthonunkban működött az általam alapított „Cégvezetők Akadémiája”.
Matematika-fizika szakos középiskolai tanulmányaimat követően 1980-ban
a Budapesti Corvinus Egyetemen szereztem diplomát.
Vállalkozói tevékenységem mellett 1987-től hol rendszeres, hol esetenkénti
felkérésre oktattam számos magyarországi és külföldi egyetemen, főiskolán.
1988-ban alapítója, előbb társelnöke majd 1998-ig (országgyűlési
képviselői munkám miatt két évi megszakítással) elnöke voltam a
Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ).
1990-94 között a XVI. kerület egyéni országgyűlési képviselőjévé
független jelöltként választottak meg a rendszerváltó parlamentben,
ahol egy ideig a Parlament gazdasági bizottságának valamint a
költségvetési, adó-és pénzügyi bizottságának is tagja voltam. Kerületünkben
az MDF nem állított velem szemben jelöltet, és támogatta az indulásomat.
A nemzetközileg is elismert Szakértői Irodámat 1991-ben alapítottam,
és ma is én vezetem. Szakértői Irodám 2015. tavasza óta közel 1650 ún.
brókerkárosultat képvisel itthon és nemzetközi bíróságokon a Magyar
Állam, az MNB és az Állami Számvevőszék felelősségének
megállapítását kérve.
Egész életemet jellemzi az emberi jogokért való következetes fellépés.

Lakossági fórum az Erzsébetligeti Színházban
2021. július 22-én 18 – 21 óráig

Előadó: Palotás János

Ingyenes jegyigénylés E-mailben:

forum@palotas.net
Fontos tudnivalók:
A Járványügyi helyzet javulása miatt, jelenleg a fórumon való
részvételnél nincsen szükség sem a védettségi igazolványra, sem a
fórum alatti maszk használatára! Ugyanakkor kérjük, hogy figyelje az
aktuális járványügyi tájékoztatót a fórum napján is, mert a szabályok akár
szigorodhatnak is július 22-ig. Védettségi igazolvány és maszk mellett
szinte biztosan nem lesz akadálya a rendezvényen való részvételnek.
Egy személy maximum 6 virtuális belépőjegyet igényelhet Emailben. Az igénylést kérőnek E-mailben meg kell adni az igénylő mobil
telefonszámát és valamennyi résztvevő nevét, mert a jegyek névre
szólóak lesznek. A mobil telefonszám azért szükséges, mert a
munkatársaink visszahívással fogják ellenőrizni az igénylés valós voltát.
A rendezvényre szóló belépőjegyeket az igénylés szerinti E-mail
címre fogjuk visszaküldeni, amit vagy kinyomtatva kell belépőjegyként
magukkal hozniuk vendégeinknek, vagy az okos telefonjukon kell a
belépőn szereplő QR- kódnak elérhetőnek lennie. Az elektronikus
jegyellenőrzést a jegyeken található QR- kód gyors leolvasásával
végezzük a helyszínen.
A rendezvényre belépni 18:45-től lehet és a rendezvény
legfeljebb 21:00 óráig fog tartani.

Palotás János

Beszélgessünk a Facebook élő
adásában

az aktuális kérdésekről
Csütörtökönként
csak be kell gépelni az alábbi linket:
www.facebook.com/palotas.janos.szubjektiv/live_videos/
Az adás alatt mások által is látható kérdéseket lehet feltenni
(chat), és én élőben igyekszem rájuk válaszolni.

Időpontok (mindig csütörtökön 18.00 és 19:30 között):
Júliusban 8-án, 15-én és 29-én.
22-én (lakossági fórum élő közvetítése 18-21-ig)

Augusztusban 5-én, 12-én, 19-én és 26-án.
Szeptemberben 2-án, 9-én, 16-án és 23-án.
AJÁNLOTT WEBOLDALAK
Közérdekűnek szánt régi és új írásaim az alábbi
weboldalakon érhetőek el.

www.palotas.net
www.facebook.com/palotas.janos.szubjektiv

