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Ez a fogás sokba kerül a horgásznak  
  

Tiszalök Háromszázezer forintos bírságra és a horgászattól való 3 éves eltiltásra számíthat egy 

jogosulatlan halászattal gyanúsítható, többszörösen szabályszegő halász - közölte a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).  

A közlemény szerint a Nébih Állami Halőri Szolgálata szerdán ellenőrzést tartott Tiszalök 

környékén, és egy halásznál 19 kilogramm halat találtak. A további megfigyelés kiderítette, hogy a 

halász és segítője a bemutatottnál jóval több, összesen több mint 87 kilogramm halat rejteget.  

A halász a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kiérkező munkatársainak elismerte tettét. A 

szabályszegő megsértette a fogási napló vezetésének szabályait, nem tartotta be a mennyiségi 

korlátozást, több halfaj esetében a méretkorlátozást és a tilalmi időt sem.  

  

MW  

 

Eredeti  

 

(Somogyi Hírlap, 2017. március 12., vasárnap, 1. oldal)  
 

 

 

Okosút és autótesztpálya  
  

FEJLESZTÉS Zalaegerszeg jövőre felkerül a járműipar világtérképére  

 Zalaegerszeg (haa) - 2019-re már teljes funkcionalitással üzemelhet a járműipari tesztpálya, 

amelynek első szakaszát legkésőbb a jövő év első negyedévében átadják. Zalaegerszeg felkerül a 

járműipar világtérképére.  

 E két megállapítás is elhangzott az R76-os gyorsforgalmi útról, a járműipari tesztpályáról és a 

Smart City programról tartott pénteki tájékoztatón. A városházán állami és önkormányzati vezetők, 

országgyűlési képviselők tárgyaltak a nagy volumenű beruházások részleteiről, majd a sajtónak is 

beszámoltak az aktualitásokról.  

 Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos emlékeztetett rá: a miniszterelnök a 

Modern Városok Program keretében tett ígéretet arra, hogy Zalaegerszeget gyorsforgalmi úttal 

kötik össze az autópályával. A több évtizedes helyi szándék és a kormányzati akarat tehát 

találkozott, a gazdasági növekedés pedig lehetővé tette a 165 milliárd forintos beruházást. A 

képviselő hozzátette: a 2-szer 2 sávos "intelligens" gyorsforgalmi útként épülő R76-os 

megvalósítását felgyorsítja a járműipari tesztpálya 40 milliárd forintos beruházása - ez utóbbi 

létesítmény alapkövét idén május 19-én helyezik el ünnepélyesen. Az R76-os építése pedig 2017 

őszén kezdődhet.  

 Manninger Jenő országgyűlési képviselő hangsúlyozta: az egész megye fejlesztését 

nagymértékben segíti a tesztpálya és az R76-os beruházása, utóbbi Hévíz-Keszthelyt és a sármelléki 

repülőteret is bekapcsolja a gyorsforgalmi úthálózatba.  

 Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az új, gyors, a repülőteret is érintő nyomvonal 

előnyeiről szólt, s arról, hogy a szintén megvalósítandó logisztikai központ és konténerterminál 

http://hiradaspr.hu/l/?c=92QyKgK3YfwDhlYwHCDb7ev4sSoGR%2F7YfThS55SQLYhYM611kTKTe55rU8y%2BY3OL8agtrMPKsjYauJlpx4iZPA%3D%3D


szempontjából is rendkívül fontosak a beruházások. Végül köszönetet mondott a projektekért 

lobbizó támogatóknak.  

 Az intelligens, R76-os gyorsút 2-szer 2 sávon kapcsolódik az M7-eshez  

 A kormányzat képviseletében Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős 

államtitkár kifejtette, hogy Európában egyedülálló létesítmény lesz a zalaegerszegi tesztpálya. A 

hagyományos próbapálya mellett egy intelligens várost szimuláló létesítmény is épül, ahol azt lehet 

modellezni, hogy a vezető nélküli járművek hogyan "viselkednek" valós szituációkban, különböző 

akadályok között. Európai járműgyártókkal, Magyarországon kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 

vállalatokkal (eddig 22 céggel) már köttettek megállapodások a létesítmény használatáról.  

 Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár arról szólt, hogy a 

Smart City - Okos Városok - programban Zalaegerszeg meghatározó szereplő lehet, a pénteki 

szakmai egyeztetésen ez is téma volt. A kormányzat az új generációs távközlési szolgáltatások 

megvalósítására alkalmas települést keres - döntés hamarosan várható.  

 Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, kormánybiztos elmondta: az R76-ost technikai 

paraméterei alkalmassá teszik majd az autonóm járművek tesztelésére, sőt, a kormány két körben 

(Budapest és Graz bekapcsolásával) olyan közép-európai tesztzónát alakít ki, amely az ilyen autókat 

fejlesztő cégek számára komplex tesztelésre ad lehetőséget. Újságírói kérdésre az államtitkár 

közölte, hogy autóipari beszállítók, járműgyártó vállalatok, telekommunikációs és autós 

applikációkat fejlesztő cégek is használni fogják a zalaegerszegi létesítményt.  

 Balról: Palkovics László, Manninger Jenő, Lepsényi István, dr. Háry András, az Autóipari 

Próbapálya Zala Kft. vezetője, Balaicz Zoltán, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Vigh 

László, Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, dr. Sifter Rózsa 

kormánymegbízott és Kara Ákos a sajtótájékoztató után, az R76-os nyomvonalát ábrázoló térképpel  

 

Eredeti  

 

(Dunaújvárosi hírlap, 2017. március 13., hétfő, 6. oldal)  
 

 

 

A kereskedelmi láncokkal nem egyeztetnek  
  

Valóban egyeztet a héten a kormány az áruházláncok működésére vonatkozó új szabályokról a 

szakmai szervezetekkel - erősítette meg lapunknak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a 

Magyar Idők értesülését. Vámos György elmondta: egyelőre nem érkezett a szervezetükhöz írásos 

tervezet a módosításokról sem a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, sem a Miniszterelnökségtől. Így 

a szakma még nem tudja kommentálni a kormányzati elképzeléseket.  

A kormánypárti napilap úgy tudja, ma a kereskedelmi munkavállalók képviselőivel tartanak 

egyeztető tárgyalást. Kedden a munkaadói, vállalkozói oldal szakmai szervezeteivel ülnek 

tárgyalóasztalhoz a kormány képviselői. Az Országos Kereskedelmi Szövetség mellett meghívást 

kapott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is a megbeszélésekre. Az egyeztetéseken a legfőbb 

érintettek, vagyis a kereskedelmi láncok ugyanakkor nem képviseltetik magukat, mivel - ahogyan 

azt Lázár János kancelláriaminiszter korábban mondta - a kormány nem kíván beavatkozni a piaci 

folyamatokba, hanem a magyar munkavállalókat és a magyar fogyasztókat érintő szakmai-

szabályozási elképzelések megvitatása vált időszerűvé. A konzultációra bocsátott munkaanyag 

egyes pontjai kapcsán később a fogyasztóvédelem, illetve a környezetvédelem képviselőit is 

egyeztetésre várják a javaslattevő tárcák képviselői.  

Amint arról beszámoltunk: a március elején az Index.hu által kiszivárgott tervezet szerint csak 

parkolásért 20 milliárd forintot szednének be az áruházaktól, ezenfelül megszabnák, hogy mennyit 

költhetnek reklámokra a társaságok. Emellett kötelezhetnék a cégeket új munkaerő felvételére, 

növelniük kellene a vállalatoknak a hétvégi bérpótlékot, és legalább két szabad hétvégét 

biztosítaniuk kellene a láncoknak a dolgozóik számára. Továbbá az ingyenes buszjáratokat a 

http://hiradaspr.hu/l/?c=E3G8a8m4INYlS4AEkMxNratnKfHYxiP6p80CJrOvw8TTb%2BKdZziwOw3UiCRMIzRuhaXs%2FIk%2BItyu1EQGCgtgXA%3D%3D


reklámok körébe utalná a kormány. Ez azért lényeges, mert a tervezet szerint megszabnák, hogy a 

láncok a bevételük mekkora hányadát költhetik el legfeljebb reklámcélból.  

A kormányzat különadók és más módszerek útján egyszer már megpróbálta ellehetetleníteni a 

külföldi tulajdonban lévő áruházakat. 2015-ben azonban az Európai Unió nyomására kénytelen volt 

meghátrálni a kabinet, mivel a láncokra kirótt többletterhek számos ponton sértették az uniós 

versenyjogot. Egyes szakértők szerint ezúttal vélhetően azért folytat egyeztetéseket a kormányzat a 

szakma képviselőivel, hogy iparági megállapodásnak tüntethesse fel az újabb sarcokat.  

 20 milliárd forintot szednének be évente a parkolók megadóztatásából a tervezet szerint  

  

ILLÉS JÓZSEF  

 

Eredeti  

 

(Magyar Nemzet, 2017. március 13., hétfő, 7. oldal)  
 

 

 

Multik haza?  
  

A jelek szerint a kormánynak hirtelen mindennél sürgetőbbé vált, hogy (újra) nekifusson a 

hazánkban működő kereskedelmi láncok megzabolázásának. Sajtóhírek alapján már a héten 

elkészülhetnek azok az előterjesztések, amelyek nagyobb terhekkel sújtanák a Magyarországon 

működő cégeket. Az elmúlt napokban kiszivárgott, Lázár János és Varga Mihály nevéhez kötött 

javaslat azonban korántsem előzmény nélküli. Lapunk számolt be tavaly arról, hogy Orbán Viktor 

Lengyelországban a következő szavakkal vezette föl a kormány szándékait: "Négy olyan terület 

létezik, ahol muszáj elérni, hogy a hazai tőke a nemzetközi fölé nőjön. Ezek a média, a bankok, az 

energia és a kiskereskedelmi hálózat. Hárommal megvagyunk, a negyedikbe beletörött a fogunk. 

Kénytelenek vagyunk ezért új ötleteken dolgozni. Sajnos a kereskedelmi hálózatok furfangosabbak 

nálunk. Még néhány év, és ezt a célt is teljesítjük." Úgy tűnik, a kormányfő most látja elérkezettnek 

az időt, hogy megvalósítsa a negyedik célt is. Vagy legalábbis beszéljen róla...  

Ehhez kapóra jött, hogy a szomszédos országok vizsgálatai során kiderült az, ami nálunk már 

néhány éve közismert, nevezetesen, hogy a nyugati cégek gyengébb minőségű termékeket 

gyártanak a keleti tagországok számára, mint amit otthon forgalmaznak. Érdekes módon Lázár 

János múlt heti kormányinfón elhangzott érvelése szerint ezért nem a silányabb terméket gyártókat 

kell megbüntetni, hanem a termékeket forgalmazó kereskedelmi láncokat. Kétségtelen ugyan, hogy 

vérlázító a kelet-európai fogyasztók átverése, de ha valóban tenni akar ez ellen a kormány, akkor 

ezt elsősorban nem a kereskedőláncokon kellene számonkérni.  

Az elmúlt néhány év azt bizonyította, a láncok elleni intézkedések nagyrészt hatástalanok voltak, 

így a tőkeszegény hazai kisboltok száma megállíthatatlanul csökkent. S hiába érvel a 

kancelláriaminiszter azzal, hogy a vásárlók és munkavállalók érdekeit tartják szem előtt a mostani 

intézkedéscsomaggal, illetve hogy nem lesz áremelkedés például a multiláncok parkolóinak 

megadóztatása vagy a kötelező létszámbővítés miatt. Ahogy eddig, úgy a jövőben is beépítik majd 

áraikba a növekvő költségeket az érintett cégek.  

Ha pedig valóban úgy lesz, ahogy Lázár János ígérte, és nemcsak a multikra, hanem minden 

kereskedelmi láncra vonatkoznak majd az előírások, akkor számolni kell azzal, hogy a tőkeerős 

külföldi láncok ismét jobban viselik majd a terheket, vagy kijátsszák az előírásokat, míg a magyar 

cégek lemaradnak. Persze Brüsszel is közbeléphet, mint ahogy tette az elmúlt évben jó pár 

alkalommal a magyar kormány intézkedéseivel szemben.  

Főleg akkor várható uniós saller, ha a kormány visszatér régi szokásához, és éppen a leginkább 

érintetteket, a kereskedelmi láncokat hagyja ki az egyeztetési folyamatból. Lázár János szerint a 

tervezett intézkedések célja elsősorban a fogyasztók és a kereskedelemben dolgozók érdekeinek 

védelme. A jelek szerint ezért csak az ő képviselőikkel kíván egyeztetni a kormány. Persze velük is 

http://hiradaspr.hu/l/?c=9eWlLMP84mJchBy0PyMBackGXtYh%2FNK2uydhtD8u270fNY9SEC2AzFETfU0lEAO2gl4VQNT9m0UK2sahl1YcrA%3D%3D


csak futtában, hiszen pénteken postázták javaslataikat, s ma már kezdődnek is a tárgyalások, 

amelyekre csak a munkavállalói érdek-képviseleteket, a munkaadói szakmai szervezeteket, 

valamint a környezet- és fogyasztóvédőket hívták meg. A korábbi tapasztalatok arra engednek 

következtetni, hogy ismét erőből akarják letolni az áruházláncok torkán az új szabályokat. Azok 

viszont most sem fogják hagyni magukat.  

Jó eséllyel arra kerül majd sor, ami már több, önkényesen meghozott törvény esetében. A multik 

- Brüsszellel a hátuk mögött - majd jól megfúrják a jogszabályt, a kormány pedig ismét utólagos 

egyeztetésre kényszerül, hogy a nagy áruházláncok szája ízének is megfeleljen a törvény. Feltéve, 

ha az egész javaslatcsomag nem csak egy újabb gumicsont, amely arra szolgál, hogy a választásokig 

elterelje a figyelmet az egyre szaporodó korrupciós ügyekről.  

  

HAJDÚ PÉTER  

 

Eredeti  

 

(Magyar Nemzet, 2017. március 13., hétfő, 9. oldal)  
 

 

 

Csigatésztát tesztelt a Nébih  
  

MAGYARORSZÁG. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legutóbbi 

terméktesztjén 33 száraztésztából 23 terméknél merült fel kifogás - közölte a hivatal.  

A hivatal a termékteszt során huszonnégy 8 tojásos és kilenc 4 tojásos, csiga formájú, levesekhez 

kínált száraztésztát ellenőrzött, négy súlyosabb minőségi probléma miatt mintegy 400 ezer forint 

összegű bírságot szabott ki.  

A laboratóriumi vizsgálatok egy termékben mikrobiológiai szempontból nem toxintermelő 

baktériumot mutattak ki, amely miatt a hivatal kötelezte az előállítót az üzemi higiéniai folyamatok 

felülvizsgálatára. Három 8 tojásosként forgalmazott tészta pedig nem felelt meg a jelölésben 

szereplő tojástartalomnak. A vizsgálat két terméknél mutatta ki, hogy friss tojás helyett tojáslét 

használtak.  

  

 (mti)  

 

Eredeti  

 

(Kisalföld, 2017. március 13., hétfő, 4. oldal)  
 

 

 

A nitrátjelentés határideje  
  

Az adatszolgáltatás kötelező a mezőgazdászoknak, elmulasztását bünteti a hatóság  

 Körkép (tat) - Két határidő is közeleg a mezőgazdászok számára. Érdemes odafigyelni, a 

mulasztást büntetik.  

 - Újabb adatszolgáltatási határidő közeledik, így a gazdálkodóknak érdemes most is egy kicsit 

odafigyelni kötelezettségeikre - kezdte a tájékoztatást Avar Kálmán, a Vas Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának vezetője. A nitrátérzékeny területen 

gazdálkodóknak, valamint a háztartási igényt meghaladó mértékben állattartást végzőknek (vegyes 

állattartás esetén 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetén 3 számosállat/ingatlan, amelyben 1 

számosállat: 500 kg élőtömegű állatcsoportnak felel meg) január 1. és március 31. között adatot kell 

szolgáltatniuk a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

http://hiradaspr.hu/l/?c=JOmrUy%2BGZ6Bg6KqkRn2H0owl%2FeqD%2Fq0hyW8fDisIxvF3jZKw%2BK5gLMxtiBgnEE75jcSOvjQZUtnUKpDtZ4osVw%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?c=LJrHhntuhrOuxde6zzP1uZsynDuIoZxcOmpFj0whlNeZh0LGuWht8%2BwF%2ByPW7jf4GX2HW%2F3VEzoMsPrDs0IhBA%3D%3D


cselekvési programról. Utóbbi kötelezettség 2016. január 1-jén lépett hatályba. - Az eddigi 

gazdálkodási év (szeptember 1-jétől december 31-éig) helyett a következő időszaktól kezdve 

naptári évre vonatkozóan kell a nitrátjelentést megtenni. Ennek megfelelően az adatlapokat január 

1. és március 31. között kell majd elektronikusan, ügyfélkapun keresztül beküldeni a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére - tudtuk meg a főosztályvezetőtől. A konkrét 

részletekről szólva elmondta: az ügyfélkapun, az általános nyomtatványkitöltő programban (a 

http://anyk. nebih.gov.hu/ címről) letölthető a formanyomtatvány, melyet a gazdáknak a www. 

magyarorszag.hu portálon keresztül kell benyújtaniuk.  

 - A gazdálkodó adatszolgáltatását a gazdálkodási napló a tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, 

parcellaművelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjai vagy az ezeknek megfelelő 

adattartalommal vezetett folyamatos nyilvántartások alapozzák meg - mondta lapunknak a 

mezőgazdasági szakember. Hozzátette még: az elektronikusan beküldött adatlap másolatát öt évig 

kell megőrizni.  

 - Fontos a gazdák számára a közelgő határidő, hiszen az adatszolgáltatást elmulasztókkal 

szemben a talajvédelmi hatóság nitrát-adatszolgáltatási bírságot szabhat ki - mondta a 

kormányhivatal főosztályvezetője.  

 Még egy határidő is közeleg a termelőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja azon 

őstermelők figyelmét, akik 2016. január 1-jét követően váltottak ki őstermelői igazolványt vagy 

2016-ban cserélték le korábbi, papíralapú, barna színű igazolványukat, hogy ha nem rendelkeznek a 

2017-re érvényes értékesítési betétlappal, úgy azt - az őstermelői jogviszony folytonosságának 

sérülése nélkül - március 20-áig igényelhetik.  

 A gazdálkodók a munka mellett a határidőkre is figyeljenek!  

 

Eredeti  

 

(Vas Népe, 2017. március 13., hétfő, 6. oldal)  
 

 

 

A szolgáltató kamara képét tovább erősítik  
  

Békés megye A "Gazdasági kamarákról" szóló törvény 2012-es módosítása értelmében a 

gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, és a kamarai 

közfeladatok ellátásához évente 5000 forint kamarai hozzájárulást fizetni. Sokan felteszik a kérdést, 

mit kapnak cserébe a befizetett díjért. Ugyanakkor annak már kevesebben járnak utána, hogy a 

hozzájárulásért cserébe a kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat 

térítésmentesen nyújtani. A részletekről Tóth Zsoltot, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

(BMKIK) titkárát kérdeztük.  

 - Mit kap a befizetésért és a tagságért cserébe a vállalkozó?  

 - A tagság továbbra is önkéntes, ami nem keverendő össze a kamarai regisztrációval. A 

regisztráló vállalkozások - bár ezt sokan félreértik - nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai 

taggá. Változás a korábbiakhoz képest, hogy számos, kizárólagosan a kamarai tagság számára 

elérhető szolgáltatásunk közül csak néhány vált elérhetővé a regisztrációs számmal rendelkező 

vállalkozásoknak is. Ezek konkrétan a tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási 

kérdésekben; az üzleti partnerkeresés és a pályázatfigyelés. Önkéntes vállalásunk, hogy a 

törvényben megszabottakon túl, további díjmentes szolgáltatásokat is elérhetővé tettünk a regisztrált 

vállalkozásoknak. Térítésmentes tanácsadásaink heti rendszerességgel zajlanak a kamarában. 

Jelesül számviteli és adóügyekben, jogi, illetve fogyasztóvédelmi eseteknél, munkavédelmi, 

munkaügyi kérdésekben, valamint - legújabb területként - adatvédelmi területen.  

 - A kamara ezen tevékenysége nem előzmény nélküli, mit kell tudnunk szervezetükről?  

 - A törvény alapvetően gazdasági önkormányzatként definiálja szerepünket, olyan 

köztestületként, amely számos közjogi feladatot is ellát. Érdekvédelmi feladatokat ugyancsak 
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végzünk a gazdaság teljes egészében. Jelentős változás volt életünkben a 2000-es év, amikor 

bevezették az önkéntes kamarai tagságot, majd 2012-ben a törvény előírta az éves kötelező 

regisztrációt. 2000-ben alapvető célul tűztük ki a megyei vállalkozásoknak nyújtandó szolgáltatások 

minél szélesebb körű bevezetését, amit azóta is bővítünk. A kötelező regisztrációval igénybe vehető 

szolgáltatásokon túl számos eszközzel segítjük a vállalkozásokat.  

 - Mennyire élnek a térségi cégek, vállalkozások a kamara által felkínált lehetőségekkel?  

 - Azt tapasztaljuk, hogy sokan már csak akkor fordulnak hozzánk, mikor már nem maradt egyéb 

lehetőség. Mi azt szeretnénk elérni, hogy ha valami vállalkozással, üzleti élettel kapcsolatos 

probléma, kérdés merül fel, akkor először a kamara jusson az érintettek eszébe. Ezért is szerveztünk 

egy átfogó tájékoztató kampányt. Elsődlegesen célunk, hogy a szolgáltató kamara képét erősítsük.  

 - Milyen előnyei vannak az önkéntes kamarai tagságnak?  

 - Elöljáróban megint hangsúlyoznám, hogy tévhit, miszerint a kötelező regisztráció jegyben jár 

az önkéntes tagsággal. Utóbbi sokkal szélesebb körű kapcsolat a kamara és a vállalkozások között. 

Az önkéntes tagoknak nyújtott szolgáltatások köre jóval szélesebb, sokrétűbb, mint a regisztrált 

vállalkozások esetében, amelyről honlapunkon vagy az ügyfélszolgálatunkon tájékozódhatnak az 

érdeklődők. Nem mellékes, hogy az önkéntes tagok rendelkezésére álló szolgáltatásaink zömmel 

térítésmentesek vagy jelentős kedvezménnyel vehetők igénybe. Ha valaki úgy dönt, hogy 

önkéntesen csatlakozik, annak a kötelező hozzájárulás díját beszámítjuk az éves kamarai tagdíj 

összegébe.  

 Adatbázis is készült  

 - A kötelező regisztrációval párhuzamosan adatbázis is készült a vállalkozásokról, ez mindenki 

számára elérhető a világhálón - tájékoztatta lapunkat Tóth Zsolt. Hozzátette, szervezetük az 

adatbázist a gazdaságszervezés alapjaként hasznosítja, túllépve egy adminisztratív feladat 

teljesítésén, feleslegnek tűnő adatbekérésen. Emlékeztetett, a tisztánlátáshoz szükséges a gazdaság 

egészére történő rálátás. Hasznos még az adatbázis a gazdaság kifehérítéséhez, a gazdaság- és 

területfejlesztés irányainak kialakításához, a helyi piacok fejlesztéséhez, illetve védelméhez, a 

gazdasági élet szereplői közötti információ áramoltatásához.  

 - Fontos, hogy a korrekt vállalkozások láthatóak, elérhetőek a piac szereplői számára. Emellett 

célzott piaci, üzleti információkat juttathatunk el számukra, segítséget nyújtva a hazai és a 

nemzetközi piacokon való megjelenéshez.  

 Tóth Zsolt hangsúlyozta: az önkéntes tagság szélesebb körű kapcsolat a kamara és a 

vállalkozások között  

 Molnár Pál Márton pal.marton.molnar@mediaworks.hu  

 

Eredeti  

 

(Békés Megyei Hírlap, 2017. március 13., hétfő, 4. oldal)  
 

 

 

A jótállásról és a szavatosságról kérdezhetnek  
  

ÉSZAK-DUNÁNTÚL. A Kisalföld a vásárlókért rovat keretében idén rendszeresen más-más 

fogyasztóvédelmi témában gyűjtjük össze olvasóink kérdéseit. Ezúttal a jótállásra és a 

szavatosságra vonatkozó leveleket várjuk, ugyanis sokaknak gondot okozhat, ha soká tart a 

megvásárolt áru megjavítása vagy nem akarja azt a kereskedő kicserélni. A legtöbben a garanciát 

emlegetik, ha hamar meghibásodik a termék, amit megvettek, azonban ezt a fogalmat a 

jogszabályok nem ismerik, csak a jótállás és a szavatosság létezik, s ezeket nem szabad 

összekeverni. A jótállás és a szavatosság témájában a leveleket március 16-án délig várjuk a 

rimanyi.zita@ kisalfold.hu e-mail-címre és a szerkesztőség postacímére. A Gazdasági Versenyügyi 

Tanácsadó Iroda szakértői válaszolnak a kérdésekre.  
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Eredeti  

 

(Kisalföld, 2017. március 13., hétfő, 5. oldal)  
 

 

 

Újabb élelmiszerek minőségét vetik össze  
  

Laikus kóstolók helyett akkreditált laboratóriumban, erre a feladatra szakosodott ellenőrök 

hasonlítják össze a multinacionális élelmiszergyártók hazánkban kapható termékeit a nyugati 

országokban kapható árukkal - nyilatkozta a Magyar Időknek Zsigó Róbert élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős államtitkár.  

 Fűszerek, konzervek és fagyasztott termékek is bekerültek abba a száz terméket tartalmazó 

körbe, amelyek minőségét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei 

összehasonlítják a Nyugat-Európában kapható, azonos márkanéven forgalmazott árukkal - tudta 

meg lapunk. Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 

államtitkára lapunknak elmondta: a hatóság szakemberei emellett az alkoholos és alkoholmentes 

italok minőségét is ellenőrzik, ahogy a nagy érdeklődésre való tekintettel hamarosan az édesipari 

árukat és tejtermékeket is górcső alá veszik. Ismeretes, a földművelésügyi miniszter azt követően 

rendelte el a rendkívüli vizsgálatot, miután a napvilágot látott korábbi ellenőrzés eredményei azt 

mutatták, hogy az osztrák boltokban kapható ugyanazon gyártó azonos márkájú termékei más 

minőségűek voltak itthon, mint külföldön.  

Az államtitkár jelezte: a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, az eredmények várhatóan március 

második felében születnek meg.  

Mivel korábban a szlovák hatóságok ellenőrzései és a cseh példa is azt mutatta, hogy nem 

kizárólag Magyarországot érintő problémáról van szó, a Nébih szakemberei Ausztria mellett több 

nyugat-európai országból szerezték be az összehasonlításhoz szükséges termékmintákat. Bár a 

Nébihnek más tagállamokban nincs jogosultsága a hatósági mintavételre, a szakemberek a vásárlás 

során maradéktalanul betartják az idevonatkozó előírásokat. Az érzékszervi vizsgálatok mellett a 

jelölést és az összetevőket is ellenőrzik. Összehasonlítják például azt, hogy milyen és mennyi 

adalékanyagot tartalmaznak az élelmiszerek. Bár az előző ellenőrzés során voltak, akik 

megkérdőjelezték az eredmények komolyságát, az államtitkár leszögezte, hogy a hatósági vizsgálat 

szigorú kritériumok alapján, akkreditált laboratóriumokban zajlik.  

- Az érzékszervi vizsgálat nem egy szubjektív kóstolást takar. Nem arról van szó, hogy egy 

laikus társaság hasonlítja össze a termékek ízét - emelte ki. Az államtitkár szerint a hazai és a 

külföldi hatósági rendszer szerves részét képező érzékszervi vizsgálatot is akkreditált 

laboratóriumban, erre szakosodott ellenőrök végzik. A szakemberek továbbképzésen tanulták meg, 

hogyan lehet a különböző élelmiszereket szakszerű módon összehasonlítani úgy, hogy kiderüljenek 

az összetételbeli, illetve minőségbeli különbségek vagy azonosságok. - A vizsgálat legfőbb célja az, 

hogy tájékoztatni tudjuk a vásárlókat arról, melyek azok a termékek, amelyekhez jó minőségben 

hozzájutnak a hazai boltokban is, illetve melyek azok az élelmiszerek, amelyekkel becsapják őket a 

multinacionális gyártók - mutatott rá Zsigó Róbert.  

Jelenleg több tagállam élelmiszerbiztonsági szakemberei is azon dolgoznak, hogy kiderüljön, 

melyek azok a termékek, amelyek Európa nyugati felén jobb minőségben kerülnek a fogyasztókhoz, 

mint a keleti régióban. Csehország és Románia agrárminisztere néhány hete rendelt el rendkívüli 

vizsgálatot ez ügyben, Horvátországban pedig a vásárlói visszajelzések alapján indult el még tavaly 

hasonló ellenőrzés- sorozat.  

Zsigó Róbert szerint az érintett tagállamok a konkrét vizsgálatokkal kapcsolatban nem 

egyeztetnek egymással, azonban elképzelhető, hogy az eredményeket - az Európai Unió 

Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának ülésén benyújtott közös szlovák-magyar előterjesztéshez 

hasonlóan - együtt küldik el az Európai Bizottságnak.  

- Széles körű összefogás van a keleti tagállamok között ez ügyben, a cél az, hogy folyamatosan 
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nyomást gyakoroljunk Brüsszelre annak érdekében, hogy érdemben foglalkozzon a problémával - 

tette hozzá.  

 Az érzékszervi vizsgálat nem egyenlő a kóstolással  

  

Köpöncei Csilla  

 

Eredeti  

 

(Magyar Idők, 2017. március 13., hétfő, 1+11. oldal)  
 

 

 

Álságos rezsiharc  
  

Blöff a kormányzat Brüsszel elleni propagandája  

 "Az Európai Unió megtiltaná a rezsicsökkentést" - úton-útfélen ezzel riogat a fideszes 

propaganda, amit még azzal is megtoldanak, hogy még az is előfordulhat, hogy emiatt Brüsszel be 

is perli Magyarországot. Mind a két állítás azonban álságos. Az európai közösség illetékesei arról 

tájékoztatták ugyanis lapunkat, hogy ilyesmi nem "szokás", egyáltalán nem tiltanák be a 

rezsicsökkentést! Sőt, ha Magyarország az uniós elveket következetesen alkalmazza, akkor még 

alacsonyabbak is lehetnek villanyszámlák a jelenleginél, kevesebbet fizetnénk. A felek álláspontja, 

tehát nagy mértékben különbözik egymástól, ugyanakkor egymás érveinek befogadása nem 

mutatnak hajlandóságot. Brüsszel az általuk gyakran alkalmazott bikkfanyelv szerint "valós", a 

szolgáltatók versenyében kialakuló energiaárakat szeretnének, olyant, amelyik szerintük fedezné az 

energiarendszer fenntartási és fejlesztési költségeit is. Amit a brüsszeli energetikai szóvivő 

lapunknak úgy kommentált, hogy ezt nehéz lenne árcsökkentési tilalomként értelmezni. Azonban 

arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Fidesz az elmúlt három év során nem változtatott az 

árakon, miközben a nemzetközi olajárak felükre-harmadukra estek vissza. A Fidesz 

"rezsicsökkentési politikája", vagy a "rezsicsökkentés vívmányainak védelme" nem tévesztendő 

össze a tényleges csökkentésével.  

 Az Európai Unió elvileg nem küzd a tarifák mérséklése ellen  

 Még olcsóbb lehetne az áram  

 Semmifajta rezsicsökkentési tiltásról nem tudnak az EU-ban, a kormány kiforgatja Brüsszel 

fogyasztóvédelmi érveit  

 Az áramdíj és a fogyasztás szorzatából a Fidesz csak az első taggal foglalkozik, az Unió viszont 

inkább az igények leszorításával nyesne a rezsin. Orbán Viktor kormányfő ezt a szándékot 

folyamatosan támadja. Nő is a rezsi!  

 "Az Európai Unió megtiltaná a rezsicsökkentést" - visszhangozza Orbán Viktor szavait a 

fideszes propaganda úton-útfélen, sőt Lázár János kancelláriaminiszter szerint Brüsszel emiatt be is 

perli Magyarországot! Lapunk - a NER alapszabályait némiképp áthágva - magát Brüsszelt kérdezte 

meg: vajon tényleg betiltanák-e a rezsicsökkentést, és készülnek-e perindításra? Anna-Kaisa 

Itkonen energiaügyi szóvivő e konkrét kijelentéseket lapunknak ugyan nem kommentálta, viszont 

egy brüsszeli forrásunk szerint ez náluk "nem szokás". Részletes - más uniós szakértők által 

kiegészített - magyarázatából ugyanakkor kitűnik: egyáltalán nem tiltanák be a rezsicsökkentést! Mi 

több, elveik alkalmazásával kevesebbet fizetnénk! A felek álláspontja merőben különbözik, 

ugyanakkor egymás érveinek befogadása kölcsönösen süket fülekre talál.  

A helyzet az, hogy az Európai Unió elképzeléseit szinte lehetetlen a fideszes szlogenek szintjére 

leegyszerűsíteni. Sőt azok több ponton félre is magyarázhatóak. A kormánypárt propagandája éppen 

ezért minden ilyen lehetőséget kihasznál, így az általuk Brüsszelnek tulajdonított gondolatok 

valójában nem egyeznek meg a tényleges uniós gondolatokkal.  

Az Európai Unió bikkfanyelve szerint "valós", a szolgáltatók versenyében kialakuló 

energiaárakat szeretnének. (Éppúgy, mint bármely más termék, például az olaj, a benzin vagy épp a 
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mobilszolgáltatás esetében.) Ez szerintük fedezné az energiarendszer fenntartási és fejlesztési 

költségeit is.  

Anna-Kaisa Itkonen szerint elképzeléseik révén a fogyasztó pénzt takarít meg, illetve mindebből 

haszna származik. Ezt igen nehéz árcsökkentési tilalomként értelmezni. Orbán Viktorék állítása 

eszerint nem felel meg a valóságnak! A tényleges helyzet, mint láttuk, ennek a szöges ellentéte.  

A rezsicsökkentési cél látszólag azonosnak tűnik. Már ha a rezsicsökkentés megvalósításának 

tekintjük azt, hogy a Fidesz az elmúlt három év során nem változtatott az árakon, miközben a 

nemzetközi olajárak - vagyis az energiaszolgáltatók kiadásai - felükre-harmadukra estek vissza. 

Ugyanis a magyar kormánypárt "rezsicsökkentési politikája", vagy a "rezsicsökkentés 

vívmányainak védelme" nem tévesztendő össze a rezsi tényleges csökkentésével. Sőt a 

villamosenergia-fogyasztás számlája egy-egy, a mögöttünk hagyotthoz hasonló hideg télen akár 

harmadával is megnő. Az állami tulajdonban lévő Mavir Zrt. éppen a múlt hétvégén számolt be a 

rekordszintű téli áramfogyasztásról. Ez kiváltképp az olyan lakásokra jellemző, amelyek rosszul 

szigeteltek, viszont ez ellen a Fidesz nem tesz szinte semmit. Emellett Lázár János a jövőben is az 

igények emelkedésre számít, ami - további ármérséklés nélkül - ismét csak rezsiugrással fenyeget.  

Ugyanakkor az Európai Unió elképzeléseinek legtámadhatóbb pontja az ár. Egy szabad piacon 

ugyanis a tarifa akár nőhet is. A hazai lakossági díj energiaszakértők szerint egyébként amúgy is 

nyomott, most éppen talán fedezi a költségeket, de egy esetleges nemzetközi drágulás emelést 

hozna, még akkor is, ha Magyarországon több egyenrangú nagykereskedő versenyezne a lakosság 

kegyeiért, de ennek most semmi jele. A brüsszeli szavak tehát kiforgathatóak úgy is, hogy miattuk 

ugrana a díj. Igaz, egy szabad piacon az árcsökkenés legalább olyan megszokott, mint a drágulás. 

Ezért is valótlan a "rezsicsökkentés betiltásáras" vonatkozó fideszes szlogen, Lázár János azon 

kijelentése pedig, hogy a felszabadított árak akár 50-100-200 százalékkal ugorhatnának, nem más, 

mint egy megalapozatlan blöff. Az Európai Unió ugyanis nem a tarifára, hanem a kiadásokra 

összpontosít, és ennek mérséklését ígéri. Ez talán fontosabb is, mint maga a díj, ennek 

alátámasztásául egyszerre több megoldást is kínálnak. Az egyik ilyen a lakások felújítása-

szigetelése. E célra nyakló nélkül döntenék ide a vissza nem térítendő támogatást. Ám az Orbán-

kormány a lakossági felújítások százmilliárdos uniós keretét inkább állami épületekre költi, ami 

jóval szerényebb felújítási igénycsökkenést eredményez, a lakásfelújítás a rezsinken akár 30-50 

százalékot is nyesne, de az Orbán-kabinet ezt letiltotta, vagyis a Fidesz ennyit vesz ki a magyar 

családok zsebéből.  

A másik uniós javaslat a "keresletszabályozás". Eme kissé rózsaszín terv szerint a díj akár 

óránként is változna, így a háztartások az olcsóbb időszakokra időzíthetnék fogyasztásukat, ami 

némi alkalmazkodást igényel, hiszen az áram alacsony kereslet esetén természetesen olcsóbb. 

Például éjjel, vagy valamelyik megújuló energiára alapozott ellátás esetén, ha erőteljesen süt a nap 

vagy fúj a szél. Viszont amellett, hogy így pénzt takarítunk meg, az energiarendszer működtetése is 

olcsóbb lesz. (A módosabbak a háztáji megújulóenergiás megoldásokból közül is válogathatnak. Az 

átszerelés olykor még drága, de a rezsi így akár teljesen le is nullázható.)  

Noha mindezzel nyilván sokat megtakaríthatunk, amit Brüsszel sem tagad, azonban bizonyos 

élethelyzetekben ez sem tűnik megoldásnak, ezért ajánlják az "energiaszegény", illetve a "védett" 

fogyasztói státuszt. A rászorulók a terv elfogadását követő öt évig továbbra is az állam által 

megszabott áron kaphatnák az áramot. Egyébként "rendkívüli helyzetekben" szintén megengednék 

az állami közbelépést, igaz, vétójoggal. Míg az Orbán-kabinet ragaszkodik a teljes lakossági 

árcsökkentéséhez, addig az Európai Unió ezt élesen elveti. Brüsszel szerint így olyanok is 

részesülnének támogatásból, akik nem szorulnak rá. Arra a kérdésünkre, hogy konkrétan 

Magyarországon a piac felszabadítása nem az árak elszabadulását hozná-e, "háttérként" azt a választ 

kaptuk, szerintük a nyitottság vonzza a befektetőket, ami versenyt hoz, vagyis a válaszuk 

értelemszerűen: nem.  

A Fidesz viszont az Európai Unió szándékait, megtévesztően a teljes rezsire vetíti ki, miközben 

az uniós csomag csak az áramra vonatkozik. Arra kérdésünkre viszont, hogy tervezik-e ezt 

gázfronton is alkalmazni, nem kaptunk érdemi választ. Napirenden most kétségtelenül csak az 

áramdíj szerepel. Több körben rákérdeztünk arra is, hogy dacossága miatt beperlik-e 



Magyarországot, azonban erre Anna-Kaisa Itkonen nem felelt, más brüsszeli források viszont Lázár 

János kijelentését spekulációnak bélyegezték. Megerősítés híján tehát ez a - kormánysajtó 

címlapjára került - fideszes állítás se bizonyult igaznak.  

 Nincs verseny a lakosság kegyeiért   

Piaci alapon valószínűleg már alacsonyabbak lennének a lakossági energiatarifák - vélte Barta 

Judit. A GKI Energiakutató Kft. szakértője ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy a lakossági 

fogyasztók kegyeiért semminemű verseny nem zajlik. Ennek okát a szakember abban látja, hogy a 

hazai energiapiac "bizalmi jellegű", status quókon alapul, a belépést "szubjektív elemek" 

akadályozzák. Mindazonáltal szerinte több cég is versenyezhetne a jelenlegi nagy ellátókkal. Egyik 

jelöltje például a Mol-résztulajdonú, feltörekvő MET lehetne, az a társaság, amelyet általában a 

Fidesz gazdasági hátországához sorolnak.  

 Magyarország a maga magas áfájával kilóg az uniós sorból  

"Abszolút" - válaszolt nemrég arra a kormánypárti kérdésre Lázár János, hogy "a rezsicsökkentés 

elleni brüsszeli támadás kivédésében" számíthatunk-e a többi visegrádi állam - Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia - támogatására. Pedig ez azért nem ennyire egyértelmű. Csehországot 

Brüszszelben éppenséggel a versengő, valós lakossági energiaárak egyik mintapéldájaként tartják 

számon. Lengyelország is korábban már kilátásba helyezte lakossági gázpiaca megnyitását. 

Áramfronton kevéssé a hatósági rezsi, sokkal inkább az ottani szénerőművek fenntartásáért 

küzdenek. Orbán Viktor viszont nemrég arra célzott, hogy szénügyben a lengyelek mellett állunk. 

Eközben az energiaügyi államtitkár, Aradszki András - a magyar kormány által is aláírt párizsi 

klímamegállapodásra hivatkozva - határozottan a szén ellen foglal állást.  

Szlovákia viszont kissé kiszámíthatatlan: Robert Fico kormányfő nemrég a rezsiszámla 

széttépésével biztatta ellenállásra a lakosságot. Romániában viszont a nálunk olcsóbb piaci árakra 

térnek át, az IMF-megállapodás miatt. Bulgária ezzel szemben ellenáll: ott a rezsiemelés gyakorta 

véres utcai összecsapásokba, és a kormánybukásokba torkollik. A szakértők arra is fi 

gyelmeztetnek, hogy az uniós energiacsomag még csak egy tervezet. Akár teljes egészében el is 

bukhat, no nem a magyar rezsicsökkentési szándékok, hanem például a franciák vagy a lengyelek 

ellenállásán. De az is előfordulhat, hogy elfogadják, viszont jelentősen legyengített formában. Meg 

is nyújthatják az átmenetet, és ki is terjeszthetik azt akár az egész lakosságra is. Brüsszel egyébként 

azt se írta körül, ki lehet "védendő".   

A szintén épp most piacosító Spanyolország például a lakossági díjak elszállásának 

megakadályozására azokat a nagykereskedelmi árakhoz szabta, amit az Európai Unió el is fogadott. 

Az Európai Unió 28 tagállamából most 12-13-ban központi az ármegállapítás, de a téma mindenütt 

"forró." Szakértők ugyanakkor megtévesztőnek tartják Lázár János ama hivatkozását, miszerint ha 

engedünk Brüsszelnek, akkor a mi közel 40 forintos kilowattóránkénti tarifájához képest a németek 

90 forint körüli ára várhat ránk. (A német díjat ugyanis az ottani állami terhek emelik meg.)  

Ilyen kötelezvényt viszont az uniós csomag nem tartalmaz, ez ugyanis az egyes államok belügye. 

Nem is beszélve arról, hogy az Orbán-kabinet továbbra is az Európai Unió legmagasabb áfáját szedi 

be a lakossági energiaszámlák után is. Az uniós elképzelések viszont kisiklathatóak akár a hazai 

átültetés során is. Nem árt ugyanakkor emlékeztetni arra, hogy ezek a viták akár még hosszú évekig 

is elhúzhatóak.  

Bár szakértőink bírósági eljárásról nem hallottak, viszont a 2013-as rezsicsökkentés nyomán 

zajlik egy kötelezettségszegési eljárás, ami könnyen torkollhat akár perbe is.  

 A magyarországi villanyszámlák három éve befagytak, nem követik a világpiaci árcsökkenést  

  

 Marnitz István  

 

Eredeti  

 

(Népszava, 2017. március 13., hétfő, 1+5. oldal)  
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Kacsanagyhatalom lehet hazánk  
  

Agrárium Megafúzió jöhet létre a magyar baromfiágazatban  

 Idén történik meg az a fúzió, amelynek a híre már tavaly feldúlta a magyarországi 

baromfipiacot. Megállapodott ugyanis a szektor két nagyágyúja, a debreceni Tranzit és a nyírségi 

Gastor, hogy az előbbi ingatlanokat és eszközöket vásárol az utóbbi köré csoportosult cégektől. 

Nem üzletrészvásárlásról van szó, ezért némi fejtörést okozott, kell-e egyáltalán a Gazdasági 

Versenyhivatal jóváhagyása az ügylethez. A versenyhatóság mindenesetre vizsgálja a fúziós 

kérelmet, és a Világgazdaság úgy értesült, hogy március végéig dönthet is az ügyben. Az egész 

baromfiipar szempontjából lényeges változást hoz a fúzió, a résztvevők ugyanis a piac meghatározó 

szereplői. A Szabó Miklós érdekeltségébe tartozó Tranzit a legnagyobb víziszárnyas (kacsa és liba) 

termelő-feldolgozó formáció. Az akció másik főszereplője, a Petis Mihály érdekeltségébe tartozó 

Gastor a csirkepiac harmadik legnagyobb szereplője.  

A piacon már korábban elterjedt hírek szerint a tranzakció során a Tranzit épületeket vásárol a 

Gastortól, illetve a hozzá közeli cégektől, és ezekben az eddigi csirketermelés helyett 

pecsenyekacsával foglalkoznak majd. A bevásárlással Európa legnagyobb kacsaintegrátora jöhet 

létre.  

 Európa legnagyobb kacsaintegrátora jöhet létre  

 Átszabják a baromfipiacot  

 Megállapodott a baromfiszektor két nagyágyúja, ennek nyomán a debreceni Tranzit Európa 

legnagyobb kacsaintegrátorává nőhet.  

 Idén történik meg az a fúzió, amelynek a híre már tavaly feldúlta a magyarországi 

baromfipiacot. A fúziós kérelem arról szól, hogy a Tranzit-Ker Zrt., valamint a Tranzit-Food 

Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. "eszköz- és ingatlan-adásvételi szerződések alapján 

megszerzi a Bátortrade Kft., illetve az utóbbi céggel szorosan együttműködő társaságokhoz tartozó 

vállalkozásrészek tulajdonjogát". Nem üzletrész-, hanem eszköz- és ingatlanvásárlásról van szó, 

ezért némi fejtörést okozott, kell-e egyáltalán a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása az 

ügylethez. A versenyhatóság mindenesetre vizsgálja a kérelmet, a Világgazdaság úgy értesült, hogy 

az ágazati adatokat már bekérte, és március végéig dönthet is az ügyben.  

Az egész baromfiipar szempontjából lényeges változást hoz a fúzió, a résztvevők ugyanis a piac 

meghatározó szereplői. A Szabó Miklós érdekeltségébe tartozó debreceni Tranzit a legnagyobb 

víziszárnyas (kacsa és liba) termelő-feldolgozó formáció. A Tranzit-Ker több mint 11 milliárd, a 

Tranzit-Food 15 milliárd forint árbevételt könyvelt el 2015-ben, és összesen 2,8 milliárdos adózott 

eredményt értek el. Az akció másik főszereplője a fúziós beadvány szerint a 7,5 milliárdos forgalmú 

Bátortrade, de baromfis berkekben a kulcsszereplőnek a Gastor Baromfi Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft.-t tartják. Utóbbi, a Petis Mihály érdekeltségébe tartozó nyírbátori integrátor cég 

több mint 15 milliárdos árbevételt produkált. Vevői között van a például a Tesco és a Lidl, a 

szállítói között pedig olyan méretes cégek találhatók, mint a több mint 6 milliárdos árbevételű - 

ugyancsak Petis Mihály résztulajdonában álló - Broiler Termelői Csoport Kft. A Gastor a csirkepiac 

harmadik legnagyobb szereplője a piacvezető Master Good, illetve a Hungerit után.  

Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a két nehézsúlyú baromfis formáció 

megállapodásának a puszta híre feldúlta a piacot tavaly. Már 2015-ben rebesgették a tranzakciót, 

azzal, hogy a Tranzit épületeket vásárol a Gastortól, illetve a hozzá közeli cégektől, és ezekben az 

eddigi csirketermelés helyett pecsenyekacsával foglalkoznak majd, zárt, intenzív tartási 

körülmények között, és már Európa legnagyobb kacsaintegrátorát vizionálták. Az átÂállás 

kacsatermelésre akár évi 13-15 millió csirke kiesését jelentheti - kalkuláltak a piacon. Erre alapozva 

a konkurencia ráerősített, és mivel a fúzió akkor elmaradt, 2016-ban csirketúltermelés lett a vége a 

számolgatásnak.  

A fúzió elmaradását azzal magyarázták akkor, hogy igen heterogén volt a cégek portfóliója, 

gondot okozott az üzletágak szétválasztása. Most viszont úgy vélik a piacon, hogy kifejezetten jó a 

tranzakció időzítése. A víziszárnyas-vetélytársakat letarolta a madárinfluenza, ebben a helyzetben jó 



válaszlépésnek, illetve terjeszkedési iránynak tűnik a zárt, intenzív tartás. Igaz, hogy 

kilogrammonként 10-15 forinttal drágítja a termelést az extenzív tartáshoz képest, de sokkal 

biztonságosabb.  

  

TÁBLÁZAT  

A fúzió főszereplőinek adatai (2015, milliárd forint)  

Forrás: Opten  

  

Tranzit-Ker Zrt. Tranzit-Food Kft. Gastor Kft. Bátortrade Kft.  

Árbevétel 11,2 15,7 15,2 7,5  

Adózott eredmény 1,5 1,3 0,4 0,3  

Saját tőke 9,3 6,5 2,1 6,2  

  

Jó terjeszkedési iránynak tűnik a zárt, intenzív tartás  

  

 Vitéz F. Ibolya  

 

Eredeti  

 

(Világgazdaság, 2017. március 13., hétfő, 1+4. oldal)  
 

 

 

Budapesti Békéltető Testület: egyezséggel zárult az ügyek túlnyomó többsége 

2016-ban  
  

Budapest, 2017. március 13., hétfő (MTI) - A Budapesti Békéltető Testülettől tavaly több mint 5 

ezren kértek segítséget, a lezárt ügyek több mint 70 százaléka megegyezéssel végződött, a 

fogyasztók és a vállalkozók jelentős része elégedetten távozott - mondta Baranovszky Gyögy, a 

Budapesti Békéltető Testület elnöke hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy 2013 óta 

folyamatosan emelkedik a testülethez fordulók száma: 2014-ben 3720, 2015-ben 4243, 2016-ban 

pedig 5101 fogyasztónak segítettek. A tavalyi ügyek közül 3260 megegyezéssel, 445 pedig ajánlás 

jellegű - 83 százalékban teljesített - döntéssel zárult, 1182 kérelem megalapozatlan volt, 200-at 

hatáskör hiánya miatt utasítottak el és mindössze 14 esetben kellett kötelezniük valakit. Hozzátette, 

hogy az összes panasz többsége (2740) valamilyen szolgáltatással - főleg közlekedési, postai, 

távközlési és közszolgáltatás - kapcsolatban érkezett, a termékek és árucikkek miatti kifogások 

(2361) többnyire lábbeliket, híradástechnikai készüléket, gyógyászati készítményeket érintenek. 

Ügytípus szerint a legtöbb panasz - összesen 2361 - kereskedelmi ügyekben (például garanciális 

javítások, internetes vásárlás, termékbemutató) érkezett, az úgynevezett egyéb szolgáltatásokat 

(mint például hírközlés, parkolási bírságok, úthasználat, személyszállítás) 1821, a 

közszolgáltatásokat pedig 382 fogyasztó kifogásolta, pénzügyi tárgyban 241, utazási ügyekben 152, 

építőipari ügyekben 139 megkeresés érkezett tavaly a testülethez - közölte az elnök. Baranovszky 

Gyögy hangsúlyozta, hogy a korábbi évekhez képest javult a cégek együttműködési hajlandósága, 

mivel a fogyasztóvédelmi törvény 2015-ös változása óta kötelező együttműködniük a békéltető 

testületekkel, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírságra számíthatnak. 2016 szeptembere óta a 

hivatal a honlapján közzéteszi az együttműködő cégek listáját. Fölhívta a figyelmet az e-

kereskedelem térnyerésére és az ebből adódó problémákra, többek között arra, hogy netes 

vásárlásnál is lehet élni az elállási joggal. Figyelmeztetett viszont arra, hogy az internetes 

kereskedelemben sokszor nem vállalkozás, hanem magánszemély kínál árut vagy szolgáltatást, 

ilyen esetekben pedig a békéltető testületek nem intézkedhetnek. Határon átnyúló viták esetében 

(amikor egyik fél - akár a fogyasztó, akár a vállalkozás - az Európai Unió más tagállamában vásárol 

vagy működik) a Budapesti Békéltető Testület jogosult kizárólagosan eljárni - tette hozzá. A hivatal 

http://hiradaspr.hu/l/?c=bFPB0w%2BkTxroE0ZQV7GfgoZ4gf4K9DFF35N3acla0G9QWjTd%2FHsh9bGwTuVsFNf63L8x1QzpF3vTwQbMZoN4xg%3D%3D


elnöke szerint az utóbbi években erősödik a fogyasztói tudatosság, sokan azonban még mindig nem 

tudják, hogy a fővárosi és a megyei békéltető testületek gyorsan, egyszerűen és ingyenesen 

oldhatják meg a fogyasztó és a vállalkozó közötti vitát, így a fogyasztóknak nem kell bírósághoz 

fordulniuk.  

 

Eredeti  

 

(mti.hu, 2017. március 13., hétfő)  
 

 

 

A gyerekjátékok is adatot gyűjtenek  
  

(2017/1)  

  

A G Data német vírusvédelmi cég arra figyelmeztet, hogy minél okosabb egy játék, annál 

veszélyesebb lehet adatvédelmi szempontból. A társaság példaként egy amerikai fogyasztóvédelmi 

esetet említ, amelyben kisgyerekeknek szánt játékokról derült ki, hogy túl sok személyes adatot 

gyűjtenek és továbbítanak külső szolgáltatóhoz. A brit Genesis Toys által gyártott és világszerte 

forgalmazott egyes okosjátékok adatokat gyűjtenek a szülők és a gyermekek nevéről, kedvenc 

ételéről, iskolájáról, kedvenc tévéműsoráról és játékáról. Emellett az interaktív robotok és babák 

olyan információt is feldolgoznak, mint a saját GPS-koordinátájuk, valamint hangfelvételeket 

továbbítanak harmadik fél által üzemeltetett szerverekre. A gyártó elmondása szerint az 

adatgyűjtésre a játékok működése érdekében van szükség, mivel azokat mobiltelefonra vagy 

tabletre letöltött alkalmazással, esetenként hanggal, gesztusokkal lehet irányítani, valamint 

tulajdonosukat és szüleiket a nevükön szólítják, és a gyermek preferenciái szerint társalognak, 

játszanak vele. A hangfelvételeket a gyártó egy felhőszolgáltatónak továbbítja, amely a parancsok 

valós idejű elemzése után visszaküldi a megfelelő válaszokat. Egyéb hangalapú szolgáltatások - 

mint a Siri vagy a Cortana virtuális asszisztensek - is hasonlóképpen működnek, azonban a 

mobiltelefon vagy tablet nem rendelkezik elegendő számítási kapacitással a hangfelvételek valós 

idejű feldolgozásához. Az adatok továbbítására, feldolgozására vonatkozó leírás megtalálható a 

használati feltételekben, mindazonáltal a szerződési feltételek rögzítik, hogy a hangfelvételeket 

feldolgozó Nuance vállalat marketingcélokra is használhatja az adatokat. Így nem meglepő, hogy a 

baba egy adott vidámparkba hívja a gyermeket - kommentálta az esetet a vírusvédelmi cég.  

 

Eredeti  

 

(A Jövő Gyára, 2017. március 13., hétfő, 7. oldal)  
 

 

 

Tízmilliárdnyi adóelkerülést gátoltak meg  
  

JÖN AZ INTELLIGENS ÉLELMISZER-ELLENŐRZÉSI RENDSZER  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az elmúlt ötéves tevékenysége során 9,5 

milliárd forint áfa- és adóelkerülést akadályozott meg. A hatóság több mint tizenkétmillió 

laborvizsgálatot végzett el.  

A Nébih 2012 márciusának idusától ellenőrzi a magyar élelmiszer-ellátást, és élelmiszerláncot a 

termőföldtől egészen az asztalig - tájékoztatta lapunkat a hivatal. A felügyelő hatóság felkészíti a 

lakosságot, a tudásmegosztást szolgálja a Nébih fél tucat szemléletformáló kampánya, például az 

élelmiszer- biztonsági praktikákat bemutató Ételt csak okosan, a felelős állattartást középpontba 

állító Szabad a gazdi, az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemre koncentráló Maradék nélkül 

http://mti.hu/Pages/news.aspx?amp=&lang=hun&newsid=669892#669892
http://hiradaspr.hu/l/?c=4kyWsZA1iOdQua0ix91iS53tL5ciyw6O5YmVJC0sO95SHTrWFs9PmYdheYlyj%2Bm1W7E3d5XcfZOaQfstajOd4g%3D%3D


kampány vagy a veszettségmentesítési program. A Szupermenta projekt terméktesztekkel segíti a 

lakosságot a minőség ügyében. A program 2014. novemberi indulása óta 32 termékkör több mint 

nyolcszáz termékén mintegy tizenötezer laboratóriumi mérést végeztek a hatóság szakemberei.  

A hatóság az elmúlt öt évben a hibázókat büntetés helyett tanácsadással segítette a problémák 

megoldásában, a tudatos szabályszegőkkel szemben azonban alkalmazta a törvény szigorát. A 

Nébih célja a szürke- és feketegazdaság felszámolása. Jelenleg a hamisítások, az illegális 

tevékenységek sorában a kábítószer után az élelmiszer- hamisítás a második nemzetközi szinten. A 

hatóság kifejezetten csalásokra, hamisításokra specializálódott egysége, a kiemelt ügyek 

igazgatósága több mint kilencvenszázalékos felderítési aránnyal dolgozik, munkájuk révén eddig 

mintegy 9,5 milliárd forint adóelkerülést sikerült megakadályozni.  

Az ellenőrzések hatékonyságát segíti majd a jövőben az Intelligens Élelmiszerlánc- biztonsági 

Elemző Rendszer is, amely lehetővé teszi majd, hogy a meglévő adatokból adatbányászat révén 

kiszűrhetőek legyenek az illegális tevékenységet végzők. A Nébih laborhálózatának munkatársai öt 

év alatt több mint tizenkétmillió vizsgálatot végeztek el.  

  

MH-ÖSSZEÁLLÍTÁS  

 

Eredeti  

 

(Magyar Hírlap, 2017. március 14., kedd, 11. oldal)  
 

 

 

Száz terméket vizsgálnak  
  

MAGYARORSZÁG Hamarosan, már március második felére lesz eredménye a rendkívüli 

vizsgálatnak, amelyben egy-egy cég nyugat-európai és magyar piacra szánt azonos termékeit 

hasonlítja össze a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.  

Száz terméket vizsgál a Nébih  

BUDAPEST Március második felére lesz eredménye a rendkívüli vizsgálatnak, amelyben egy-

egy cég nyugat-európai és magyar piacra szánt azonos termékeit hasonlítja össze a Nemzeti 

Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih). A földművelésügyi miniszter azután rendelte el a 

rendkívüli vizsgálatot, hogy egy korábbi ellenőrzés eredményei azt mutatták: az osztrák boltokban 

kapható, ugyanazon gyártótól származó, azonos márkájú termékek más minőségűek voltak itthon, 

mint külföldön.  

Fűszerek, konzervek és fagyasztott áruk is bekerültek abba a száz terméket tartalmazó csomagba, 

amelyek minőségét a Nébih szakemberei összehasonlítják a Nyugat-Európában kapható, azonos 

márkanéven forgalmazott árukkal - nyilatkozta Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a Magyar Időknek. A hatóság szakemberei emellett 

még az alkoholos és alkoholmentes italok minőségét is ellenőrzik, de a nagy érdeklődésre való 

tekintettel hamarosan az édesipari árukat és tejtermékeket is megnézik.  

  

MW  

 

Eredeti  

 

(Új Néplap, 2017. március 14., kedd, 1+7. oldal)  
 

 

 

Sok panasz érkezett a szolgáltatókra  
  

http://hiradaspr.hu/l/?c=cKBq17MB94ypTecbkM%2Brr3DQf3mfnCtt9O2vuikSHjpc70yWcczgMLZsMXG8GuYppz89yJ2UAX7NIv1rjx32Bg%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?c=vrfeIJGe%2BkNHSz%2FzeYluPOhaUs4xy2k7%2FpjOAZ1L9u6fgF26x3wAkAfV%2BsYgMv52cfn6Sswkpw5lzXluqsdamQ%3D%3D


Tavaly több mint ötezren kértek segítséget a Budapesti Békéltető Testülettől, a lezárt ügyek 70 

százaléka megegyezéssel végződött - közölte tegnap a testület elnöke. Baranovszky György 

elmondta, egyre többen fordulnak hozzájuk, 2015-ben 4200 megkeresést kaptak a fogyasztóktól.  

A tavalyi ügyek közül 3260 megegyezéssel, 445 pedig ajánlás jellegű döntéssel zárult, ezeket 

nyolcvan százalékban elfogadták. A panaszok többsége valamilyen szolgáltatással - főként 

közlekedési, postai, távközlési és közszolgáltatással - kapcsolatban érkezett. A termékek miatti 

kifogások többnyire a cipőket, a híradástechnikai készülékeket és a gyógyászati készítményeket 

érintették. Sok panasz kötődött garanciális javításokhoz, internetes vásárláshoz vagy 

termékbemutatókhoz.  

Érdekesség, hogy az építőiparra érkezett a legkevesebb - mindössze 140 - panasz, de az 

ügyértéket tekintve gyakoriak voltak a több millió forintról szóló kérelmek. A korábbi évekhez 

képest javult a cégek együttműködési hajlandósága, mivel a fogyasztóvédelmi törvény 2015-ös 

változása óta kötelező együttműködniük a békéltető testületekkel, ellenkező esetben 

fogyasztóvédelmi bírságra számíthatnak. Szeptember óta a hivatal a honlapján teszi közzé az 

együttműködő cégek listáját.  

A békéltető testület elnöke hangsúlyozta, az internetes kereskedelemben sokszor nem 

vállalkozás, hanem magánszemély kínál árut vagy szolgáltatást, ilyen esetekben azonban a 

békéltető testületek nem intézkedhetnek. Ám a határon átnyúló vitáknál, azaz amikor az egyik fél - 

akár a fogyasztó, akár a vállalkozás - az Európai Unió más tagállamában vásárol vagy 

tevékenykedik, kizárólag a Budapesti Békéltető Testület járhat el. A külföldi cégek közül a legtöbb 

panasz a magyar alapítású Wizz Air diszkont-légitársaságra és az Emag webáruházra érkezett.  

  

HÍRÖSSZEFOGLALÓ  

 

Eredeti  

 

(Magyar Nemzet, 2017. március 14., kedd, 6. oldal)  
 

 

 

Fogyasztóvédelmi díjakat adtak át a kamarában  
  

Negyedik alkalommal adták át a Dr. Csada László-díjakat hétfőn Szegeden, a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A megyei kormányhivatal, a Dél-alföldi 

Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint a kamara által alapított elismerést idén hárman kapták meg. 

Benke Csaba, a Magyar Autóklub regionális vezetője, a kamara mellett működő békéltető testület 

tagja, Sava Vujicic, a zentai közgazdasági és kereskedelmi iskola tanára és Juhász Béla 

nyugalmazott kertészmérnök, fogyasztóvédő vehette át a díjat. Az eseményen megjelent Keszthelyi 

Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár is.  

 

Eredeti  

 

(Délvilág, 2017. március 14., kedd, 6. oldal)  
 

 

 

Mértékkel fogyasszuk a chiamagot  
  

Együnk mindent chiával! vagy Nehogy fogyasszunk a magból! - ellentétes vélemények 

keringenek az új, népszerű élelmiszerről. Olvasónk kérdéseire egy dietetikus szakemberrel kerestük 

a választ.  

TÁPLÁLKOZÁS  

http://hiradaspr.hu/l/?c=hc5xzmrdOpCr1%2FhMyueW%2FJZ8pldTlHlYUpNSQLQ6FQC0orzaqjBGitoQ%2F0u4DiB6a0K7jYkyw4kd6ZWd3zao2Q%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?c=6kIsnWA81PUL4X1qjAfzkAOr0ayDunce5R75bGunaCZP2k8sPVzuKpY6n5%2BNIV7wQuapAd7N3jDb6nFiIwdp7w%3D%3D


Olvasónk dietetikushoz fordult kérdésével. - Nagy divat lett az elmúlt években a chiamag 

fogyasztása. Sokat lehetett olvasni jótékony hatásairól. Most azonban úgy hallottam, hogy érdemes 

vigyázni vele. Mi az igazság?  

- A chiamag vagy más néven aztékzsályamag egy újonnan "felfedezett" élelmiszer. Van benne 

fehérje, omega-3 és omega-6 esszenciális zsírsav is. Mivel magas a rosttartalma, így napi maximum 

15 grammot ajánlanak a fogyasztásából. A túl sok rost ugyanis emésztőrendszeri problémákat 

okozhat, ezért is nélkülözhetetlen, hogy sok folyadékot fogyasszunk - válaszol Polgár Annamária 

dietetikus.  

- Azt még érdemes tudni róla, hogy keresztreakciót okozhat olyanoknál, akik allergiások a 

szezámmagra vagy a mustármagra - hívja fel rá a figyelmet.  

- Számos változatban fogyaszthatjuk ez az élelmiszert. Pontosan mennyit ehetünk belőle? - 

érdeklődtünk.  

- A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (Nébih) oldalán a következő leírás olvasható a 

chiamaggal kapcsolatban: pékárukba, reggeli gabonapelyhekbe, valamint gyümölcs-, csonthéjas- és 

magkeverékekbe legfeljebb 10 százaléknyi mennyiségben, továbbá a magot törve vagy őrölve 

gyümölcslevekhez és gyümölcsital-keverékekhez legfeljebb 15 g/450 ml mennyiségben adható - 

magyarázta a szakember.  

JOGHURT, MÜZLI, TILALOM  

- Nem árusítható tehát például "chiapuding" vagy "chiajoghurt" - értelmezi Polgár Annamária 

dietetikus, és hozzáteszi, otthon - figyelembe véve az ajánlott arányokat - joghurtba is bele lehet 

tenni, müzlivel és egyéb magkeverékekkel együtt.  

A chiapuding egeszseges reggeli. Igaz ez az állítás, ha mértékké! fogyasztjuk a divatos 

élelmiszert  

  

T.É.  

 

Eredeti  

 

(Délvilág, 2017. március 14., kedd, 13. oldal)  
 

 

 

Perdöntő lehet a kamera felvétele  
  

DRÁGA MULATSÁG A VILLAMOSON REGGELIZNI - ELLENŐRÖK, UTASOK, 

TÖMEGKÖZLEKEDÉS  

Fogyasztóvédelmi sorozatunk újabb részében a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre, 

felvetésekre válaszoltak a szakemberek. Fontos, hogy ezen a területen is védik a szolgáltatást 

igénybe vevőt rendelkezések, és kártérítésre, jogorvoslatra is van lehetőség.  

CSONGRÁD MEGYE  

Mit tehetünk, ha rossz jegyet ad az automata, vagy nem érezzük jogosnak az ellenőr büntetését? 

Örök slágertéma, lehet-e inni a vonaton vagy a buszon. Kikérhetjük a felvételt, ha kamera rögzít 

bennünket valamelyik tömegközlekedési eszközön? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, 

észrevételeket beküldeni - ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai 

válaszoltak.  

- Az ellenőr megbüntethet, ha nálam van a bérletem, de a diákigazolványom számát elfelejtettem 

ráírni?  

- Az ellenőrzést követő 3 munkanapon belül bérletbemutatással vagy jogosultságigazolással - és 

900 forint megfizetésével - elkerülhető a magasabb összegű pótdíj. Szegeden a Kossuth Lajos 

sugárút 50. szám alatti irodát kell felkeresni.  

- Helyi járatokon megbüntethet az ellenőr, ha épp a reggelimet fogyasztom?  

- A Szegedi Közlekedési Társaság utazási feltételei egyértelműen tiltják járműveiken az étel- és 

http://hiradaspr.hu/l/?c=dMbe71uLQN%2F1x%2BUNR6eMgPTa7R5t0ySsJxVZg%2F4%2B9tCmSZMs2pcro%2F8A7i50NbDZv2XJw0U1FRfaDmtKW5W9kA%3D%3D


italfogyasztást. A szabályozás cél ja a balesetmentes és biztonságos utazás feltételeinek 

megteremtése, kiemelve a különösen szélsőséges eseteket. Praktikus is lehetne akár, ha a néhány 

perces utazási időt hasznosítani lehetne, de varázsát elveszítené, ha ezt egyszerre többen tennék. A 

közlekedési társaság üzletszabályzata alapján reggelink ára a 7000 forintos pótdíjjal kiegészülne, 

melynek összege az idő múlásával növekszik.  

- Hova fordulhatok, ha nem tartom jogosnak az ellenőr döntését, vitatom az eljárását, 

magatartását?  

- Írásban és szóban is kifogást tehet a szolgáltatónál, de bejelentését érdemes bizonyítékokkal 

alátámasztania. A szóbeli panaszt azonnal ki kell vizsgálni. Amennyiben a kapott választ továbbra 

is vitatja, már írásban, azaz jegyzőkönyvben rögzítik a felek álláspontját. Egyezség hiányában 

eljárást kezdeményezhet a békéltető testület előtt is, ahol biztosítania kell képviseletét.  

- Az ellenőr megbüntetett, holott szerettem volna a jegyemet érvényesíteni. Szándékomat a 

villamoson lévő kamera rögzítette. A szolgáltató megtagadhatja a felvétel kiadását?  

- A felvételeket kizárólag a törvényben feljogosított szervezeteknek adják át, de megtekintésére 

lehetőség van a felvétel rögzítését követő 15. napig. A 16. naptól erre már nincs mód, mert törlik a 

felvételt. A panasznál figyelembe kell venni a látottakat, melyek jegyzőkönyvben is rögzíthetők  

Hirtelen fékezésnél elestem az egyik járművön. Nem lett komolyabb bajom, de sérülés esetén 

felelősséggel tartozik a szolgáltató?  

- Sérülés, illetve egyéb kár esetén kártérítésre jogosult az utas, ha a káreseménnyel 

összefüggésben megállapítható a szolgáltató felelőssége. Ekkor azonnal jelezni kell a problémát a 

járművezetőnek, amit jegyzőkönyvben rögzítenek. Ez azért is fontos, mert a kártérítés nem 

azonnali, hanem azt a szolgáltató által kötött általános felelősségbiztosítás alapján állapítják meg.  

Kapaszkodni tessék! A kamera által rögzített képet 15 nap után törölni kell.  

  

K. A.  

 

Eredeti  

 

(Délmagyarország, 2017. március 14., kedd, 6. oldal)  
 

 

 

Szupermarketek „sokkoló taktikái” 
Kívül tágasabb 

 

Aligha lep meg bárkit is, hogy a szupermarketek különböző megoldásokkal próbálnak minél több 

pénzt kicsikarni a vásárlókból, azonban ugyanez működik fordítva, a beszállítók irányába is. 

Nemrégiben megírtuk, milyen módszerekkel próbálnak beférkőzni a szupermarketek a 

pénztárcánkba, legyen az személyes adatgyűjtés, célzott reklám, és még sorolhatnánk. Alapvetően 

nincs is ezekkel különösebb baj, amíg mi, vásárlók tisztában vagyunk ezeknek a módszereknek a 

természetével. 

A vásárlók manipulálásának egyik kézenfekvő helyszíne maga az üzlet, és a szupermarketek azt 

maximálisan ki is használják különböző trükkökkel. (A korábbi posztot itt találjátok.) 

Ezek a praktikák azonban a másik irányba, azaz a beszállítók felé is működnek – hívta fel a 

figyelmet egy brit kormányzati szervezet jelentése, melyből kiderül, hogy egyes áruházláncok 

például erős nyomást gyakoroltak egyes beszállítókra, hogy 25 ezer fontért (9 millió forintért) 

vegyenek részt jótékonysági bálon, különben azt kockáztatják, hogy leveszik termékeiket a 

polcokról.  

Minderről egy, a témában rendezett konferencián beszélt az egyik iparági döntőbíró, aki szerint 

rendszeresek az olyan esetek, amikor az üzletláncok bizonyos árukról azt állítják, hogy meg sem 

érkeztek, vagy pénzt kérnek a beszállítóktól azért, hogy termékeiket a polcokon tartsák, miként az 

sem ritka, hogy 55 fontos (20 ezer forintos) bírságot szabnak ki minden esetben, amikor egy vásárló 

http://hiradaspr.hu/l/?c=UHntAfhjndtTcT6YsS6UVFfvC2QXxbqtA06wacbotdlnyzh52BrjVFtRlyWVBzKXynV0PmPjs2HMsjWng3PvKg%3D%3D
http://kivultagasabb.blog.hu/2017/03/14/szupermarketek_sokkolo_taktikai
http://blog.hu/user/731218
http://kivultagasabb.blog.hu/2017/02/24/a_szupermarketek_tiz_trukkje


reklamál az adott beszállító terméke miatt.  

Christine Tacon szerint a büntetést nyilvánvalóan abszurd és megalapozatlan esetekben is 

kiszabják: „Az egyik beszállítót egyszer azért büntették meg 45 fontra (16 ezer forintra), mert egy 

vásárló azt állította, hogy teafiltert talált egy tojásban, ami nyilvánvaló képtelenség”.  

„Egy másik beszállítónak 25 ezer fontot kellett fizetni egy asztalért egy jótékonysági bálon. Azzal 

gyakoroltak nyomást rá, hogy közölték vele, ha nem fizet, a neve felkerül egy, a vezetés számára 

összeállított listára, amin azok vannak, akik nem támogatják a lánc jótékonysági munkáját” – tette 

hozzá Christine Tacon. 

Nyilvánvalóan nem elszigetelt esetekről van szó, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt két évtizedben 

rendszeresek voltak a hasonló vádak a tíz legnagyobb nagy-britanniai üzletlánccal szemben.  

Éppen ezért született meg még 2009-ben egy kormányzati irányelv, amely megszabta az 

élelmiszerláncok működési alapjait, és 2013-ban létrehozták az iparági döntőbíró pozícióját is, hogy 

eljárjon az üzletek és a beszállítók közti vitás esetekben.  

Sokra nem mentek vele, ugyanis felmérések szerint a helyzet egyre rosszabb. A szupermarketek 

gyakorlata miatt csak tavaly 150 beszállító ment tönkre, ami majdnem háromszorosa a 2011-es 

adatnak.  

A leggusztustalanabb gyakorlatok egyike, amikor az áruházlánc azt állítja bizonyos termékekről, 

hogy azok meg sem érkeztek hozzá, így nem fizeti ki – csak ezzel a trükkel évi 15 millió fontot (5,4 

milliárd forintot) vettek ki tavaly 20 cég zsebéből – tette hozzá Christine Tacon (a szektorban 

összesen 8-9000 vállalat működik). 

 

http://index.hu/index2/#bloghu/kivultagasabb/2017/03/14/szupermarketek_sokkolo_taktikai 

 

(Index 2017. március 14., kedd) 
 

 

 

A kormány harcot indít a kettős mérce ellen  
  

Németh Balázs (műsorvezető): - Nem csak élelmiszereknél, hanem más termékeknél is 

megvizsgálják, hogy a multicégek gyengébb minőségű termékeket hoznak-e a mi régiónkba, mint a 

nyugati boltokba. Például a mosószerek, illetve az öblítők esetében is felmerült a gyanú. Ez a 

vizsgálat a Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik, hamarosan meglehetnek az első eredmények.  

Kara Ákos (infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár): - Az a közös 

érdek, hogy ha valaki vásárol egy terméket, akkor megfelelőp tudás, ismeret birtokában legyen, 

akár a neten vásárolja, akár üzletben vásárolja, és ha probléma merül fel, akkor akár a civil 

szervezeti segítői oldalon, vagy akár a kormányzati, tehát állami intézményrendszeren keresztül is 

minél hamarabb orvoslásra találjon.  

 

Eredeti  

 

(Duna TV - Híróra, 2017. március 14., kedd - 18 óra - hossza: 46 mp)  
 

 

 

A Renault cáfolja az autógyárat emissziós csalással vádoló értesülést  
  

Venczel Katalin, az MTI tudósítója jelenti: Párizs, 2017. március 15., szerda (MTI) - Cáfolta a 

Renault autógyár szerdán, hogy az emissziós értéket illetően csalásra lehetőséget adó szoftverrel 

szerelték fel dízelmotoros modelljeiket, ahogy azt a Libératon című napilap állítja. A cég jelezte, 

hogy minden szabályt betartott, és kizárólag a nyomozóknak hajlandó magyarázatot adni. A 

Libération szerdán közzétette a motorok emissziós értékeivel összefüggésben a francia versenyjogi, 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/supermarkets-using-shocking-tactics-to-extract-money-from-suppliers-a7625936.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/supermarkets-using-shocking-tactics-to-extract-money-from-suppliers-a7625936.html
http://index.hu/index2/#bloghu/kivultagasabb/2017/03/14/szupermarketek_sokkolo_taktikai
http://hiradaspr.hu/l/?m=v&c=iuVyCOFI%2FUjfl5kbXGxGDsCXl%2FRAMbnpR6t67GuhHApL5dhzsxg1Qn2Mmaeo0TFnmQ8yC9oDvmzaXVquBDaRpqzOiPGp%2FuHm1djgcP2I2k7khACsBYyxn2BG%2F5QV3sTb


fogyasztóvédelmi és csalásellenes hivatal (DGCCRF) által készített jegyzőkönyvet, amely alapján 

január 12-én megtévesztés gyanújával ügyészi eljárás indult az autógyártó ellen. A 2016. novemberi 

dokumentum szerint a Renault "megtévesztette a fogyasztókat az elvégzett tesztek révén, mégpedig 

a károsanyag-kibocsátást ellenőrző vizsgálatokkal. A stratégia célja az volt, hogy meghamisítsák a 

környezetvédelmi vizsgálatokat". A lap azt állítja, hogy a jegyzőkönyv a Renault egyes motorjainak 

teljesítménye közötti eltérésekre világított rá a próbapadon történt tesztelés és a valós körülmények 

közötti használat során. Az eredményekből azt lehet gyanítani a jegyzőkönyv szerint, hogy egy 

csaló szoftvert helyeztek el, amely specifikusan módosítja a motor működését a próbapad 

különleges körülményei között azért, hogy a károsanyag-kibocsátás akkor ne haladja meg a 

határértékeket. A Libération szerint az elmúlt hét évben mintegy 900 ezer járművet szerelhettek fel 

csaló szoftverrel. A gyanú a német Volkswagen károsanyag-kibocsátási botrányára emlékeztet. A 

legnagyobb európai autógyártó 2015 szeptemberében elismerte, hogy mintegy 11 millió, EA 189 

típusú motorral üzemelő autóba telepítettek olyan szoftvert, amely csak a próbapadon tartja a 

határérték alatt az emissziós értékeket, normál üzemmódban azonban nem. A Renault szerdai 

közleményében kiegyensúlyozatlannak nevezte a Libération cikkét, emlékeztetett arra, hogy 

semmilyen európai vagy francia szabályozást nem sértett meg, és cáfolta, hogy csalásra lehetőséget 

adó szoftverekkel szerelte volna fel modelljeit. Az autógyártó hozzátette, hogy nem kíván egy 

folyamatban lévő eljárást kommentálni, és kizárólag az ügyben eljáró vizsgálóbíróknak tartozik 

magyarázattal. Carlos Ghosn, a Renault elnök-vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy 

semmilyen csalás nem történt a cégnél.  

 

Eredeti  

 

(mti.hu, 2017. március 15., szerda)  
 

 

 

Közel kétmilliárd eurót költöttünk el tavaly online vásárlásra  
  

Tavaly összesen 1,8 milliárd eurót költöttünk Romániában online vásárlásokra.  

Bogdan Pandelică, az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság elnöke Facebook-bejegyzése szerint 

1,8 milliárd eurós bevételt hoztak az online forgalmazóknak a román állampolgárok, ez a szám 

pedig 30 százalékkal magasabb a 2015-ös eredményhez képest.  

Ez azt jelenti, hogy napi ötmillió eurót költünk el online. A Black Friday persze nagyot dob a 

számokon: aznap 130 millió eurótól szabadultak meg a vásárlók, ami 2015-höz képest 30 millió 

eurós növekedést jelentett.  

Az online boltokat már 50 százalékos arányban telefonokról látogatjuk, a vásárlások 35-40 

százaléka is innen zajlik.  

 

Eredeti  

 

(maszol.ro, 2017. március 15., szerda)  
 

 

 

Hatalmas üzlet az élelmiszer-hamisítás  
  

Az élelmiszerlánc-termékekkel való visszaélés, a hamisítás és az adóelkerülés a legnagyobb 

üzlet a kábítószer-kereskedelem után az Európai Unió friss felmérése szerint - közölte a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője tegnap az M1-

en. Helik Ferenc ismertette: "slágerélelmiszer" bármi lehet, ami nagy mennyiségben és gyorsan 

fogy, mivel így a "bűnjel" hamar eltűnhet. Ezért is fontos, hogy az emberek csak megbízható 

http://mti.hu/Pages/news.aspx?amp=&lang=hun&newsid=670538#670538
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/78052-kozel-ketmilliard-eurot-koltottunk-el-tavaly-online-vasarlasra


helyeken vásároljanak - fűzte hozzá. Helik Ferenc elmondta, a Nébihnek két fő feladata van: a 

fogyasztók tájékoztatása ismeretterjesztő anyagokkal és terméktesztekkel, valamint az illegális 

tevékenység visszaszorítása.  

  

(GT)  

 

Eredeti  

 

(Magyar Hírlap, 2017. március 16., csütörtök, 11. oldal)  
 

 

 

Hamisított étel  
  

Bizonytalan weboldalakon ne vegyen!  

Budapest (mti) - Az élelmiszerhamisítás nagyon nagy üzlet - ezért csak megbízható helyeken 

vásároljunk ételt!  

Az élelmiszerhamisítás a legnagyobb üzlet a kábítószer-kereskedelem után az unió országaiban. 

Az EU felmérése szerint az élelmiszerlánc-termékekkel való visszaélés, a hamisítás és az 

adóelkerülés a legnagyobb üzlet a kábítószer-kereskedés után - mondta a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (Nébih) kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője, Helik Ferenc.  

A kábítószer után a legnagyobb üzlet  

Hozzátette: "slágerélelmiszer" bármi lehet, a kakaótól a gesztenyemasszáig, húsipari vagy 

tejtermékekig minden, ami nagy mennyiségben és gyorsan fogy, mivel így a "bűnjel" hamar 

eltűnhet.  

Ezért is fontos, hogy az emberek csak megbízható helyeken vásároljanak, aluljárókban, 

bizonytalan weboldalakon pedig ne - tette hozzá.  

Kitért arra, hogy 2012. március 15-én, öt éve kezdte meg munkáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal, a Nébih, és a kiemelt ügyek igazgatósága is ekkor jött létre, amely az 

olaszországi és dániai hasonló hatóság mellett a harmadik ilyen felügyelet volt akkor az unióban. A 

Nébihnek azóta is két fő feladata van, a fogyasztók tájékoztatása ismeretterjesztő anyagokkal és 

terméktesztekkel, valamint az illegális tevékenység visszaszorítása - mondta a vezető.  

Őstermelői igazolvánnyal rendelkező piaci árusoktól bátran vásárolhatunk élelmiszereket  

 

Eredeti  

 

(Dunaújvárosi hírlap, 2017. március 16., csütörtök, 6. oldal)  
 

 

 

Kiszorítják az EU-ból a hamis élelmiszert  
  

Megelégelte az élelmiszerek hamisítását az Európai Parlament, így a tegnapi, Strasbourgban 

megtartott plenáris ülésen a közösségi élelmiszer- ellenőrzési rendszer átfogó szigorítását lehetővé 

tevő passzusokról határoztak az uniós képviselők. A megszavazott új rendelkezések az ételek jobb 

nyomonkövethetőségét, a hamisítás visszaszorítását és a fogyasztói bizalom helyreállítását 

célozzák. Minderre szükség is van, a közelmúlt hamisítási botrányai ugyanis arra mutattak rá, hogy 

a hatóságok nem kellően hatékonyak, s az élelmiszerlánc összes tagját alaposan ellenőrizni kell. A 

távirati iroda tudósítása szerint a szabályozás a széles körű vizsgálatok mellett be nem jelentett 

ellenőrzéseket ír elő az élelmiszeripar minden szektorában, hathatós fellépést garantálva a csalások 

és megtévesztő gyakorlatok ellen, miközben szigorúbb szabályokat szorgalmaz az unión kívülről 

érkező termékek importjakor.  

http://hiradaspr.hu/l/?c=ikWlwUTHAl6y8qM4YQ45VrzrH7%2BS6cNZ4Fgz5Diuc5c6ediaJFaGob2c4ZCTDuy7WUI9ajbyAzw8iYD3J%2BGRng%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?c=tE3ik54WBPUT3WymQFlAdi2GlfoCAnbObWDlcs0I7T1MGAEVDcQOzY1AdNvBpWnbh3gW5oKM%2F9qLv852oFf8Pg%3D%3D


A probléma jelentőségét pontosan tükrözi az Európai Unió felmérése. Eszerint az élelmiszerek és 

a hasonló termékek hamisítása, valamint az ahhoz kapcsolódó visszaélés, adóelkerülés a 

legnagyobb üzlet a kábítószer-kereskedelem után. Erre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője hívta fel a figyelmet a köztelevíziónak nyilatkozva. Helik 

Ferenc elmondta: a hamisítás a kakaótól a gesztenyemasszán át a húsipari vagy a tejtermékekig 

bármely olyan árucikknél szóba jöhet, amely nagy mennyiségben és gyorsan fogy, mivel így a 

bűnjelnek is tekinthető hamisítvány hamar eltűnik. Az igazgató szerint ezért is fontos, hogy a 

fogyasztók csak megbízható helyen vásároljanak, s kerüljék az aluljárókban vagy a bizonytalan 

internetes oldalakon kínált portékát.  

 

Eredeti  

 

(Magyar Idők, 2017. március 16., csütörtök, 12. oldal)  
 

 

 

Képzett eladókat!  
  

MAGYARORSZÁG A kormányzat már egyeztetett a nagyáruházakban dolgozók 

érdekképviseleteivel: egyetértés van abban, hogy szakképzett eladókra van szükség a boltokban. 

Törvénybe foglalnák azt is, hogy két szabad hétvége és százszázalékos vasárnapi bérpótlékot járjon 

a dolgozóknak. Szeretnék azt is, hogy a nagyáruházak méretéhez igazítsák a létszámot.  

Szakképzett eladók segítsék a vásárlót!  

Két szabad hétvége és teljes vasárnapi pótlék járjon  

A fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében a meghatározott szakképesítéssel rendelkező 

eladók alkalmazását írhatják elő azokban az áruházakban, ahol nemcsak napi fogyasztási cikkeket 

kínálnak, hanem műszaki vagy ruházati termékeket is. A kormányzat kedden egyeztetett a 

kereskedelmi vállalatok szakmai szervezeteinek képviselőivel a javaslatokról.  

BUDAPEST A kormányzat szándéka a dolgozók védelmében, hogy kötelező alkalmazotti 

létszámot írjon elő a boltokban és a nagyáruházakban, szupermarketekben - írta a Magyar Idők 

című napilap. Más tekintetben azonban az uniós jogi szempontoknak is megfelel az a 

fogyasztóvédelmi elképzelés, amely - a kiskereskedelmi szabályozást érintő javaslatok közül - a 

jövőben meghatározott szakképesítés szükségességét írná elő egyes áruházi munkakörökben.  

A nagy alapterületű egységekben, hipermarketekben jellemzően nem csupán napi fogyasztási 

cikkeket kínálnak, hanem egyéb, adott esetben külön ismereteket igénylő termékeket is, például 

műszaki eszközöket, alkatrészeket vagy ruházati, optikai, vegyipari, kertészeti árucikkeket. Ezeknek 

a termékeknek az értékesítésekor jelenleg nem írja elő jogszabály, hogy a vásárlót kiszolgáló 

eladónak szakirányú tudással kell rendelkeznie. Mindennapos tapasztalat, hogy ez számos esetben 

gátolja a fogyasztók tájékozódását a megvásárolni kívánt árucikkről, sőt szélsőséges esetben akár 

veszélyt is okozhat.  

Erre jelenthetne megoldást, ha a jövőben meghatározott szakképesítésű eladók segítenék a 

választást a nagyobb áruházakban. Egyebek mellett erről a javaslatról is tárgyaltak a 

Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség képviselői a munkaadókkal és a 

vállalkozások szakmai szervezeteivel.  

Az ágazati szakértők szerint a nagyobb cégek részéről nem igazán merülhet fel kifogás vagy 

értékelhető ellenérv azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi munkavállalóknak törvényben 

rögzítsék a vasárnapi munkáért járó százszázalékos bérpótlékot.  

A jelenlegi pótlék megduplázásáról már konszenzus alakult ki a munkavállalói oldalon, amikor a 

két tárca által jegyzett kereskedelempolitikai javaslatcsomagról szóló konzultációkat a 

szakszervezetek képviselőivel megkezdték. Hétfőn a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 

és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) hallgatta meg az őket érintő 

elképzeléseket. Bubenkó Csaba, az utóbbi elnöke elmondta: mindkét szervezet támogatja a 

http://hiradaspr.hu/l/?c=hnaw28NlOgb%2B6ME%2FBC3pDX6Q19cPogXto5KP9UxgmkjhezXBadV%2B%2FU4NnCBvdsKdAVJOeVNDidq7XERRvnlPiw%3D%3D


kormány javaslatát, amely akár már a tavaszi parlamenti időszakban jogszabályban rögzítené, hogy 

a munkavállalóknak havonta két szabad hétvégét kell biztosítani a kiskereskedelemben.  

Törvénybe foglalnák a százszázalékos vasárnapi bérpótlékot  

A vasárnapi pótlék száz százalékra emelését is támogatják, emellett az éjszakai műszakpótlékok 

emelésének a kérdése is napirendre került. "A százszázalékos vasárnapi pótlék kapcsán azt is 

kértük, hogy ne legyenek kiskapuk a cégek számára: például a plázában dolgozóknál a munkáltatók 

sok esetben kijátsszák a kötelezettséget" - mondta a Kereskedelmi Dolgozók Független 

Szakszervezetének elnöke. Bubenkó Csaba közölte: egyeztettek arról az új elképzelésről is, hogy a 

jövőben kötelező minimumlétszámot írjanak elő az üzletekben. Ennek feltételeiről a 

szakszervezetektől is várják a javaslatokat.  

Nőtt az egy főre jutó nettó árbevétel  

"Valamennyi nagyvállalatnak nőtt a forgalma, miközben csökkent a dolgozói létszámuk. A 

megnövekedett vásárlói igényeket kiszolgáló személyzetre így még nagyobb teher hárul, ez is 

vezetett a munkaerő elvándorlásához" - mondta Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke. Hat nagy 

áruházlánc eredményeit vizsgálták át az elmúlt évekből. Mint kiderült, négynél - az ágazat több 

mint negyven hónapja tartó bővülésével párhuzamosan - jelentősen nőtt az egy főre jutó nettó 

árbevétel. Vagyis egy munkavállaló több munkát végez el jelenleg a piacvezető láncoknál, mint 

2012-ben. A KDFSZ ezért azt javasolja, hogy a kötelező minimumlétszámot az üzletek 

forgalmához és nagyságához mérten határozzák meg. A intézkedés a munkavállalók védelme 

mellett elősegítheti a magasabb színvonalú kiszolgálást is.  

Az üzletek nagyságához és forgalmához kéne szabni a munkavállalók létszámát  

Mediaworks-összeálítás kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu  

 

Eredeti  

 

(Békés Megyei Hírlap, 2017. március 16., csütörtök, 1+7. oldal)  
 

 

 

Kettős mérce   
  

Már zajlik a nem élelmiszernek minősülő külföldi termékek fokozott összehasonlító vizsgálata - 

mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Kara Ákos úgy fogalmazott: abban bízik, 

hogy a gyártók és a kereskedők ezután azonos minőségű termékeket fognak forgalmazni szerte 

Európában. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a cél az, hogy a fokozott ellenőrzéseknek 

köszönhetően nőjön a vásárlói tudatosság és hogy eltűnjenek a "rosszabb" minőségű termékek a 

boltok polcairól. Kara Ákos (államtitkár, NFM): - A fogyasztóvédelem ebben az esztendőben így a 

kettős mérce elleni harc, tehát ha pozitívan fogalmazunk, az azonos minőségű élelmiszerek ill. nem 

élelmiszernek minősülő termékek forgalmazását ill. ha szabad így fogalmazni, egy normális rend 

helyreállítását fogja szorgalmazni, ill. hatósági tevékenységgel ezt fogja erősíteni, a mi esetünkben 

is , a nem élelmiszerekkel kapcsolatos termékek esetén azt jelenti, hogy rendkívüli és fokozott 

ellenőrzés, illetve összehasonlító vizsgálatok folyamata kezdődött el.  

 

Eredeti  

 

(DUNA TV, 2017. március 14., kedd - 12 óra - hossza: 1 perc)  
 

 

 

Veszélyes beszélő játékok  
  

Internetre csatlakoztatható beszélő babát vontak ki a forgalomból, mert félő, hogy hackerek 

http://hiradaspr.hu/l/?c=g00%2FK3BF0rFGf2qS5U49Fw%2BpkpaPPAW%2FKidi3BQutodnSBxUPqH3F%2FntZ3ZnhSqTmLcuo%2BCho4%2FRBxaSvXRyfQ%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?m=v&c=cqay5OLPKdTucTdxHv%2BMAasKkM%2FmT8q0NLCkzEe0NCCVpu4zxHYWom%2Bf2nqALhpiJldjo6R0QLb8j%2BNvWt1tGkYgPPvPXnY5Pk3UDipuviAjsM0fX%2FNM9JF%2B6lNmFwj0


manipulálhatják - közölte a német távközlési hatóság.  

A Bundesnetzagentur azért hozta ezt a szokatlan döntést, mert My Friend Caylának, a beszélő 

babának "rejtett adóvevője" van. A hivatal, amely közlése szerint több hasonló játék megvizsgálását 

is tervezi, arra kérte a szülőket, ha már vettek ilyen játékot, törjék össze.  

"Azok a tárgyak és főként játékok, amelyekben adattovábbításra alkalmas rejtett kamera vagy 

mikrofon van, veszélyeztetik az emberek magánéletét" - magyarázta Jochen Homman, a hivatal 

elnöke. Nem terveznek semmilyen intézkedést a játékot megvásárló szülőkkel szemben, ám 

"feltételezik, hogy a szülők felelősen járnak el, és ártalmatlanná teszik a veszélyt hordozó 

játékszert".  

Európai fogyasztóvédelmi szervezetek már tesztelték a babát, novemberben pedig arra 

figyelmeztették a vevőket, hogy a játék adóvevőjén keresztül hackerek beszélni tudnak a 

gyerekekhez.  

 

Eredeti  

 

(Kisalföld, 2017. március 16., csütörtök, 12. oldal)  
 

 

 

Az e-kereskedelem és a kettős termékminőség áll a fogyasztóvédelem 

középpontjában az idén  
  

Az e-kereskedelem szabályozása és a kettős termékminőség megszüntetése áll a 

fogyasztóvédelem középpontjában az idén, de kiemelt feladat maradt a termékbemutatók 

ellenőrzése is - mondta Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fogyasztóvédelemért 

és infokommunikációért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.  

Az államtitkár fogyasztóvédelmi garanciákat sürgetett a robbanásszerűen bővülő internetes 

kereskedelem szabályozására, egyúttal eredményesnek nevezte az eddigi intézkedéseket. Az érintett 

internetes vállalkozások együttműködőek, a hatóságok folyamatosan egyeztetnek velük - tette 

hozzá.  

Kara Ákos közölte, hogy a kettős élelmiszerminőség fogyasztóvédelmi szempontból is fontos 

probléma, ezért összehasonlító vizsgálatokkal igyekeznek kiszűrni a nem megfelelő minőségű 

élelmiszereket és nem élelmiszerjellegű termékeket.  

Az NFM államtitkára utalt arra is, hogy a megtévesztésre - különösen az idősebbek 

kihasználására - épülő termékbemutatókat új jogszabályokkal (ügyfélszolgálati kötelezettség, 

ingyenes juttatások reklámtilalma, hitelnyújtási tilalom) sikerült visszaszorítani. A továbbra is 

működő vállalkozások szigorú ellenőrzésekre számíthatnak, a trükközők ellen a kormány fel fog 

lépni - hangsúlyozta.  

Az államtitkár kijelentette, hogy a fogyasztóvédelmi rendszer változásai az intézményrendszer 

elérhetőségét, a jogérvényesítés lehetőségét javítják: január 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság a minisztérium keretein belül működik, a járási hivatalok pedig fogyasztóvédelmi 

ügyköröket kaptak, valamint továbbítják a vásárlók békéltetőtestületi kérelmét a területileg illetékes 

szervezethez.  

Keszthelyi Nikoletta, az NFM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a 

sajtótájékoztatón elmondta, hogy az internetes vásárlók kiszolgáltatottságának enyhítése érdekében 

létrehozták a súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisát. A kormany.hu oldalon elérhető lista 

(jogsertowebaruhazak.kormany.hu) február végétől nyilvános és két évig mutatja azokat a 

vállalkozásokat, amelyek ellen jogerős határozat született.  

Ismertette továbbá, hogy a megtévesztő termékbemutatók jelentős része megszűnt ugyan, de 

megjelentek az orvosi vagy szociális szolgáltatásokat (gyógyszerek, távfelügyelet, stb.) kínáló, 

valamint a lakásokba, üzletekbe szervezett árubemutatók, ahol a fogyasztó nem élhet az elállás 

jogával.  

http://hiradaspr.hu/l/?c=uNHGSXLIg660NSMYhoF%2BeHqeyKHEUfFiBzAXnz9hEXDidq4MHeRXVDwLIdsheqOLHQV8%2B2UeMtGVSGJb4JzTQA%3D%3D


Keszthelyi Nikoletta utalt arra is, hogy szeptember óta 31-en jelentkeztek az NFM "Fogyasztói 

tudatosságra nevelő iskola" pályázatára, amely azokat az intézményeket díjazza, amelyek alternatív 

módon támogatják a diákok tudatos fogyasztóvá válását. Az elismerést mostanáig 10 megyében 14 

intézmény kapta meg. (MTI)  

The post Az e-kereskedelem és a kettős termékminőség áll a fogyasztóvédelem középpontjában 

az idén appeared first on Trade magazin .  

 

Eredeti  

 

(trademagazin.hu, 2017. március 15., szerda)  
 

 

 

A MOSÓPOROKAT IS MEGVIZSGÁLJA A HATÓSÁG  
  

A mosószerek és az egyéb, élelmiszernek nem minősülő termékek minőségét is összeveti a 

Nyugat- Európában kapható árukéval a hazai fogyasztóvédelmi hatóság, az elemzés eredménye 

hamarosan napvilágot lát. A kormányzat azt reméli: az ellenőrzés fényt derít majd rá, hogy 

megalapozottak-e azok a vásárlói panaszok, amelyek szerint a multinacionális gyártók idehaza 

kapható termékei silányabbak, mint a Nyugaton piacra dobott változatok. Az uniós botrányban 

eközben újabb szereplő szólalt meg, a bolgár ombudsman ugyanis az EU-hoz fordult. Érvei között 

szerepel például, hogy a silányabb termékeket leginkább gyerekek fogyasztják, akiknek a 

növekedésben lévő szervezete egészséges ételeket igényel.  

A mosóporok minőségét is górcső alá veszi a hazai fogyasztóvédelem  

A mosószerek és egyéb, élelmiszernek nem minősülő termékek minőségét is összeveti a Nyugat-

Európában kapható árukéval a hazai fogyasztóvédelmi hatóság, az összehasonlító elemzés 

eredményei hamarosan napvilágot látnak. Eközben másutt is lépésre szánta el magát a helyi 

fogyasztói érdekvédelem: a bolgár ombudsman hivatalosan is kérte az Európai Bizottságtól a 

probléma rendezését.  

Az élelmiszerek mellett más termékek minőségét is összehasonlítják a nyugateurópai 

országokban kapható, azonos néven forgalmazott árukéval a hazai hatóságok. Kara Ákos 

infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár arról beszélt: az elmúlt hetekben a 

magyar fogyasztók és más, kelet-európai vásárlók is megdöbbentek azon, hogy bizonyos gyártók 

eltérő minőségű árut kínálnak a nyugati fogyasztóknak és a Kelet-Közép-Európában élőknek. A 

földművelésügyi miniszter nemrég száz élelmiszer összehasonlító vizsgálatát rendelte el, a Nemzeti 

Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal ellenőrzése március második felében érhet a végére. Ezt az 

elemzést egészíti ki az élelmiszernek nem minősülő áruk ellenőrzése, amit a fejlesztési tárcához 

tartozó fogyasztóvédelmi hatóság végez el. Kara Ákos elmondta: a három hete indult vizsgálat 

számos termékcsoportra kiterjed, köztük például a mosószerekre is. Az ellenőrzés fényt deríthet 

arra, hogy megalapozottak-e azok a vásárlói panaszok, amelyek szerint a hazánkban kapható 

multinacionális gyártók termékei silányabbak, mint a nyugati országokban piacra dobott változatok.  

- A fogyasztóvédelem fókuszában a kettős mérce elleni harc áll idén. A szaktárca az azonos 

minőségű élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek forgalmazását fogja szorgalmazni - 

húzta alá. Az államtitkár jelezte: a fogyasztóvédelmi rendszer változásai egyebek mellett javítják a 

jogérvényesítés lehetőségét is.  

Eközben újabb kelet-európai ország emelte fel a hangját a régiónkat érintő hátrányos 

megkülönböztetés ellen: ezúttal Bulgária tett hivatalosan is panaszt az Európai Uniónál az 

élelmiszereket forgalmazó multinacionális cégek által alkalmazott kettős mérce miatt. Maja 

Manolova bolgár ombudsman a jogérvényesülés, a fogyasztópolitika és a nemek közötti 

esélyegyenlőséget felügyelő uniós biztosnak küldött levelet, amelyben azt írta: a multinacionális 

vállalatok sokkal gyengébb minőségű élelmiszert és italokat árulnak Kelet-Közép-Európa 

országaiban, mint az unió nyugati felében.  

http://trademagazin.hu/hu/az-e-kereskedelem-es-kettos-termekminoseg-fogyasztovedelem-kozeppontjaban-az-iden/


- Ez a gyakorlat hátrányos helyzetbe hozza a bolgár fogyasztókat az úgynevezett régi tagállamok 

lakóival szemben - hangzik az ombudsman közleménye. Manolova szerint ezek a cégek még olyan 

árucikkeket is kínálnak, amelyek veszélyeztetik a fogyasztók egészségét. - Az alacsony minőségű 

termékeket leginkább gyerekek fogyasztják, akiknek a növekedésben lévő szervezete egészséges, 

tápláló ételeket igényel - jelezte a távirati iroda tudósítása szerint Manolova, aki arra kérte az 

Európai Bizottságot, hogy ne engedje ugyanazon márkanév alatt árulni az egyes országokban eltérő 

minőségű élelmiszereket, és jogi előírással tiltsa meg a kettős mérce alkalmazását. Mint arról a 

Magyar Idők már beszámolt, az elmúlt hetekben minden eddiginél erősebb összefogás alakult ki az 

unió keleti felében a multinacionális élelmiszergyártók tisztességtelen gyakorlata ellen. Az Európai 

Unió mezőgazdasági és halászati tanácsának múlt heti ülésén például a probléma mielőbbi 

rendezését sürgető szlovák- magyar előterjesztéshez több tagország is csatlakozott. Eközben a 

magyar mellett a cseh, a román és a horvát hatóságok is összehasonlító vizsgálatokat végeznek, az 

eredményeket bizonyosan az Európai Bizottság is hamarosan megkapja majd.  

WEBÁRUHÁZAK Az árucikkek minőségének ellenőrzése mellett más fontos témakörökre is 

figyel a hazai fogyasztóvédelem. Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár azt közölte: az 

internetes vásárlók kiszolgáltatottságának enyhítéséért létrehozták a súlyosan jogsértő webáruházak 

adatbázisát (jogsertowebaruhazak.kormany.hu). Azt is elmondta: bár a megtévesztő 

termékbemutatók jelentős része megszűnt, de megjelentek az orvosi vagy szociális szolgáltatásokat 

kínáló, valamint a lakásokba, üzletekbe szervezett árubemutatók, ahol a fogyasztó nem élhet az 

elállás jogával.  

  

Köpöncei Csilla  

 

Eredeti  

 

(Magyar Idők, 2017. március 16., csütörtök, 1+12. oldal)  
 

 

 

Telefonon csak pénzért tehetünk panaszt  
  

Mivel nem kötelező, a közszolgáltatók többsége nem is tart fenn ingyenesen hívható számot a 

panaszok kezelésére. Interneten ingyen el lehet érni mindegyik ügyfélszolgálatot minden ügyben, 

csakhogy nem mindenki használja a világhálót.  

Gyakran telefonon próbáljuk elintézni, ha valamilyen problémánk van egy közszolgáltatással. 

Előfordul, hogy az ügyintézés 30-40 percet is igénybe vesz, főként ha ide-oda kapcsolnak 

bennünket. Miközben bosszankodunk, percenként akár 75 forinttal is ketyeghet az óra. Ingyenesen 

hívható, 06-80-nal kezdődő zöldszámot ugyanis a közszolgáltatók zöme nem tart fenn 

panaszkezelésre.  

A Magyar Posta Zrt.-nél csak pesti előhívós telefonszámok állnak rendelkezésre 

panaszkezelésre, zöldszáma egyáltalán nincs a postának, amelynek szolgáltatásaira egyébként egyre 

több a panasz.  

Kérdésünkre a postánál azt közölték, hogy "a központi ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségének 

ingyenességére a szolgáltatónak nincs kötelezettsége".  

Az áramszolgáltatónak sincs zöldszáma, szegedi előhívószámos telefonon lehet őket elérni, 

akármilyen ügyről van szó. A DÉMÁSZ Zrt. azt javasolja az ügyfeleknek, hogy éjjel-nappal 

elérhető online felületükön keressük őket, ha ingyenesen szeretnénk ügyeket intézni. Gázszivárgást 

és mérőóraállást ingyen is bejelenthetünk telefonon a gázszolgáltatónak, de ha panaszt tennénk, 

vagy bármilyen más ügyet intéznénk ugyanígy, azért már percdíjat kell fizetnünk. Az ENKSZ 

Főgáznál van egy vonalas telefonszám, és egy 06-40-es előhívójú kékszám, amit fölhívni bizonyos 

esetben drágább, mint egy átlagos vonalas számot.  

Két zöldszáma is van a Szegedi Vízművek Zrt.-nek, viszont egyiken sem fogadnak panaszokat. 

http://hiradaspr.hu/l/?c=lX0gRqiN47QuK5d1vV9IyNPYUJ%2ByQJKgW16wwvScLrNqdaJ0tuvWBMElkYWv3J1ydFhIeJPCRufSFzd1JjvCvQ%3D%3D


Hiba-, illetve mérőóraállás-bejelentésre használhatók 2003, illetve 2004 óta. "Tapasztalatunk szerint 

ez a két szám elegendő a megkeresések kezelésére, ezért nem tartjuk indokoltnak további zöldszám 

bevezetését" - felelte kérdésünkre a cég, miért nem lehet telefonon ingyenesen reklamálni náluk.  

Informatív, átlátható és könnyen kezelhető honlapja van a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-

nek, amelyről pontosan megtudható, melyik ügyünkkel milyen telefonszámon érdeklődhetünk. 

Panaszkezelésre viszont a normál díjas vonalas számon kívül csak e-mail-címet adnak meg. - 

Minden hívást rögzítünk, minden panaszt dokumentálunk és megválaszolunk, fogyasztóvédelmi 

referenst alkalmazunk a jogszabályoknak megfelelően. Ezek komoly költséggel járnak. A zöldszám 

hívásköltsége már túl sok lenne - adott magyarázatot Makrai László cégvezető a zöldszám hiányára.  

  

T. R.  

 

Eredeti  

 

(Délvilág, 2017. március 16., csütörtök, 1+7. oldal)  
 

 

 

Kész átverés  
  

Károsak is lehetnek a "csodaszerek"  

Gyógynövénydivatok jönnek és mennek, de sokszor csalódás marad utánuk. A felhasználásukkal 

készült étrend-kiegészítők piaca kevéssé szabályozott, hiszen túlnyomórészt a szürke és 

feketepiacon zajlik a forgalom.  

A tavasszal együtt megérkezett a fogyókúrák, zsírtalanítások és méregtelenítések, valamint az 

immunerősítő kúrák szezonja. E nemes célokat a reklámok szerint ma már számtalan 

természetesnek mondott alapanyagokból vagy gyógynövényekből álló készítmény szolgálja. A 

napsütéstől a szépségipar is új lendületet kapott: haj- és körömerősítő kapszulák, tabletták, 

folyadékkal bevehető porok szolgálják, hogy minden nő és férfi teljes pompában álljon készen a 

tavaszi zsongásra, a beteljesedést pedig sokféle potencianövelő szer biztosítja.  

A gyakran gyógynövények felhasználásával készült termékeket a gyártók és kereskedők 

általában étrend-kiegészítőként kínálják vásárlóiknak. A piac becsült forgalma 20-40 milliárd 

forintra tehető évente, ám ezen felül megbecsülhetetlen az illegálisan, a jogszabályokat megkerülve 

piacra dobott készítmények mennyisége. Hiszen a szerek legalább kétharmada a szürke és fekete 

zónában talál gazdára, ügynököktől vagy a világhálón szerezhető be. Kiszerelésük, összetételük, a 

csomagoláson feltüntetett hatóanyagok rendkívül változatos képet mutatnak, ám gyártóik, 

forgalmazóik mindegyike garantálja, hogy e táplálék-kiegészítők biztosítják a teljes és gyors sikert 

vásárlóik számára, akik többnyire gondolkodás nélkül leszurkolják az egy-egy kúrára való adagért 

elkért árat, amely 10 ezer forinttól a csillagos égig szárnyalhat.  

A tudatlanság veszélyes  

A valóság azonban egészen más, mint amit a reklámok és az ajánlatokkal érkező ügynökök 

sugallnak.  

Dr. Then Mária gyógyszerész, a biológiai tudományok kandidátusa nincs jó véleménnyel a 

forgalomban lévő szerek minőségéről. Mint mondja, abban talán bízhatunk, hogy a hatósági 

engedéllyel rendelkező, legális keretek között forgalmazott gyógynövénykészítmények nem 

ártanak. Arról azonban ezek esetében sem tudunk semmit, hogy a felhasznált növényeket hol, 

milyen módszerekkel termesztették, gyűjtötték. Azt is homály fedi, milyen eszközökkel, hol 

gyártották, milyen receptúra szerint készült a szer. A végtermék akár szennyezett is lehet, például az 

alapanyagok közé keveredett allergén anyagokkal. Kockázatokat rejt magában az is, hogy a 

természetesnek mondott készítmények előállítása során rendszerint szintetikus vegyületeket 

használnak fel, amiről hallgatnak a gyártók.  

Then Mária szerint a vásárlók általában nincsenek tisztában azzal, mit várhatnak a legújabb, 

http://hiradaspr.hu/l/?c=8VoqnjjoU3MyhbMil6geDBNOE9pMMmpv8R4chifI%2Fk0aRxI1LS1%2FwgFfpIv3SiZkup1ufx5sF13U9siXdx5PKg%3D%3D


divatos csodaszertől. Eszükbe sem jut például, hogy a méregtelenítésre használt teakeverék 

egyszerű hashajtó. Azt várják a fogyasztószertől, hogy az ígéretek szerint heti 4-5 kilót fogyhatnak 

könnyedén, s csalódottak, ha azután néhány nap alatt visszaszedik a ledobott kilókat. Mint a 

gyógynövényszakértő, felhívja rá a figyelmet: sokan megfeledkeznek arról is, hogy ezek a 

készítmények kizárólag kúraszerűen alkalmazhatóak, két hétnél tovább nem ajánlott a szedésük. 

Akkor sem, ha egyszerű teakeverékből főzött ivókúráról van szó.  

A legnagyobb kockázatot azonban abban látja, hogy ma Magyarországon a gyógynövénykutató 

intézet megszűnése és a Caola eladása óta sehol nem vizsgálják e készítmények hatóanyagainak 

felszívódását, a különböző hatóanyagok és párhuzamosan szedett szerek között fellépő 

kölcsönhatásokat. Az ismeretek hiánya, a tudatlanság pedig elvezethet ahhoz, hogy a forgalmazott 

szerek alkalmazása akár egészségkárosító hatással is járhat.  

A sötét szürke zóna  

Dr. Csupor Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai 

Intézetének oktatója ennél is kockázatosabbnak ítéli meg a helyzetet. Mint mondja, hozzávetőleg 

tizennyolcezerféle készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek hatósági minőség-

ellenőrzés nélkül kerülnek forgalomba.  

A forgalmazásra bejelentett, legális csatornákon keresztül, például gyógyszertárakban 

beszerezhető változatoktól elvárhatjuk, hogy ne ártsanak. Ám sajnos ez sem jelent garanciát a szer 

minőségére. A szabad verseny védelmére hivatkozva az uniós szabályok nem teszik lehetővé a 

tagországoknak, hogy forgalmazás előtt bevizsgálják a piacra kerülő termékeket, s ez alapján 

mérlegeljenek. A gyártóknak pusztán be kell jelenteniük az Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézetnek a piacra lépést.  

Ám a szürke és fekete zónában működő internetes értékesítők és a kizárólag ügynöki hálózaton 

keresztüli eladók természetesen erre sem veszik a fáradtságot, a bejelentés nélkül forgalomba került 

szerek így törvényen kívülinek tekinthetőek, amelyekért senki nem vállal felelősséget.  

A szakértő óva int attól, hogy vérmes reményeket tápláljunk a Nemzeti Élelmiszerlánc- 

biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrzései vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság piacfelügyeleti 

vizsgálataival kapcsolatban. Sem mód, sem lehetőség nincsen rá, hogy egy ilyen szerteágazó, 

nagyrészt a szürke és fekete zónában működő piacot teljes egészében ellenőrzés alatt tartsanak a 

hatóságok, akkor sem, ha rendszeresen vizsgálják e termékkört. A szúrópróbaszerű ellenőrzéseken 

legfeljebb néhány tucat terméket tudnak kiszűrni az óriási kínálatból. Még ha szabálytalanságot 

tapasztalnak is, a kiszabható bírság összege olyan alacsony, hogy azt játszva ki lehet fizetni néhány 

kúrára való adag eladásának hasznából.  

Mindazonáltal a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai 

Intézetének munkatársai a maguk eszközeivel igyekeznek hozzájárulni a piac tisztulásához. A 

hozzájuk forduló vásárlók kérésére ingyen bevizsgálják azokat a szereket, amelyek csalódást 

okoztak, például rosszullét, vérnyomáskiugrás lett az öngyógyítás eredménye, vagy egyszerűen nem 

hatottak.  

A gyógynövény csak álca  

Mint Csupor Dezső elmondta, 2009 óta negyven-ötven ilyen esetben vizsgálódtak a kutatók, de 

magánszorgalomból számos újonnan piacra dobott szert is nagyító alá vettek. Mint kiemelte, a 

legtöbb problémát az okozza, hogy a gyógynövényekre való hivatkozás a hamisított termékek 

esetén sokszor csak álca, a készítmény csak nyomokban vagy egyáltalán nem tartalmazza a 

megnevezett növényt.  

Gyakran az derül ki a teszteléskor, hogy a kapszulába zárt fehér por nem tartalmaz semmilyen 

hatóanyagot, vagy olyan szintetikus vegyület, ami a megjelölt célra, például fogyasztásra, 

potencianövelésre egyáltalán nem alkalmas. Sajnos az is megesett, hogy a laboratóriumi vizsgálat 

derítette ki: a termék olyan hatóanyagot tartalmazott, amelyet veszélyessége miatt már régen 

kivontak a gyógyszergyártásból.  

Ilyen körülmények között jó, ha mindenki igyekszik megőrizni a józan eszét az erőszakos 

ügynökökkel és reklámokkal szemben. Érdemes tájékozódni, mielőtt vagyonokat költenénk e 

szerekre. Erre kiváló lehetőséget nyújt az intézet munkatársai által működtetett Ködpiszkáló blog 



(kodpiszkalo.blog.hu).  

A portálon nemcsak a legújabb gyógynövénydivatról tájékozódhatunk. Számos hasznos 

ismeretet szerezhetünk arról, mit várhatunk el és melyik okoz feltétlenül csalódást a különböző 

készítmények közül.  

  

Nagy Ida  

 

Eredeti  

 

(Demokrata, 2017. március 16., csütörtök, 40+41. oldal)  
 

 

 

Adósmentés másként  
  

ÚJ INGATLANÁRVERÉSI SZABÁLYOK- Száznegyvenötezer bedőlt devizahiteles családot 

mentene meg a végrehajtási törvény módosítása. Vagy mégsem?  

A bedőlt hitelekkel rendelkező adósoknak kíván segíteni a KDNP múlt héten benyújtott 

törvénymódosító javaslata, amelyet a törvényhozás rekordgyorsasággal fogadott el. Az eddigieknél 

szigorúbb feltételek mellett, az ingatlan becsértékének száz százalékán lehet majd árveréseket 

tartani, s ha egy év elteltével sem sikerül az értékesítés, akkor is legfeljebb a becsérték 90 

százalékára lehet lemenni.  

BECSÉRTÉK ALATT  

A kereszténydemokrata képviselők azért álltak elő a javaslattal, mert megfogalmazásuk szerint 

százezrek kerültek lehetetlen helyzetbe. Hiába árverezték el ugyanis fejük fölül otthonaikat, 

gyakran a befolyt összeg nem volt elegendő a hitelek kifizetésére, továbbra is tetemes adósság sújtja 

őket. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője így fogalmazott: "A mai nappal véget vetettünk 

annak, hogy a bankok kifosztják az adósokat, eddig ugyanis a fizetésképtelenek lakásait 

többségében a becsérték alatt árverezték el." A kereszténydemokraták hangsúlyozták: a bajba jutott 

adósokon az államnak és a pénzintézeteknek is kötelességük segíteni.    

A bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a végrehajtásban érintett 

összes fél, vagyis az adós és mindenki, aki felé tartozása van, közösen megállapodhat egy 

alacsonyabb összegben is, amelyért árverés során értékesíthető az ingatlan. Ebben az esetben - és ez 

a nagy újdonság, ami valódi védelmet nyújthat az adósok számára - megszűnik minden fennmaradó 

követelés és tartozás. Értékesíthetik tehát bármennyiért az ingatlant, akár 60 vagy 50 százalékon is, 

de onnantól kezdve a hitelezők semmit sem követelhetnek a tulajdonostól.  

Az új szabályt néhány szakértő igazságtalannak tartja azokra nézve, akik, ha nehezen is, de már 

kifizették adósságukat. A KDNP ezzel kapcsolatban kinyilvánította: egyetért azzal, hogy a hiteleket 

vissza kell fizetni, de ha valaki képtelen rá, akkor segítséget kell nyújtani számára. Mintegy 145 

ezer család került reménytelen helyzetbe, s mivel március 1-jén véget ért a kilakoltatási 

moratórium, rajtuk kívántak segíteni.  

ELŐNY VAGY HÁTRÁNY?  

Első olvasatra a jogszabály erős védelmet nyújt a bajbajutottaknak. Szakértők szerint azonban 

megjósolhatatlan, hogy mi történik hosszabb távon az adóssággal terhelt ingatlanokkal. Különösen 

akkor, ha nem sikerül értékesíteni azokat a törvény által megszabott nagy becsértéken. A 

bankszektor már megszólalt, s úgy vélekedett, hogy a módosítás csak időben tolja ki a probléma 

megoldását. Magasabb áron nyilván hosszabb időt vesz igénybe az értékesítés, ezalatt pedig csak 

tovább duzzad a hitelesek adósságállománya a növekvő kamatterhek miatt.  

Szerettünk volna iparági szakértőket megszólaltatni arról, milyen terhet ró a módosítás a 

pénzintézetekre, hogyan hat az eredményességükre, de csak annyit közöltek: "Vizsgáljuk a törvény 

hatásait." A Magyar Bankszövetség lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint a végrehajtási 

eljárások jelentős részét hagyományosan nem a pénzügyi intézmények, hanem egyéb szervezetek 

http://hiradaspr.hu/l/?c=TFPWLbRY3SMS3y1M7frQn%2BQX%2BVHJhPXsW6%2BZcH2S9AchjUsiAMtbwXHAoQHx7kRjsXdf4KZblBzfJTiQnYM1IA%3D%3D


(például közműszolgáltatók, adóhivatal, társasházak) indítják. Ők a saját gyakorlatuk, illetve 

jogszabályi kötelezettségeik miatt kevésbé türelmesek a bankszektornál, amikor végrehajtást 

kezdeményeznek. Azaz gyakran elenyésző összegű, nem bankhitel eredetű tartozások vezetnek a 

lakóingatlanok kényszerű végrehajtás alá vonásához.  

PÁRBESZÉD  

A Magyar Bankszövetség minden esetben és minden típusú tartozás esetén a folyamatos 

párbeszéd és az összes lehetséges módon felajánlott együttműködés híve; erre kéri minden tagját, 

valamint a végrehajtásokat kezdeményező egyéb szervezeteket is. Tapasztalataik alapján a banki 

ügyfelek döntő többsége nyitott a kooperációra, a közösen kialakított megoldásra. Ám hosszú 

időszak tapasztalatai bizonyítják, hogy vannak adósok, akik nem a lehetőségeik híján nem 

teljesítenek, hanem szándékaik okán nem kívánnak együttműködni.  

Az utóbbi évek számos kormányzati és banki kezdeményezése után is fennmaradó problémás 

esetekben a hitelintézetek munkatársai gyakran azzal szembesülnek, hogy bizonyos ügyfelek 

fizetési készsége az idő múlásával végletesen meggyöngült, a kapcsolatfelvételt is elutasítják. Ilyen 

végső esetekben, ha a kötelezettségek semmilyen más módon nem hajthatók be, akkor a 

bankszektor is rákényszerül a végrehajtás kezdeményezésére. Tapasztalataik szerint az 

átláthatósággal és a nyilvánossággal biztosítható az árveréseken a legmagasabb ár elérése. 

Ugyanakkor a Magyar Bankszövetség figyelmeztetett is: "Az árverésekbe való esetleges 

adminisztratív beavatkozásokkal vigyázni kell, hiszen a legjobb fogyasztóvédelmi szándék mellett 

is éppen ellentétes hatást okozhatnak." A megemelt kikiáltási ár időben jelentősen elhúzhatja az 

eljárást, a vevő megtalálását, és ezalatt a késedelmi kamatok tovább növelik a tartozást. A 

legkevésbé forgalomképes, jellemzően lemaradó vidéki régiókban a kikiáltási árnak a kereslet fölé 

emelése akár el is lehetetlenítheti az adósok fizetőképességének a helyreállítását.  

A bankszövetség arra is rámutat, hogy a lakossági jelzálogjog érvényesítésének a korlátozása 

megemelheti a jelzáloghitelek kamatát, s a fedezetlen, drágább hitelek felé tolja el a 

kölcsönnyújtást. Így végső soron az újonnan hitelt felvevők számára drágítja meg a hiteleket a 

módosítás.  

WALK AWAY  

Walk away, azaz elállás - ez az a jogintézmény, amely több államban létezik, köztük az Egyesült 

Államokban. Magyarországi bevezetését azonban elvetették. A hitelek fejében, ha valaki nem tudja 

fizetni a törlesztőrészletet, akkor leadja az ingatlan kulcsait a hitelező banknak, s onnantól kezdve 

nem követelhetnek rajta semmit, azaz elsétálhat. Néhány országban a szabályozás akkor ad erre 

lehetőséget, ha a hitellel és annak kamataival terhelt ingatlan után az adósnak már többet kellene a 

banknak visszafizetnie, mint az adott ingatlan piaci ára  

Tüntetés a devizahitelek eltörléséért az Országház előtt. Vannak ügyfelek, akik egyáltalán nem 

akarnak fizetni  

  

CSEKE HAJNALKA  

 

Eredeti  

 

(Figyelő, 2017. március 16., csütörtök, 22+23. oldal)  
 

 

 

A magyar onkológusgárda szakmailag kiöregedett  
  

BOROS G. LÁSZLÓ- A deutérium (nehézhidrogén) szintjét szervezetünk csökkenteni 

igyekszik. A folyamat károsodása a legtöbb betegség kialakulásában szerepet játszik. Aki ma ezen 

alapvető biokémiai ismeret nélkül gyógyít, felelőtlenül jár el - állítja a Kaliforniai Egyetem (UCLA) 

gyerekgyógyászati klinikájának társprofesszora.  
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Ön biokémikus orvos; mindig is ezzel szeretett volna foglalkozni?  

- A nagyszüleim ismerték Szent-Györgyi Albertet. Anyai nagymamám sokat mesélt nekem 

kapcsolatukról, egy páholyt béreltek a szegedi Nagyszínházban. Ezért, amióta olvasni tudok, sok 

Szent-Györgyi-anyagot olvastam. Az ő 1937-es Nobel-díja az egyik legjelentősebb, legfontosabb 

elismerés, még mai szemlélettel is.  

- Ön jelenleg a Kaliforniai Egyetemen dolgozik. Hogy került az Egyesült Államokba?  

- 1989 januárjában, 27 évesen Németországba disszidáltam, talán utolsóként az országból, aki 

ebbe a kategóriába esett. Az Esseni Egyetemen dolgoztam, majd állást kaptam az Ohiói Állami 

Egyetemen, innen kerültem Kaliforniába.  

- Pontosan mi a szakterülete?  

- A genetikai szabályozás mellett bizonyos fehérjéink forognak is; funkciójuk attól függ, mennyi 

természet adta deutériumot eszünk, iszunk. Ezeket a fehérjéket szó szerint pici nanomotoroknak, 

generátoroknak kell elképzelni. Szerkezetük, forgási sebességük a bevitt tápanyag 

deutériumtartalmától függ. Ezek a motorok, mint a hőerőművek, oxigén segítségével vízzé égetik a 

tápanyagokat. Az égési folyamat során keletkező víznek fontos szerepe van abban, hogy mennyire 

vagyunk egészségesek. Tudnunk kell, mennyire tiszta az az üzemanyag, amelyet beviszünk. Mi azt 

vizsgáljuk, hogyan és miért károsodnak ezek a kis motorok működés közben deutérium 

jelenlétében. Munkásságunk egyébként a Kaliforniai Egyetem tanrendjének a része.  

- Ön itthon is tart előadásokat arról, amit ott kutatnak. Mi a fő megállapításuk?  

- Ki kell iktatni azokat az élelmiszeripari termékeket, amelyekben sok az úgynevezett "nehéz", 

stabil hidrogénizotóp, amely tönkreteszi ezeket a pici nanomotorokat. Ennek a stabil 

hidrogénizotópnak súlyos egészségkárosító hatása van. Mi az Egyesült Államokban onkoizotópnak 

(oncoisotope) hívjuk ezt.  

- Ez minden élelmiszerben van?  

- Igen, az elemi hidrogén az univerzum leggyakoribb eleme, a Földön ennek mintegy 0,015 

százaléka deutérium. Szervezetünkben ételeink hidrogénjéből először mindig víz keletkezik a 

levegő oxigénjének a jelenlétében, amelyet a piciny anyagcsereszervek termelnek sejtjein-ken belül. 

Ezeket mitokondriumoknak hívjuk. A hidrogénnek ez a stabil izotópja, amely közel kétszer olyan 

nehéz, mint a hidrogén, a táplálékkal a szervezetbe kerül, és a víz formálása közben egy kevés 

úgynevezett nehezített vizet is termel. Ez viszont olyan, mint egy benzintartályba dobott 

kockacukor, tönkreteszi a biológiai nanomotorrendszereket. A természetes táplálékokkal, amelyek 

legeltetett állatok húsából, főleg azok zsírjából vagy különféle zöld növényi eredetű 

szénhidrogénekből kerülnek a szervezetünkbe, csökkenteni lehet a deutériumot. A nagyipari 

élelmiszergyártás nem veszi figyelembe ezt a nagyon fontos, biológiai rendszereken átnyúló, azokat 

egymáshoz illesztő szabályozó mechanizmust. Valójában a túlzott deutériumfogyasztás, annak 

anyagcserevízzé égetése nagyon sok népbetegséget okoz. Ezek között a rák és a cukorbaj kiemelt 

szerepet kap. Ezt vizsgáljuk és oktatjuk a Kaliforniai Egyetemen, de itthon szintén tartok erről 

előadásokat.  

- Mennyi deutérium van az élelmiszerekben?  

- Egymillió hidrogénatom közül hozzávetőlegesen 155 a nehéz "változat", ez az óceánokban 

található. A folyamatos párolgás, az esőt adó lepárlás, a víz vörös fénnyel való bontása fotoszintézis 

során mind azt a célt szolgálja, hogy természetes táplálékainkban csökkenjen a deutérium. Ezt 

egyébként szakkifejezéssel deutériumfrakcionálásnak, diszkriminációnak hívjuk. Egy természetes 

kávébab vagy a paprika olajszerű kapszaicinjének a deutériumtartalma akár a fele is lehet annak, 

amennyi egy génkezelt kukorica rostjában vagy ipari cukrokban található. A természet nagyon 

szigorúan szabályozza, pontosabban csökkenti a stabil hidrogénizotóp arányát.  

- Miért van több deutérium a nagy-ipari termékekben?  

- Ha több deutérium kerül egy rendszerbe, akkor az gyorsabban nő, nagyobb a kukorica-, a búza- 

vagy az almatermés. Az iparilag öntözött, génkezelt, hidrogénnel dúsított növényi olajok 

deutériumtartalma akár kétszer annyi is lehet, mint azok természetes forrásai, vagy például a 

legeltetett marha tejéből készült vaj deutériumtartalma. A nehézhidrogén növeli a hozamot.  

  



- Mit okoz az, ha túlzott a deutérium mennyisége a szervezetünkben?  

- A népbetegségek közül gyakorlatilag mindegyikért valamennyire felelős. A cukorbetegség, az 

elhízás, a daganatos kórok, a neurodegeneratív elváltozások, a pszichiátriai betegségek 

mindegyikében szerepet játszik. Az Oxfordi Egyetemen két éve jelentettek meg egy cikket, 

melyben összehasonlították az ivóvíz deutériumtartalmát a bipoláris depressziós betegeknél. 

Kimutatták, hogy ahol nagyobb a deutériumterheltség, ott jelentősebb a pszichiátriai betegség 

előfordulása is.  

 - De hogy hat ez mindenre?  

- Az alapvető nanomotorokat teszi tönkre ez az anyag. Mint említettem, a szervezetünkben 

nagyon egyszerűen működő pici fehérje nanomotorok termelik az energiát, és ha ezeket nem 

megfelelő tisztaságú üzemanyaggal látjuk el, akkor az tönkreteszi a szervezetet. Ezek a 

nanomotorok az emberi szervezetben annyira gyorsan fogyasztják a hidrogént, hogy annak ellenére, 

hogy csak cirka 155 deutérium van egymillió hidrogén között, másodpercenként 1500 hidrogént 

mozgatnak meg. Ilyen alacsony stabilizotóp-előfordulás mellett is minden 4,4 másodpercben 

tönkremehet egy ilyen nanomotor.  

 - Kapcsolatban van a magyar csökkentett deutériumtartalmú vizet gyártókkal?  

- A DDW vizet kifejlesztő Somlyai Gábor a Santa Monicában, Kaliforniában működő klinikánk 

fizetetlen konzultánsa. Ebben a minőségben akadémiai céllal sokat közlünk az orvosi irodalomban a 

Johns Hopkins, az Arizonai Állami, valamint a Dél-floridai Egyetem kutatóival együtt. Ilyenkor a 

UCLA rendelkezéseinek megfelelően nyilatkozunk a társszerzői viszonyról. Üzleti kapcsolatunk 

vagy közös üzleti érdekeink nincsenek. Én az anyagcserevizet vizsgálom, nem azt, amit iszunk, így 

egy kicsit szakmai kötélhúzás is folyik közöttünk - jó értelemben.  

 - Akkor a deutériumcsökkentett víz hasznos dolog?  

- A glikolízisben és más anyagcsere-folyamatokban ki tudja cserélni a táplálékban lévő 

deutériumot hidrogénre. Ez nemcsak abszolút jó dolog, hanem alapvető biokémiai folyamat.  

 - Ehhez képest a Gazdasági Versenyhivatal megbírságolta őket megalapozatlan gyógyhatás 

állításáért.  

- Ez az Egyesült Államokban nem fordulhatna elő. Mi például a deutérium-csökkentés lépéseit 

oktatjuk az egyetemen, és más egyetemeken szakorvosoknak is tartok ezekről előadást. Ez 

biokémia, és akkor is működik, ha erről mások nem vesznek tudomást. Úgy vélem, hogy a 

deutérium biokémiai tulajdonságainak ismeretei nélkül orvosi tevékenységet folytatni abszolút 

felelőtlenség.  

 - Ez mit jelent?  

- Ez azt jelenti, hogy ha egy orvos nem ismeri ezt a biokémiai folyamatsort és nem vonja be a 

gyógyításba, a megelőzésbe, az felelőtlenség. A fentebbi alapvető ismeretek nélkül Amerikában ma 

már nem lehet gyógyítani a beteg kérése ellenére. Ez az integrált medicina alapelve.  

 - Ön szerint minden rákos betegnek kellene deutériummentes vizet innia?  

- A deutériumot csökkenteni kell, hogy aztán ez táplálékon vagy vízen keresztül történik-e és 

hogy mennyire, klinikai megfontolások és mérések függvénye. Az egyéni biomarkerrendszeren 

keresztül megállapítható, melyik az optimálisabb. Santa Monicában, a klinikánkon nyálból és 

vizeletből mérjük a betegek deutériumszintjét, és ehhez igazítjuk a terápiás lehetőségeket, nagyon jó 

eredménnyel.  

 - Mennyi a normál deutérium-tartalom?  

- Mint említettem, közel 155 deutérium van egymillió hidrogénatom között az óceánok vizében. 

Kaliforniai mérések alapján az emberi vizeletben ez az érték 144-152. Az anyagcserénk lehelettel 

ezt 25 egységgel, akár 130-135 közé is le tudja csökkenteni, a környezeti szint alá.  

 - Mennyi Magyarországon?  

- A Duna vizében cirka 148 ez az érték átlagosan, a páratartalomban is ennyi.  

 - Akkor ezek szerint mérsékelhető a deutériumszint, ami csökkenti a betegségekre, többek 

között a rákra való hajlamot, illetve segíti a gyógyulást?  

- Igen, de nem csak vízzel lehet csökkenést elérni. Egy jó marhaszték vagy -vaj 

deutériumtartalma 115-120 között van. De a baj az, hogy a marhát is különféle génmódosított 



terményekkel, nagy-ipari körülmények között etetik.  

 - Akkor mit kell ennünk?  

- Háztájit, fűvel legeltetett állatok húsát, nem pedig mindenféle darált rákliszttel etetettekét. 

Minél alacsonyabb egy táplálék természetes deutériumtartalma, annál egészségesebb.  

 - Ha beteg valaki, akkor az orvosnak kötelező lenne deutériummérést csinálnia?  

- Ha a beteg kéri, akkor igen, ezt egy orvos nem mellőzheti, lévén alapvető anyagcsere-

folyamatokról van szó, akár ismeri azokat, akár nem. Már Magyarországon is elérhető ez a 

technológia. De úgy látom, hogy a tömeges elterjedésre nem sok esély van. Nem az én feladatom 

újratanítani a biokémiát az itthoni orvosoknak, hogy komplexen nézzék a náluk esetleg okosabb, a 

biokémiában jártasabb beteget. Ezt a harcot a magyar orvostársadalommal, annak oligarcháival nem 

nekem kell megvívnom, és nincs is rá szükségem. Attól, hogy erről egy magyar orvos nem vesz 

tudomást, a mitokondriumok nem állnak. Az, hogy súlyos gondok vannak, jól látszik a magyar 

rákhalálozási statisztikákból.  

 - Mit ért ez alatt?  

- Magyarországon a rákhalálozás terén Európában magasan az elsők voltunk, de globálisan is a 

harmadik helyen álltunk. Szerintem többek között azért, mert a magyar onkológia szakmai irányítói, 

politikusai nem vesznek tudomást olyan fontos biokémiai folyamatokról, amelyeknek jelentős, 

tudományosan bírált nemzetközi irodalma van, illetve már Nobel-díjat is osztottak ezekért, például 

Szent-Györgyi Albertnek. Abban, amit Trump elnök mondott, hogy a gyógyszercégek büntetlenül 

mérgezik a betegeket, sok igazság van.  

 - Ezek szerint ön egyetért ezzel a kijelentéssel?  

- Igen, a legmesszebbmenőkig. Az amerikai Food and Drug Administration (FDA) az elmúlt tíz 

évben elfogadott 26 új kinázgátló rákgyógyszert, amelyek kísérleti stádiumokban közölt 

eredményeit 89 százalékban nem lehet megismételni. Ezek gyógyhatása alacsony szintű, ha van 

egyáltalán, és nagyon nagy a toxicitásuk. Azért tudom ezt, mert az FDA a mi egyetemi 

laboratóriumunkat is kirendelte gyógyszer-toxikológiai vizsgálatra. Katasztrofálisak ezen 

"gyógyszerek" mellékhatásai, és elképesztő, esetenként 200-szoros haszonárréssel dolgoznak a 

gyártóik. Az Egyesült Államokban a lakosság harmada morbidan elhízott. Ez az élelmiszer-, a 

gyógyszeriparnak nagyon jó, ám rajtuk kívül senkinek. De Donald Trump elnök látja az ebben rejlő 

népkárosító hatásokat. Magam is dolgozom gyógyszercégekkel, látom a mellékhatásokat, az árakat, 

az egészségbiztosítási finanszírozásban rejlő mozgástereket, az ott folyó lobbizást. Az új népjóléti 

miniszterünk, Ben Carson, aki maga is orvos, tapasztalta a fentebb elmondottakat.  

 - Milyen hatása lesz annak, ha nekimennek a gyógyszercégeknek?  

- Csökkennek majd a készítmények árai; ami működik és nem mérgező, az piacra kerülhet 

mindenféle statisztikai hókuszpókusz nélkül, és még jobban megjelölik, milyen gyógyszer mire 

lehet alkalmas, mire nem. Az FDA egyébként most is jelöli egy úgynevezett black boxban a 

lehetséges mellékhatásokat, s érdemes megnézni, hány gyógyszer okoz akár olyan súlyos 

májreakciót, amely halálhoz is vezethet.  

 - Akkor ön szerint a géndiagnosztikai vagy terápiás rákgyógyítás sem hozhat megoldást?  

- A rák valójában nem genetikai entitás, hanem sejtszintű anyagcsere-betegség. Elsősorban a 

sejtben lévő aneuploid (megszaporodott) DNS-cukor vázának deutériumterheltségével függ össze, 

azok szaporodása. A rákbetegségeknél alkalmazott genomikai tesztek, függően attól, hogy melyiket 

végzik el a betegnél, közel 65 százalékban más eredményt hoznak. És ezt nem én mondom, hanem 

jelentős szaklapokban publikáltak erről már vizsgálatokat. Bár ez nem meglepő, ha azt nézzük, 

hogy a genomikai célzott gyógyszerek hatásainak közel 89 százalékát meg sem lehetett ismételni.  

 - Akkor ön szerint csak a deutérium-megvonás a megoldás?  

- Biokémiai alapismeretek alapján a deutériummegvonás számomra egy hosszú távú, kíméletes, 

mellékhatásoktól mentes, a finanszírozás szempontjából jóval olcsóbb megoldás, mivel zsebből 

meg tudom venni a malactepertőt B. Tóth Józsi hentes komámtól Törökszentmiklóson, vagy Los 

Angelesben eszem egy legeltetett marhából készült sztéket salátával. Nem győzködök senkit erről, 

biokémikus orvosként nagyon jól tudom, mit miért, mikor csinálok. Én nem azért tanulmányozom 

ezt a folyamatsort, hogy gyógyszerként hasznosítsam. Jelentős probléma viszont az, hogy ha 



ezekről a tényekről gyógyító orvos kollégákat kérdezek, nem tudják vagy nem tudhatják, hogy 

vannak megoldások a gyógyszereken kívül is. Ha esetleg a gyógyszeres kezelés mellé a beteg 

használni akarja ezeket, orvosok biokémiai ismeretek nélkül ezeket a termékeket úgy jellemzik, 

mintha nem lenne hatásuk, nem lenne biológiai szerepük. Itt hadd tegyem hozzá, hogy biokémiai 

szempontból is nagyon hibásan teszik ezt.  

 - Elég sokat jár haza Magyarországra, járja az országot. Miként látja a magyar egészségügyet?  

- A magyar egészségügy szemléletében rendkívül elmaradott, a központi irányítás miatt jelentős 

befolyással van rá sok gyógyszercég. De ez általában igaz a központi finanszírozással, biztosítással 

rendelkező országokra. Vannak olyan szakterületek is viszont, amelyek itthon is sokat fejlődtek.  

 - Melyek ezek?  

- A diagnosztikai eljárások. A szív- és keringési, érrendszeri betegségek megelőzésével, akut 

sürgősségi ellátásával kapcsolatos szemlélet megváltozott, jól működik. Az onkológiát szakmailag 

irányító gárda viszont súlyosan kiöregedett, szakmailag képzetlen és sok szempontból felelőtlen. A 

halálozási statisztikák nem mutatnak javulást. Ugyanakkora mértékű rákhalálozás van, mint 

korábban, miközben a 10-20-szorosára felmentek a betegek kezelési költségei 2000 óta. Ez mutatja 

valójában azt, hogy amit Magyarországon művelnek, az egy szakmai, egészségpolitikai zsákutca.  

 - Akkor ezek szerint ön kemoterápia-ellenes?  

- Két-három olyan ritkább daganatos betegség van - például akut leukémiák, bizonyos hererákok 

-, amelynek a gyógyításában a kemoterápiáknak egyértelmű és pótolhatatlan szerepe van. 

Egyébként sok értelme nincs ezeknek, az alapfolyamatokat gyorsíthatják, rossz életminőséget 

hoznak, többségükben csak kárt okoznak.  

 - Annak idején pedig azt mondták, hogy ha Steve Jobs nem alternatív terápiákkal próbálkozik, 

akkor jobb életesélyei lettek volna.  

- Mondani sok mindent lehet. Steve Jobs egy műtétet utasított el 2003-ban, így nyolc évig élt egy 

endokrin típusú hasnyálmirigy-daganattal. Feltehetőleg sok évvel tovább élt, mint ha a kemoterápiát 

választotta volna, ráadásul mellékhatások és jelentős költségek nélkül. Tisztelnünk kell betegeink 

döntéseit. Mi, orvosok csak segíthetünk ezekben felelős ismeretekkel, információkkal, minden 

lehetséges kezelés mérlegelésével, még akkor is, ha az egy gyógyításba integrálható biokémiai 

rendszer része, amely nem kíván gyógyszeres beavatkozást.  

 - De az ember gyógyulni akar, nem pusztán tovább élni. Erre lesz mód?  

- Nem akarom a kemoterápiát sem előnyként, sem hátrányként feltüntetni, biokémikus vagyok. 

Azt nyomatékosan hangsúlyoznám viszont, hogy minden kezelésnek megvan a helye, az alternatív 

terápiáknak is. A deutériumcsökkentés - nemcsak a vízen, hanem a táplálkozáson keresztül is - egy 

nagyon összetett élettani, biokémiai folyamatsor, amelynek alappilléreit Szent-Györgyi Albert rakta 

le, és ezért Nobel-díjat kapott. Ez a biokémiai folyamatsor a felelős gyógyítás része.  

 Névjegy  

Az 55 éves kutató a Kaliforniai Egyetem (UCLA) egyetemi tanára, társprofesszora, a Szegedi 

Orvostudományi Egyetemen végzett.  

Elismerései között van többek között a C. Wil-  

liams Hall kiemelkedő publikációs díj (USA Sebészeti Műtéttani Akadémia), a Richard E. 

Weitzman kutatói emlékdíj, kiváló klinikai kutató a UCLA Általános Klinikai Kutatóközpontjában 

(GCRC), az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) kiváló népegészségügyi kutatója.  

  

Biopiac. Deutérium- csökkentés házilag  

  

KAMASZ MELINDA  

 

Eredeti  
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A jótállásról ma még kérdezhetnek  
  

ÉSZAK-DUNÁNTÚL. A Kisalföld a vásárlókért rovat keretében idén rendszeresen más-más 

fogyasztóvédelmi témában gyűjtjük össze olvasóink kérdéseit. Ezúttal a jótállásra és a 

szavatosságra vonatkozó leveleket várjuk, ugyanis sokaknak gondot okozhat, ha soká tart a 

megvásárolt áru megjavítása vagy nem akarja azt a kereskedő kicserélni.  

Alegtöbben a garanciát emlegetik, ha hamar meghibásodik a termék, amit megvettek, azonban 

ezt a fogalmat a jogszabályok nem ismerik, csak a jótállás és a szavatosság létezik, s ezeket nem 

szabad összekeverni. A jótállás idején, ha hibát észlel a vevő, akkor arra úgy kell tekinteni, hogy 

már a vásárláskor is megvolt. Ha a kereskedő mentesülni akar a jótállásból fakadó kötelezettségek 

alól, neki kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlást követő nem megfelelő használat 

következménye. Szavatosság esetén a bizonyítás csak a vásárlást követő hat hónapon belül terheli a 

vállalkozást.  

A jótállás és a szavatosság témájában a leveleket március 16-án délig várjuk a 

rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre és a szerkesztőség postacímére. A Gazdasági Versenyügyi 

Tanácsadó Iroda szakértői válaszolnak a kérdésekre, tanácsaikat lapunkban jelentetjük meg.  

 

Eredeti  

 

(Kisalföld, 2017. március 16., csütörtök, 4. oldal)  
 

 

 

Növényvédelmi sorozat a károkról  
  

MAGYARORSZÁG-SZEKSZÁRD A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve 

március 21-től az ország hat helyszínén - Miskolcon, Szekszárdon, Kecskeméten, Budaörsön, 

Győrben és Keszthelyen - növényvédelmi szakmai rendezvénysorozatot szervez szőlő- és 

gyümölcstermesztéssel foglalkozó szakemberek részére. A tanácskozásokon olyan nagy jelentőségű 

károsítókról kapnak tájékoztatást a résztvevők, mint az ESCA, a szőlő arany színű sárgaságát okozó 

fitoplazma; a foltosszárnyú muslica; a dióburok-fúrólégy vagy a Xyllela fastidiosa. A fenti 

károsítók a megfelelő védekezési eljárások alkalmazása nélkül súlyos gazdasági károkat 

okozhatnak, hiszen a növény kondíciójának leromlásához, a termés minőségének és mennyiségének 

jelentős csökkenéséhez, végső soron pedig tőelhaláshoz, fapusztuláshoz és így akár az ültetvények 

kivágásához vezethetnek. Ezáltal több millió forintos anyagi kárt is okozhatnak a gazdáknak. A 

károsítók országos elterjedésének megakadályozásához az ágazat szereplőinek összefogására van 

szükség, amelyhez az eseménysorozat kitűnő lehetőséget ad. A programban olyan gyakorlati 

tapasztalatok, illetve növényvédelmi védekezési módszerek megosztására kerül majd sor, amelyek a 

termelők segítségére szolgálnak a károsítók megfékezésében. A rendezvényre várnak minden aktív 

szőlő- és gyümölcstermesztőt, a növényvédelemben dolgozó szakembert, illetve a hegyközségi és a 

kamarai tagokat.  

 A szervezők legfőbb célja a szakmai szereplők összefogásának ösztönzése  

  

TN  

 

Eredeti  
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Nyereménnyel kecsegtetnek  
  

BARANYAI KÖRKÉP Tizenhétmillió forintot nyert egy pécsi asszony - legalábbis a 

csomagküldő cégtől kapott levél szerint. A pénz nincs sehol, fogyasztóvédők mindenkit óvatosságra 

intenek.  

 Milliókat ígérnek, megrendelést várnak  

 Nyereménnyel kecsegtetnek, ami megtévesztő lehet  

 Tizenhétmillió forintot nyert egy pécsi asszony - legalábbis a csomagküldő cég leveleszerint. A 

pénz nincs sehol, fogyasztóvédők mindenkit óvatosságra intenek.  

 BARANYAI KÖRKÉP - Nyertem tizenhétmillió forintot, véletlenszerű sorsoláson - legalábbis 

a névre szóló értesítés szerint, ami egy győri cégtől érkezett. Korábban rendeltem már tőlük 

fogyókúrás készítményt, arckrémet, édességet. Azt írják sürgősen rendelnem kell még valamit, 

hogy a nyereményt megkapjam - kereste meg lapunkat egy olvasónk.  

 A levélíró gyanúsnak találja, hogy a nyeremény átvételével kapcsolatban semmi egyebet nem 

írnak. A fogyasztóvédelmi hatóságnál is panaszt tett, az ügyet a Gazdasági Versenyhivatalhoz 

továbbították.  

 - Az eset nem egyedi, sokakat megtévesztenek az effajta küldemények - tudtuk meg Horváth 

Lászlónétól, a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület elnökétől. A nagybetűvel megjelenített 

figyelemfelhívó információ mellett - mint például "Ön nyert!" - jellemzően alig észrevehetően ott 

egy apró jelzés (pl. csillag), a hozzá tartozó magyarázat pedig, ami legtöbbször az odaítélés 

feltételeit tartalmazza, általában az értesítő hátoldalán, vagy a borítékban lévő tájékoztató levelek 

egyikén olvasható. Ezeket alaposan át kell tanulmányozni. Az effajta levelek jellemzője még, hogy 

az ügyfelet gyors döntéshozatalra ösztönzik: így sokan olyan terméket rendelnek meg, amire 

egyébként nincs szükségük. Az egyesület elnöke azt tanácsolja, ha valaki bizonytalan, mutassa meg 

a levelet fogyasztóvédelmi szakembereknek, mielőtt bármit is rendelne.  

 Rendőrségen tettek feljelentést  

 Mint arról beszámoltunk, Pécsett többen tettek feljelentést a rendőrségen az ingyenes 

egészségügyi szűrővizsgálatnak hirdetett, valójában méregdrága termékek vásárlására agitáló 

termékbemutatók miatt. Megvásárolták több százezer forintért a vér oxigéntartalmának növelésére 

állítólag alkalmas eszközt, és miután ráébredtek nincs szükségük rá, pénzüket hiába követelték 

vissza. A panaszosok a termékeknek utánanézve azt is tapasztalták, hogy azok nem rendelkeznek 

tanúsítvánnyal, irreális árat fizettek érte. A Pécsi Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást, az érintett cég Pécsett egyébként december óta 

már nem folytatja tevékenységét.  

 Minden egyes mondat fontos  

 Ha valaki arról kap értesítést, hogy garantáltan nyert valamit, fontos, hogy kellő odafigyeléssel, 

összefüggéseiben olvassa el a kiküldött csomagban található tájékoztató minden egyes mondatát, az 

apró betűs részt is. Egy-egy szó, (mint például "lehet", "akár") jelentősen módosíthatja az ajánlatot. 

Külön érdemes odafigyelni arra is, hogy a tájékoztató kijelentő módon állít-e valamit, vagy csupán 

feltételes módot használva hívja fel a figyelmet egy nyerési esélyre. Ha telefonon érkezik a 

megkeresés, mindig meg kell kérdezni, hogy küldenek-e további terméket, csomagot az első 

átvétele után, és ha igen, annak mennyi a költsége - ebből is adódhatnak ugyanis problémák.  

 Fontos, hogy semmit se írjunk alá kapkodva, úgy, hogy el sem olvassuk, mi áll a papíron a 

nevünk felett  

 Wald Kata katalin.wald@mediaworks.hu  

 

Eredeti  
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A Nébih játéksorozatot indít az erdőtűz megelőzésére  
  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idén is egyhetes játéksorozatot indít 

közösségi oldalán március 20-ától, hogy az érdeklődők játékos formában elsajátíthassák az erdőtűz-

megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb ismereteket - közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.  

Közleményében a hatóság kiemelte, hogy a tüzek 99 százaléka emberi mulasztás miatt 

keletkezik, az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés, a tűzgyújtási szabályok 

betartása.   

A Nébih Firelife programjának legfőbb célkitűzése a lakosság ismereteinek bővítése, 

tájékoztatása a biztonságos tűzhasználatról, ennek szellemben jött létre a Csodák Palotája és a 

Nébih együttműködésében az augusztus végéig látogatható tárlat, amely a tudományos kihívásokra, 

elsősorban a természet- és környezetvédelem fő témáira fókuszál.   

"A tudomány körülvesz" címet viselő interaktív kiállítás egyik meghatározó témája az erdőtűz-

megelőzés, amellyel játékos feladatok révén ismerkedhetnek meg a látogatók - közölte a hivatal. 

Közleményében a Nébih felidézi, hogy a fokozott tűzveszélyre való tekintettel a földművelésügyi 

miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az ország egész területére 2017. március 3-ától 

átmeneti időre, a tilalom jelenleg is érvényben van.   

Az aktuális erdőtűzveszélyről, az égetés szabályairól, a biztonságos tűzrakás fortélyairól, 

valamint az elrendelt tűzgyújtási tilalomról a http://www.erdotuz.hu/ weboldalon olvashatók 

információk.  

 

Eredeti  

 

(hir6.hu, 2017. március 16., csütörtök)  
 

 

 

Az e-kereskedelem szabályozása áll a fogyasztóvédelem középpontjában  
  

Műsorvezető: - Az e-kereskedelem szabályozása és a kettős termék minőség megszüntetése áll a 

fogyasztóvédelem középpontjában az idén. A szakállamtitkár a Világgazdaságnak azt mondta, hogy 

garanciák kellenek a robbanásszerűen bővülő internetes kereskedelem szabályozására. Egyúttal 

eredményesnek nevezte az eddigi intézkedéseket. Kara Ákos közölte hogy a kettős élelmiszer 

minőség fogyasztóvédelmi szempontból is fontos probléma. Ezért összehasonlító vizsgálatokkal 

igyekeznek kiszűrni a nem megfelelő minőségű élelmiszereket és nem élelmiszer jellegű 

termékeket.  

  

 

Eredeti  

 

(Civil Rádió, 2017. március 16., csütörtök - 08 óra - hossza: 38 mp)  
 

 

 

Fogyasztóvédelmi konzultációkat tart pénteken a fővárosi kormányhivatal  
  

Budapest, 2017. március 16., csütörtök (MTI) - Fogyasztóvédelmi tanácsadást tart március 17-

én, pénteken Budapest Főváros Kormányhivatala több bevásárlóközpontjában - közölte a hivatal 

csütörtökön az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai 10 és 12 

óra között a főváros, valamint Pest megye több településének bevásárlóközpontjaiban (Óbuda, 

http://hir6.hu/cikk/128615/a_nebih_jateksorozatot_indit_az_erdotuz_megelozesere
http://hiradaspr.hu/l/?m=a&c=VBr0wtoEVhL2vfS9JuYnQiZfhXp6JaTc1aoe7L6B9opc8H7ADWYZVrkFNut92QRjj8vtRZk6MZR7uF%2BhRCgmPF4izG88e11jdSJ9KRzjVV3ipktUXttOc2o6IdbUCcY1


Soroksár, Budafok, Budakalász, Csömör, Fót, Maglód, Szigetszentmiklós, Törökbálint) várják az 

érdeklődőket. A fogyasztóvédelmi világnaphoz kapcsolódó konzultációkon az érdeklődők 

megismerhetik a jogérvényesítés lehetőségeit, beszélhetnek a szakemberekkel a tapasztalataikról, 

ismereteiket pedig fogyasztóvédelmi totóval ellenőrizhetik - áll a közleményben.  

 

Eredeti  

 

(mti.hu, 2017. március 16., csütörtök)  
 

 

 

Még hogy Paks II.! Olcsóbb lenne a megújuló, mint az atomenergia 
 

Szakértői elemzések szerint a technológiai változások eredményeként az ártrendek alapján néhány 

év múlva olcsóbb lesz a megújuló, mint az atomenergia. A hagyományos hordozók aránya csökken, 

de szerepük fontos marad. 

Energetikai szakmai elemzések azt mutatják, hogy a most elkezdődő beruházások esetén gyakran 

már olcsóbb a megújuló források kihasználása az atomenergiánál, és néhány éven belül ez általános 

lesz. Az ok az, hogy miközben az új atomerőművek egy egységnyi termelt áramra eső átlagos 

költségei az elmúlt évtizedben mintegy harmadával nőttek, aközben a megújulókra épülő projektek 

költségei nagyjából ugyanennyivel csökkentek. Az atomerőművek esetében a drágulás mögött 

főként a szigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírások állnak, valamint a fűtőanyagárak is 

emelkednek, a megújulóknál pedig részben az új, korszerűbb technológiák, valamint a mennyiségi 

növekedés eredményezi az olcsóbbodást. 

Az utóbbiaknál mindenhol fokozatosan csökken az állami támogatás mértéke, nem mindegy persze, 

milyen megújuló forrásról és helyi adottságokról van szó. Hollandiában például az új 

tengerszélerőmű már támogatás nélkül is olcsóbban fog áramot termelni, mint az uniós átlagár, a 

dél-amerikai Andokban pedig olyan naperőművek épülnek, amelyek feleannyiért állítanak elő 

áramot, mint a fosszilis hordozókra épülő erőművek. A megújulóknál tehát az adott ország éghajlati 

és természeti viszonyaitól függ, milyen forrás mennyire hatékonyan használható ki, de 

mindegyiknél gyors a technológiai fejlődés. 

A környezetet kímélő és a természeti lehetőségeket kihasználó áramtermelés élharcosa sokáig az 

EU volt, itt emelkedett a legnagyobb mértékben a megújulók aránya. Bár ebben a nagy gazdasági 

régiók között még mindig az élen áll, a folyamat némileg lelassult, országonként eltérő mértékben. 

A 2020-ra kitűzött cél, hogy az áram több mint ötöde megújuló forrásokból származzon, így is 

elérhető, de az egyes tagállamok között hatalmasak a különbségek, részben a helyi adottságok, 

részben pedig a kormányok hozzáállása miatt. Mi például papíron teljesíteni tudjuk a vállalt 14-15 

százalékos arányt, tucatnyi ország azonban elmarad a vállalásától. 

A mi eredményünket is árnyalja, hogy döntő többségében biomasszával, azaz lényegében fával 

termelünk megújuló energiát, részben a fafűtés, részben pedig a fával működő erőművek révén. 

Rendkívül kevéssé használjuk ki viszont a szél- és napenergiát, pedig éghajlati viszonyaink ezt 

lehetővé tennék, sőt az Orbán-kormány a szélerőművek telepítését lényegében betiltotta, a 

naperőműveket pedig különadókkal sújtja. Ezzel akar piacot csinálni az új paksi blokkokban 

termelendő áramnak, holott az hosszú távon drágább lesz, mint a technológiai fejlődésre építő, 

megújuló forrásokat felhasználó projektek. 

A világtrenddel és a racionalitással ellentétes irányba haladunk azzal, hogy ilyen mértékben a 

dráguló atomenergiára alapozzák Orbánék a jövőnket és fékezik a megújulók terjedését (az elmúlt 

két évben az arányuk a hazai termelésben még csökkent is). Ellenpélda az Egyesült Államok és 

Kína, valamint Japán, mindegyik gyors tempóban növeli megújuló energetikai beruházásait. 

Japánban például a fukusimai baleset óta néhány év alatt megduplázódott és elérte a 15 százalékot a 

megújuló források aránya, Kína és az Egyesült Államok pedig többet fordít azokra, mint bármely 

más ország a világon (persze még így is a legnagyobb a környezetterhelésük). 

http://mti.hu/Pages/news.aspx?amp=&lang=hun&newsid=670804#670804
http://168ora.hu/egyszeruen-lehetetlen-uj-szeleromuvet-epiteni-magyarorszagra/


A fenntartható fejlődés szempontjából kulcsfontosságú az energiafelhasználás hatékonysága, azaz a 

takarékosság a gazdaságban és a háztartásokban is. Ez részben technológiai kérdés, részben – főleg 

a lakóépületek esetében – korszerűsítési feladat. Szakértői becslések szerint a lakóépületek 

energetikai korszerűsítésével és jobb szigetelésével az EU áramfelhasználása negyedével 

csökkenthető lenne. Brüsszel erre külön célirányos kereteket biztosít részben vissza nem térítendő 

támogatással, részben kamatmentes hitelkerettel. Áprilisban nálunk is elérhető lesz az utóbbi 

összesen 115 milliárd forintos kerettel, amelyet energiahatékonyság növelésére fordíthat a lakosság. 

A megújuló források térhódítása mellett a hagyományos hordozók szerepe is fontos marad. Az EU 

ezt szemmel tartja, figyelemmel arra is, hogy jelentős importra szorul. Aligha véletlen, hogy az 

orosz cégnek kedvező döntéssel zárult a Gazprom ellen folyó uniós trösztellenes vizsgálat. Egyrészt 

megállapította, hogy a Gazprom visszaélt erőfölényével a volt szocialista országokkal kötött 

gázszállítási szerződéseknél, mert egyrészt területi korlátot szabott, azaz megtiltotta a földgáz 

reexportját, másrészt eltérő ármegállapítási kondíciókat alkalmazott. 

Miután az oroszok vállalták, hogy ezeket a kitételeket módosítják és az EU-n belüli forgalomnál 

megszüntetik, az EB befejezte az eljárást, és szabad utat adott a Gazpromnak. A döntésben szerepet 

játszhatott, hogy tavaly és az idén ismét nőtt az unióba érkező orosz földgáz mennyisége. Az is 

fontos szempont, hogy a megújuló források többségénél elengedhetetlen a rugalmas háttérkapacitás, 

többnyire gázturbinás erőmű, azaz a fosszilis hordozókra a megújulók növekvő aránya mellett is 

nagy szükség lesz a jövőben. 

 

http://168ora.hu/meg-hogy-paks-ii-olcsobb-lenne-megujulo-mint-az-atomenergia/  

 

(168 óra 2017. március 16., csütörtök) 
 

 

 

A Renault cáfolja az emissziós csalást  
  

Cáfolta a Renault autógyár, hogy az emissziós értéket illetően csalásra lehetőséget adó 

szoftverrel szerelték fel dízelmotoros modelljeiket, ahogy azt a Libératon című napilap állítja. A cég 

szerint minden szabályt betartottak. Tegnap házkutatás volt az Audinál.  

A Libération tegnap közzétette a motorok emissziós értékeivel összefüggésben a francia 

versenyjogi, fogyasztóvédelmi és csalásellenes hivatal (DGCCRF) által készített jegyzőkönyvet, 

amely alapján január 12-én megtévesztés gyanújával ügyészi eljárás indult az autógyártó ellen. A 

2016. novemberi dokumentum szerint a Renault "megtévesztette a fogyasztókat az elvégzett tesztek 

révén, mégpedig a károsanyag-kibocsátást ellenőrző vizsgálatokkal. A stratégia célja az volt, hogy 

meghamisítsák a környezetvédelmi vizsgálatokat". A lap azt állítja, hogy a jegyzőkönyv a Renault 

egyes motorjainak teljesítménye közötti eltérésekre világított rá a próbapadon történt tesztelés és a 

valós körülmények közötti használat során.  

Az eredményekből azt lehet gyanítani a jegyzőkönyv szerint, hogy egy csaló szoftvert helyeztek 

el, amely specifikusan módosítja a motor működését a próbapad különleges körülményei között 

azért, hogy a károsanyag-kibocsátás akkor ne haladja meg a határértékeket. A Libération szerint az 

elmúlt hét évben mintegy 900 ezer járművet szerelhettek fel csaló szoftverrel.  

A Volkswagen, a legnagyobb európai autógyártó 2015 szeptemberében elismerte, hogy mintegy 

11 millió, EA 189 típusú motorral üzemelő autóba telepítettek olyan szoftvert, amely csak a 

próbapadon tartja a határérték alatt az emissziós értékeket, normál üzemmódban azonban nem.  

A Renault tegnapi közleményében kiegyensúlyozatlannak nevezte a Libération cikkét, 

emlékeztetett arra, hogy semmilyen európai vagy francia szabályozást nem sértett meg, és cáfolta, 

hogy csalásra lehetőséget adó szoftverekkel szerelte volna fel modelljeit. Az autógyártó hozzátette, 

hogy nem kíván egy folyamatban lévő eljárást kommentálni, és kizárólag az ügyben eljáró 

vizsgálóbíróknak tartozik magyarázattal. Carlos Ghosn, a Renault elnök-vezérigazgatója korábban 

azt mondta, hogy semmilyen csalás nem történt a cégnél.  

http://168ora.hu/meg-hogy-paks-ii-olcsobb-lenne-megujulo-mint-az-atomenergia/


Dízelbotrány: házkutatás volt az Audinál  

Házkutatást tartottak tegnap a Volkswagen (VW) csoporthoz tartozó Audi német autógyártó 

társaság ingolstadti központjában és több telephelyén. A müncheni ügyészség közleménye szerint 

az eljárás mintegy 80 ezer, az Egyesült Államokban értékesített autóval kapcsolatos, amelyeket a 

gyanú szerint a károsanyag-kibocsátási értékeket meghamisító berendezéssel szereltek fel. Az 

ingolstadti központban éppen akkor kezdtek házkutatást, amikor a társaság bemutatta 2016-os üzleti 

jelentését. Vizsgálódtak a többi között az Audi neckarsulmi üzemében, és a VW wolfsburgi 

központjában is. Az akciókban több mint 100 rendőr és ügyész vett részt.  

Az eljárást ismeretlen tettes ellen indították csalás és jogsértő reklám gyanúja miatt. A müncheni 

ügyészség tájékoztatása szerint a házkutatások révén legfőképpen azt igyekeznek tisztázni, hogy ki 

tudhatott a kibocsátási értékeket meghamisító technológia alkalmazásáról, és arról, hogy a cég 

hamis adatokat közölt-e gyártmányairól. Az ügy az Audinál kifejlesztett V6-3.0 típusú 

dízelmotorral működő, 2009 és 2015 között eladott kocsikat érinti. A károsanyag-kibocsátási 

értékeket meghamisító berendezés azt szolgálta, hogy a nagyjából 80 ezer autó megfeleljen az 

amerikai környezetvédelmi előírásoknak.  

A VW dízelbotránya 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az Egyesült Államok 

Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megvádolta a vállalatcsoportot, hogy olyan szoftvert 

telepített 482 ezer dízelüzemű járműbe, amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a 

teszteken a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW 

elismerte a csalást. Az ügy világszerte a VW mintegy 11 millió gépjárművét érinti, ezek közül 8,5 

milliót az EU-ban adtak el.  

Az Audi tavaly 1 millió 867 ezer 750 járművet értékesített, ami 3,6 százalékos növekedés az egy 

évvel korábbihoz képest. Az árbevétel 1,5 százalékkal 59,317 milliárd euróra növekedett, az adózás 

utáni nyereség 51,9 százalékkal 2,066 milliárd euróra csökkent. A Győrben motorgyárat működtető 

társaság igazgatótanácsának elnöke, Rupert Stadler a jelentést bemutató tegnapi ingolstadti 

tájékoztatóján kiemelte: "a legnagyobb elhatározottsággal" dolgoznak azon, hogy a jövőben ne 

történhessen a dízelügyhöz hasonló eset, ennek érdekében a működési struktúrától a 

folyamatszervezésig mindent felülvizsgálnak, és külön részleget hoznak létre, hogy ellenőrizzék, 

megfelelőek-e az engedélyeztetési eljárások.  

A VW a legnagyobb európai gépjárműgyártó társaság. A névadó Volkswagen és az Audi mellett 

a csoporthoz tartozik a Skoda, a Bentley, a Bugatti, a Ducati, a Lamborghini, a Man, a Porsche, a 

Scania, a Seat és a Volkswagen haszonjárművek márka. (MTI)  

A főbűnös dízelautók  

A modern dízelüzemű személygépkocsik motorjai tízszer annyi káros anyagot eresztenek a 

levegőbe, mint a teherautók, kamionok és buszok motorjai, derül ki a legfrissebb EU-s kutatási 

adatokból. Az Európai Unióban ugyanis jóval szigorúbb előírások vonatkoznak a nitrogén-oxidok 

kibocsátására a nehéz járművek esetében, mint a személyautóknál.  

A városi levegőben felgyűlő nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid egészségre ártalmas, súlyos 

légzőszervi betegségeket okozó gázok, és évente több ezer haláleset írható a számlájukra az 

unióban. Az autóforgalomnak köszönhető nitrogén-oxid oroszlánrészét dízelüzemű motorok 

juttatják a levegőbe, és a friss független labortesztek szerint az utólag vizsgált motorok a 

megengedett mérték hatszorosát bocsátották ki magukból.  

 

Eredeti  

 

(greenfo.hu, 2017. március 16., csütörtök)  
 

 

 

Fehérvári Fogyasztókért Szakmai Díj 2017  
  

A Metalforg, a Rebényi cukrászda és a SZÉK-HÁZ is Fehérvári Fogyasztókért Szakmai Díjban 

http://greenfo.hu/hirek/2017/03/16/a-renault-cafolja-az-emisszios-csalast


részesült.  

Közzétéve: 2017. 03. 16. 11:33 - Frissítve: 2017. 03. 16. 11:39 - Romhányi Anikó, Vörösmarty 

Rádió A Metalforg, a Rebényi cukrászda és a SZÉK-HÁZ is Fehérvári Fogyasztókért Szakmai 

Díjban részesült. Az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért és Székesfehérvár 

Önkormányzata évről évre elismerésben részesíti azokat a helyi vállalkozásokat, cégeket, amelyek 

tevékenységük során szem előtt tartják a felelősségteljes etikus piaci magatartást. A díjat három 

kategóriában adományozták. Gyártás kategóriában a Metalforg-Tec Gépgyártó és Kereskedelmi 

Kft., szolgáltatás kategóriában a Rebényi Cukrászat, kereskedelem kategóriában a SZÉK-HÁZ 

Irodabútor Kft. kapta az elismerést. A díjat a Fogyasztók Világnapjához kapcsolódóan 

adományozzák. A világnapot 1983 óta ünneplik világszerte. John F. Kennedy amerikai elnök 1962. 

március 15-én hirdetett ki egy történelmi nyilatkozatot, melyben a négy alapvető fogyasztói jogot 

foglalta össze, az évek során ezek száma nyolcra emelkedett. Tweet  

 

Eredeti  

 

(vorosmartyradio.hu, 2017. március 16., csütörtök)  
 

 

 

Elérte a kritikus pontot az Európai Élelmiszerbotrány  
  

Elérte a kritikus pontot az Európai Élelmiszerbotrány. Az Európai Parlament alelnöke a Karc FM 

reggeli hírműsorában azt mondta, sorra bizonyosodik be a vizsgálatokat követően, hogy közép-

kelet-Európa állampolgárai gyenge minőségű élelmiszert tudnak vásárolni, mint az Unió nyugati 

felében. EZ pedig az Európai Bizottságnak is észre kell végre vennie. Pelczné Gáll Ildikó 

hozzátette, hogy 2014. óta folyamatosan napirenden van ez a kérdés, azonban Brüsszel sorra lesöpri 

asztaláról arra hivatkozva, hogy ez nemzeti hatáskör.  

- Nem gondolom, hogy itt efölött szemet kell hunyni. Ha ilyen alapvető kérdés van, amit 

mindenki érez, mert érzi az ízeket, tapasztalja a minőséget, nem tud a bizottság egy jogalkotási 

kezdeményezést tenni, akkor nem értem, hogy miért beszélünk egyáltalán fogyasztóvédelemről, 

miért beszélünk hirdetésekkel és reklámokkal összhangban megbízhatóságról és egyáltalán hogyan 

értelmezzük a vásárlók megtévesztését, vagy éppen a tisztességes piaci magatartást. Tehát ez 

alapvető dolog, ha ezen túl kell lépni, mihamarabb túl kell lépni, nemcsak a bizottságnak, nemcsak 

a parlamentnek, tehát az Európai Uniónak önmagában. Hanem szerintem a multinacionális 

élelmiszergyártóknak. Nekik kell legelőször jelentkezni, hogy megszüntetik, megjegyzem a saját 

érdekükben ezeket a minőségi különbségek.  

Pelczné Gáll Ildikó hozzátette, hogy most petícióban kérik a bizottságot arra, hogy dolgozzon ki 

egy a teljes unióra érvényes egységes jogszabályt.  

- Minden, amikor ilyen súlyos kérdésekről van szó, vagy az elején eléri azt a kritikus tömeget és 

átbillen és lesz belőle valami, vagy lassan, ahogy szokták mondani, lassú víz partot most. Itt is a 

partmosás most érkezett el és ez óriási szám, tehát az 500 milliós uniós polgárból 100 millió uniós 

polgárt érintő dolog. Szerintem Szlovákia és Bulgária után más-más országok teljes V4 összefogás 

van ebben a kérdésben egyébként lesznek érintettek. És szerintem a bizottság elő fog jönni egy 

javaslattal.  

 

Eredeti  

 

(Karc FM, 2017. március 16., csütörtök - 12 óra - hossza: 2 perc)  
 

 

 

Nívó  

http://vorosmartyradio.hu/2017/03/16/fehervari-fogyasztokert-szakmai-dij-2017/
http://hiradaspr.hu/l/?m=a&c=332%2BBdk0znZGml27v0P7vPe6r8mbPFT1%2FdN0uRGEyuvd9i6PVVmU%2B41DM3awzwkmz%2BITaB6a%2Fqxn8DC%2F0w8MoSw6EBTzex31HEUEaVDbkYOJok7%2Baln4Uu7AejF5nzw9


  

Megbüntethető-e az, aki szabályosan leparkolta az autóját, majd elutazott és mire hazaért 

időközben kiraktak egy megállni tilos táblát? Felszámíthat-e egy szolgáltató csomagváltási díjat, 

mégpedig nem is keveset, ötezer forintot akkor, amikor az ügyfél a cég által megszüntetni kívánt 

csomagról egy másikra vált, vagyis ott marad és nem jószántából vált? Önök szerint igen, ez 

korrekt? Aztán, önök mit gondolnak, ugyanannyi parkolási büntetése van-e egy személyautónak és 

mondjuk egy dobozos autónak? Erről is szó lesz a mai műsorban. És arról is, hogy utazni jó, olcsón 

utazni pedig még jobb, elvben, de nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert a kuponos oldalakon 

vásárolt lehetőségekkel kapcsolatban sajnos egyre több a panasz. Volt olyan hallgató, aki elmesélte, 

hogy 2,5 órai utazás után döbbenten látta, nem is üzemel az a szálloda, amelyikről azt hitte, hogy 

romantikus hétvégéjét töltheti majd ott, de kifizette előre. Mik a buktatók, mire kell odafigyelni? 

Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő és Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértő ül itt velem 

a stúdióban. Címkék: szabályos parkolás, megállni tilos tábla, kerékbilincs, tábla kihelyezése, 

közterület-felügyelet, közútkezelő, nyilvántartás, rokkant nyugdíj, rehabilitáció, parkolási kártyák, 

várakozási engedély, önkormányzat, hűségidő, üzletszabályzat, csomagváltási díj, kiszámlázás, 

szolgáltató elhagyása, parkolózóna, okostelefon.  

 

Eredeti  

 

(KlubRádió, 2017. március 16., csütörtök - 14 óra - hossza: 53 perc)  
 

 

 

Kosár magazin   
  

Rizikós szórólapok. Fogyasztóvédelmi magazinunk mai adásában megmutatjuk, miért kell 

alaposan meggondolni, ha szórólapról kérünk fel egy teljesen ismeretlen céget kivitelezési 

munkákra. Mutatjuk, mit tegyen mielőtt megbízást adna egy vállalkozásnak. Hova lett a víz? 

Kiugróan magas lett a vízszámlája - panaszolja a balatonfenyvesi férfi. Azt állítja, lecserélték a régi 

vízóráját és ekkor lett rá figyelmes, hogy többet mutat a szokásosnál. A vízmű azt mondja, hogy a 

fogyasztó elkésett, az órát elvitték, szétszerelték. Kinek van igaza? A Kosárban utánajárunk. 

Gyomorforgató, undorító, az emberi fogyasztásra teljesen alkalmatlan hústermékeket találtak a 

Győr-Moson-Sopron megyei Peresztegen a NÉBIH ellenőrei. Mutatjuk, hogy milyen körülmények 

között dolgozták fel a húsokat. Címkék: Károlyi Gyula, Zatykó László, New Garden, Helik Ferenc, 

Czimer Gyula, Czimer Hús, Dr. Torzsa Péter, Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék, Flórián 

Zsolt, Építkezők Országos Egyesülete, Molnár Marianna, Pákozdi Előd, Gaál Katalin, Varsányi 

Tibor, Szebényi Tibor, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  

 

Eredeti  

 

(MTV, 2017. március 16., csütörtök - 11 óra - hossza: 23 perc)  
 

 

 

Együttműködési megállapodást kötött a NÉBIH a jövedéki szolgáltatók 

szövetségével  
  

Az élelmiszerhamisítás és a feketegazdaság visszaszorítása érdekében kötött együttműködési 

megállapodást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Vám, Jövedéki és 

Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (VJASZSZ).  

Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke elmondta: az együttműködés részeként a jövőben a NÉBIH 

http://hiradaspr.hu/l/?m=a&c=5qrQK0%2FMK4YGtI9zpJ3Aw%2B0F8e77alYWUD0ngX9DBe0z%2BrpuQSpKGsLKD6lOZNWdUeCJ4OMd5ZAglEhrtM3BIihytnlpkyzWKUVl0YqvyHPQcDfIh8EuJcfFSruMbE4J
http://hiradaspr.hu/l/?m=v&c=6Bwl%2FDlpKATolevm5YGUXftPEp1ntodURwpx17dlEfLrtttHDE1frVjsWMdwxYVjkINKe%2F%2Bb9s%2BXY6R30NseGSCZIZzUH%2BSwl2IMdvH3vby2451%2BVKH9CwTjQKlKizvR


szakmai előadásokkal és a termékimport vámeljárásban szakmai konzultációval segíti a VJASZSZ 

munkáját. Hozzátette: a szövetség pedig tájékoztatja a hatóságot a harmadik országból származó 

importtal kapcsolatos jogszabályok érvényesülésében szerzett gyakorlati tapasztalatairól, valamint 

szakterületét érintő továbbképzéseket tart a NÉBIH munkatársainak.A megállapodásban rögzítettek 

teljesülését a két szervezet évente egyezteti, és megvitatja az együttműködés további lehetőségeit.A 

NÉBIH elnöke hangsúlyozta azt is, hogy a hamisítások, az illegális tevékenységek terén a 

kábítószer után az élelmiszerhamisítás a második legjelentősebb terület. Ezért az Élelmiszerlánc-

biztonsági Stratégiában kiemelt területként szerepel a vásárlók védelme, a vásárlói tudatosság 

növelése, továbbá a tudásmegosztás és a stratégiai együttműködések, partnerségek kialakítása.Bók 

Mihály, a VJASZSZ társelnöke kifejtette: az együttműködés elősegíti azt, hogy a magyar piac 

mindenkor első osztályú minőségű áruval találkozzon. A vámhatóság a hivatallal bővülve 

hozzájárul ahhoz, hogy a feketegazdaság visszaszorításával a magyar gazdaság egészséges 

élelmiszerhez jusson.Szabó Károly, pénzügyőr vezérőrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

vám- és pénzügyőri szakmai szakfőigazgatója kiemelte: a NAV tevékenysége során védelmi 

funkciót is ellát, ami nemcsak az élelmiszerlánc biztonságának javítására terjed ki, hanem többek 

között az áruhamisításhoz kapcsolódó intézkedések ellenőrzésére is.agrotrend.hu / MTI  

 

Eredeti  

 

(agrotrend.hu, 2017. március 16., csütörtök)  
 

 

 

Pereskedés, majd hatalmas kompenzáció lett a "kémkedő" vibrátorokból  
  

Egy szexjátékszerek gyártásával foglalkozó céget elég csúnyán megbüntettek, miután kiderült, 

hogy információkat gyűjtenek és tárolnak a felhasználóikról, mindenféle beleegyezés és 

tájékoztatás nélkül.  

A történet megértéséhez tudni kell, hogy a nagyjából 32 ezer forintért árusított We-Vibe 4 Plus 

típusú vibrátor már annyira fejlett, hogy párosítani lehet okostelefonnal is. Éppen az neki a 

sajátossága, hogy a felhasználó partnere vezérelheti a távolból...  

Ez eddig még rendben is lenne, ám két hacker rájött, hogy a dildók által begyűjtött adatok mind-

mind megérkeznek a Standard Innovation, vagyis a gyártó központjába. Hogy mégis milyen 

adatokról van szó? Például hőmérséklet változás, a vibráció intenzitása és az eszköz használatának 

pontos ideje. Nyilván nem saját szórakoztatása érdekében gyűjtötte ezeket az infókat a cég, hanem 

azért, hogy a jövőben még jobb modelleket dobhassanak piacra, ám a vásárlókat minderről 

elfelejtették értesíteni.  

A szituációt súlyosbítja, hogy ezek az adatok a felhasználók e-mail címeivel együtt kerültek 

tárolásra, tehát még be is lehet azonosítani őket.  

Ezek után hiába is próbálták megmagyarázni a dolgot, két hölgy bizony perre vitte a dolgot 

adatvédelmi problémákra és fogyasztóvédelmi törvények megsértésére hivatkozva.  

A pert meg is nyerték, a bíróság a gyártót 1 milliárd forintnak megfelelő összeg megfizetésére 

kötelezte. Ez azt jelenti, hogy minden vevő kap majd' 3 millió forintot - amennyiben csatlakoztatta a 

műbrokit okostelefonjához. Ha csupán megvette az eszközt, ám nem csatlakozott vele a telefonhoz, 

akkor a vibrátor árának nagyjából duplája jár neki.  

Hogy mi lehet ennek a kémdildós sztorinak a tanulsága? Nyilvánvalóan az, hogy mindig 

csatlakoztasd a netre a vibrátorod, ha később sok pénzt akarsz kompenzációként. Vagy inkább az, 

hogy már a műpéniszek is kémkednek utánunk?  

(via)  

 

Eredeti  

 

http://www.agrotrend.hu/hireink/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-nebih-a-jovedeki-szolgaltatok-szovetsegevel
http://player.hu/napunk/kemkedo-vibratorok/


(player.hu, 2017. március 16., csütörtök)  
 

 

 

Sarlatánok kíméljenek!  
  

A gyógyszeripar néha valóban trükközni próbál, de a szigorú szabályozás és a nagy kockázat 

miatt ez az egyik legtisztességesebb ipari szektor, írja a Magyar IdőkbenBoldogkői Zsolt.  

Az egészségügy a társadalom talán legdemokratikusabb területe, hiszen itt bárki bármit szabadon 

állíthat, sőt akár árulhat is, ha megfelelően végzi a címkézést. A tudományos orvoslás korában 

létezik egy alternatív megoldásokat kínáló középkori világ, amelytől nem követeljük meg, hogy 

bizonyítsa, terápiái valóban működnek. Az áltudomány hatalmába kerítette a populáris médiát, 

néptömegek bizalmát nyerte meg, sőt behatolt az egyetemekre is. (...)  

Idehaza aGazdasági Versenyhivatala legaktívabb a csalók lefülelésében, de hatásköre csupán 

arra terjed ki, hogy a delikvens cég a megfelelő módon promotálja-e termékét. Mostanában az 

igazságszolgáltatás is mozgolódik a területen, a CoD-teás Dávid Tamást fogta perbe. No nem azért, 

mert egzotikus teája csak egy blöff, hanem mert állatorvos minőségben adott utasítást C-vitamin-

injekció beadására, tehát sarlatán.  

A tudományos módszer egyszerű alapelven nyugszik: vizsgáljuk meg, valóban működik-e a 

kérdéses terápia. Ha a készítmény kiállja a próbát, azaz a kontrollhoz képest hatásos és nem okoz 

jelentős mellékhatást, akkor, és csak akkor mehet a piacra. Az alternatív orvoslás elvei és módszerei 

nem igényelnek bizonyítást, elegendő, ha egy mester kijelentéseit idézzük, vagy a több ezer éves 

népi bölcsességre utalunk. (...)  

Az összeesküvés-elméletek gyakran igazságmorzsákra épülnek. A gyógyszeripar néha valóban 

trükközni próbál, de a szigorú szabályozás és a nagy kockázat miatt ez az egyik legtisztességesebb 

ipari szektor. Tudjuk azt is, hogy sok orvos megvesztegethető a gyógyszergyárak által, és, hogy az 

orvoslátogatás célja nem pusztán a termékismertetés.  

Az orvoslás által okozott magas halálozási gyakoriság, a türelmetlenség, a hálapénz, a 

magánbetegek állami infrastruktúrával való gyógyítása mind inflálja az orvoslásba vetett hitet. A 

hibák és tökéletlenségek ellenére az autentikus orvoslásnak nincs alternatívája. Tudomány nélkül 

nincs tudás, tudás nélkül nincs gyógyhatás, a hazugság talaján pedig csak újabb hazugság fakadhat.  

A szakmának egyként kellene felállnia és kijelentenie, elég volt, de előbb a saját portát kellene 

kitakarítanunk.  

A teljes cikk  

 

Eredeti  

 

(medicalonline.hu, 2017. március 16., csütörtök)  
 

 

 

Reklamációra nincs zöldszám  
  

Csongrád megye - Mivel nem kötelező, a közszolgáltatók többsége nem is tart fenn ingyenesen 

hívható számot a panaszok kezelésére. Interneten ingyen el lehet érni mindegyik ügyfélszolgálatot 

minden ügyben, csakhogy nem mindenki használja a világhálót.Ingyen tehet panaszt, aki tud  

A Magyar Telekomnak két panaszkezelésre fenntartott, ingyenesen hívható telefonszáma is van. 

Ezek azonban csak azoknak ingyenesek, akik a cég előfizetői. Ha például elromlik a nemrég 

vásárolt telefonunk, és emiatt egy nem telekomos készülékről teszünk panaszt, átlagos vonalas 

hívásdíjat vagy belföldi kékszámtarifát számláznak.  

Gyakran telefonon próbáljuk elintézni, ha valamilyen problémánk van egy közszolgáltatással. 

Előfordul, hogy az ügyintézés 30-40 percet is igénybe vesz, főként ha ide-oda kapcsolnak 

http://medicalonline.hu/cikk/sarlatanok_kimeljenek


bennünket. Miközben bosszankodunk, percenként akár 75 forinttal is ketyeghet az óra.  

Ingyenesen hívható, 06-80-nal kezdődő zöldszámot ugyanis a közszolgáltatók zöme nem tart 

fenn panaszkezelésre.  

A Magyar Posta Zrt.-nél csak pesti előhívós telefonszámok állnak rendelkezésre 

panaszkezelésre, zöldszáma egyáltalán nincs a postának, amelynek szolgáltatásaira egyébként egyre 

több a panasz.  

Kérdésünkre azt közölték, hogy "a központi ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségének 

ingyenességére a szolgáltatónak nincs kötelezettsége".  

Az áramszolgáltatónak sincs zöldszáma, szegedi előhívószámos telefonon lehet őket elérni, 

akármilyen ügyről van szó.  

A DÉMÁSZ Zrt. azt javasolja az ügyfeleknek, hogy éjjel-nappal elérhető online felületükön 

keressük őket, ha ingyenesen szeretnénk ügyeket intézni.  

Gázszivárgást és mérőóraállást ingyen is bejelenthetünk telefonon a gázszolgáltatónak, de ha 

panaszt tennénk, vagy bármilyen más ügyet intéznénk ugyanígy, azért már percdíjat kell fizetnünk. 

Az ENKSZ Főgáznál van egy vonalas telefonszám, és egy 06-40-es előhívójú kékszám, amit 

fölhívni bizonyos esetben drágább, mint egy átlagos vonalas számot.  

Két zöldszáma is van a Szegedi Vízmű Zrt.-nek, viszont egyiken sem fogadnak panaszokat. 

Hiba-, illetve mérőóraállás-bejelentésre használhatók 2003, illetve 2004 óta. "Tapasztalatunk szerint 

ez a két szám elegendő a megkeresések kezelésére, ezért nem tartjuk indokoltnak további zöldszám 

bevezetését" - felelte kérdésünkre a cég, miért nem lehet telefonon ingyenesen reklamálni náluk.  

Informatív, átlátható és könnyen kezelhető honlapja van a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-

nek, amelyről pontosan megtudható, melyik ügyünkkel milyen telefonszámon érdeklődhetünk. 

Panaszkezelésre viszont a normál díjas vonalas számon kívül csak e-mail-címet adnak meg. - 

Minden hívást rögzítünk, minden panaszt dokumentálunk és megválaszolunk, fogyasztóvédelmi 

referenst alkalmazunk a jogszabályoknak megfelelően. Ezek komoly költséggel járnak. A zöldszám 

hívásköltsége már túl sok lenne - adott magyarázatot Makrai László cégvezető a zöldszám hiányára.  

Csak drágább nem lehet  

A fogyasztóvédelemről szóló törvény nem írja elő kötelezően a szolgáltatók számára a 

zöldszámos elérhetőség alkalmazását, ilyen telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással 

azonban nem működtethető. Emelt díjas szolgáltatás esetén az előhívó szám 90 vagy 91 - közölte 

kérdésünkre a fogyasztóvédelmi kérdésekben lapunknak tanácsot adó Gazdasági Versenyügyi 

Tanácsadó Iroda.  

 

Eredeti  

 

(delmagyar.hu, 2017. március 16., csütörtök)  
 

 

 

Drágulást jósolnak a kiskereskedők  
  

Tervezet Nyolcpontos listát kaptak   

Nyolc pontból álló, kétoldalas listát kaptak a szakmai érdekképviseletek a március 14-i 

egyeztetésen a kormány által tervezett, kiskereskedelmi üzletláncokat érintő lépésekről - közölte 

tegnap az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ). Az érdekszervezet szerint a tervezett 

intézkedések bevezetése következtében emelkedhet egyes termékek ára. Úgy vélik, a 100 

százalékos vasárnapi pótlék és a két szabad hétvége előírása elsősorban a kisvállalkozások életét 

nehezítené meg.  

A parkolóhelyek utáni környezethasználati díj tervezett mértéke ugyan nem ismert, de az 

előirányzott 20 milliárd forintos költségvetési bevétel jelentős terhet vetít előre. Az OKSZ szerint a 

kötelező létszám előírása és a fogyasztóvédelmi ellenőrzésért járó felügyeleti díj bevezetése is 

súlyos pénzügyi terhet ró az érintettekre. Az OKSZ úgy vélte, a vásárlók érdekét sértené a 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/reklamaciora_nincs_zoldszam/2511144/


gyűjtőcsomagolás tervezett tiltása és az is, ha a reklámköltségeket az árbevételhez mért 0,5 

százalékban korlátoznák. Az online házhoz szállítás esetében - tették hozzá - a kiszállítás egy 

járművel több vásárló részére történik egyidejűleg, így a környezet terhelése is csökken.   

  

 VG  

 

Eredeti  

 

(Világgazdaság, 2017. március 17., péntek, 4. oldal)  
 

 

 

"Csapás a vevőkre és a boltokra"  
  

Bírálja az Országos Kereskedelmi Szövetség a kormány legújabb törvénytervezetét  

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kormány olyan csomagot készített elő az 

áruházláncok működésének újraszabályozására, ami hátráltatja a kereskedelem, így a 

kisvállalkozások további fejlődését. Ezenfelül az elképzelések súlyosan sértik a vásárlók érdekeit és 

egyes esetekben hátrányosan érintik az alkalmazottakat is. A szervezet közölte, a kormány nem 

vonta be a szakmai szervezeteket a tervezett fogyasztóvédelmi és a munkavállalók védelmével 

kapcsolatos intézkedések érdemi előkészítésébe. Vámos György, a szervezet főtitkára részt vett egy 

keddi egyeztetésen, ahol a meghívott érdekképviseletek mindössze rövid szóbeli tájékoztatást 

hallgathattak meg a kormánytól. Ezenkívül egy nyolc pontból álló, a tervezett változtatásokat 

néhány mondatban összefoglaló, kétoldalas listát láthattak. A szervezetek a felkészüléshez hivatalos 

információt sem a Miniszterelnökségtől, sem a Nemzetgazdasági Minisztériumtól nem kaptak, 

pedig kérték, szerették volna megismerni az Index.hu által múlt héten bemutatott előterjesztést.  

Azért lett volna szükség a részletes beszámolóra a szövetség szerint, mert a múlt heti 

kormányinfón, minden bizonnyal az előzetes hatásvizsgálatok eredményeire támaszkodva, az 

hangzott el, hogy nem kell áremeléssel számolni a változtatások után - holott a szervezet úgy véli, 

bizonyos termékek ára biztosan emelkedik majd.  

Erősen kritizálta az egyesület a lapunkban is bemutatott ötletek mindegyikét. Közölték, a 

vasárnapi munkavégzés szigorítása, a százszázalékos pótlék és a két szabad hétvége elsősorban a 

hét utolsó napján is nyitva tartó kisvállalkozásokat hozza lehetetlen helyzetbe. Sokuknak be kellene 

zárniuk aznap, ezzel versenyhátrányba kerülnének. A szövetség hangsúlyozta, a kis- és 

középvállalkozások a megemelt minimálbért is csak nehézségek árán képesek kifizetni, más 

bérterhet már nem tudnak vállalni. Erről a kérdésről célszerű volna külön társadalmi vitát indítani, a 

munkavállalók képviselőivel közösen. A parkolóhelyek utáni környezethasználati díj tervezett 

mértékéről azt írták, az előirányzott 20 milliárd forint jelentős terhet jelentene. Kérdés ugyanakkor, 

miért kizárólag a napi fogyasztási cikkeket forgalmazó áruházak és a bevásárlóközpontok lennének 

kötelezettek.  

Az eddig megismert információk alapján a kötelező létszám előírása ugyancsak súlyos pénzügyi 

teher, a munkaerőhiánnyal terhelt ágazatban lehetetlen egy ilyen arányú növelés. Nem ismert, 

milyen alapon épül a javaslat a 36 millió forint személyenkénti árbevételhez, az sem derült ki, hogy 

pontosan mely, az üzletben munkát végző személy minősülne eladónak. A kötelező létszám előírása 

azzal a céllal, hogy a fogyasztó több információt kapjon, nem segítené a vásárlókat. Ezt a kérdést 

érdekes megvilágításba helyezi a Magyar Időknek az az értesülése, hogy ha egy társaság nem akar 

létszámot bővíteni, különadó megfizetésével megspórolhatja a felvételt.  

Felszámolják a Palóc Nagykert  

Nem sikerült megegyeznie a hitelezőkkel és a bankokkal a Palóc Nagykereskedelmi Kft.-nek a 

csődeljárás során, így megindult ellene a felszámolás. A tavaly augusztusban még 1300 embert 

alkalmazó salgótarjáni cég a CBA korábbi franchise- partnereként és regionális központjaként 80 

boltot üzemeltetett a térségben, de az elmúlt három évet veszteséggel zárta. Információink szerint az 

http://hiradaspr.hu/l/?c=2EzOvDCP8hFo2ggg0FSq2RuJonOc81lnff8F5DnGcsV1N1rIJYQ5GGvNz4II9aC0HzsH%2FHmNXqTQ52oe17jdsA%3D%3D


utolsó havi bérüket nem fizették ki a dolgozóknak; miután a felszámoló elkezdi értékesíteni a cég 

vagyonát, a vonatkozó törvény szerint ennek pótlása lesz az első feladata. (H. A.)  

Táblázat  

A képen a Tesco logója látható  

Egyelőre nem világos, miért csak a napi fogyasztási cikkeket árusító egységek parkolóhelyeit 

adóztatnák meg FOTÓ: SZÉKELYHIDI BALÁZS  

  

HORVÁTH ATTILA  
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(Magyar Nemzet, 2017. március 17., péntek, 7. oldal)  
 

 

 

NEM TÁMOGATJA A KABINET TOVÁBBI ADÓK BEVEZETÉSÉT  
  

Nem egyeztethetők össze az adócsökkentésekre épülő gazdaságpolitikával az olyan 

elképzelések, amelyek új központi terheket rónának a vállalkozásokra, így változhat a 

Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség közösen jegyzett kereskedelempolitikai 

munkaanyaga - értesült lapunk. Egyelőre nincs egységes álláspont a kormányon belül az anyag 

kapcsán, vagyis elképzelhető, hogy az áruházláncoknak a jövőben sem kell a parkolóhelyek után 

számított környezetterhelési díjat fizetniük, illetve az adóval kiváltható kötelező minimumlétszámot 

sem írhatják elő.  

Nem támogatja újabb adók bevezetését a kormány  

Változhat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség által közösen jegyzett 

kereskedelempolitikai munkaanyag, kikerülnek belőle azok a javaslatok, amelyek a versenyszférát 

új adótételekkel illetnék - értesült a Magyar Idők kormányzati körökből.  

A vállalkozások versenyképességének javítását célzó, adócsökkentésekre épülő 

gazdaságpolitikával nem egyeztethetők össze az olyan elképzelések, melyek új központi terheket 

rónának a vállalkozásokra. Egyelőre nincs egységes álláspont a kormányon belül a kiskereskedelmi 

ágazatot érintő, több pontból álló tárcaközi munkaanyag kapcsán, melynek egy korábbi változata 

azelőtt került nyilvánosságra, hogy konszenzus született volna a törvényjavaslatként kidolgozandó 

felvetésekről - tudta meg a Magyar Idők.  

Kormányközeli információink szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség 

által előterjesztett, a fogyasztók és a munkavállalók védelméről szóló elképzelésekből az eredeti 

szándéknak megfelelően azután sem születnek adóterhelést jelentő törvényjavaslatok, miután 

megtárgyalták azokat. Eszerint elképzelhető, hogy a napi fogyasztási cikket kínáló áruházláncoknak 

a jövőben sem kell a parkolóhelyek után számított környezetterhelési díjat fizetniük, illetve az 

adóval kiváltható kötelező minimumlétszámot sem írhatják elő. Ezenkívül előfordulhat, hogy a 

fogyasztóvédelmi ellenőrzésekért fizetendő felügyeleti díj bevezetését sem támogatja a kabinet. A 

javaslatok között több olyan is szerepel, melyek a vásárlók szakszerű tájékoztatását, 

színvonalasabb, biztonságos kiszolgálását segítenék elő a szakmai előírások korszerűsítésével, 

illetve újak megalkotásával. Ezekről lapunk értesülései szerint zajlanak az egyeztetések.  

Élesen bírálta az áruházláncokra vonatkozó terveket tegnap az Országos Kereskedelmi 

Szövetség (OKSZ). Közleményük szerint az ágazat fejlődését lassítaná, ha korlátozó intézkedések 

születnének, helyette pénzügyipályázati támogatással kellene a vállalatok további fejlődését 

segíteni. A nagyáruházak képviseletében a szövetség egyebek mellett nem támogatja, hogy magyar 

munkavállalóik a jövőben a vasárnapi munkáért 50 helyett 100 százalékos műszakpótlékot kapjanak 

a fizetésük mellé. A multicégek érvelésüket a kisebb, az áruházláncokkal szemben 

versenyhátrányban lévő üzletekre alapozták. Eszerint a hétvégi munkavégzés szigorítása elsősorban 

a vasárnap nyitva tartó kisvállalkozásokat hozná lehetetlen helyzetbe. Az OKSZ előrejelzése 

http://hiradaspr.hu/l/?c=x%2BwEfRjWp%2ByNtT5JTcGaVgcbkJOw8b%2BK2AiWSFX4vmrNOt09qplkkLtnbCMxYIjSbdxu%2B6EktR4y%2BjTfEgmIww%3D%3D


alapján sokuknak be kellene zárniuk a hét utolsó napján, mivel a kkv-knak már a megemelt 

minimálbért is csak nagy nehézségek árán sikerül kigazdálkodniuk.  

Bár az OKSZ közleménye erre nem tér ki, a nagy láncoknak meglenne a fedezetük a 

pótlékemelésre, mivel a nyilvánosan elérhető céges kimutatások szerint a hat legnagyobb külföldi 

vállalat több mint ötmilliárd forintot takarított meg a boltzár eltörlése óta a vasárnapi pótlékokon.  

A láncoknak meglenne a fedezetük a pótlékemelésre  

Fotó: Kurucz Árpád  

  

A képen Tesco logója látható  

  

$urzó Katalin  
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(Magyar Idők, 2017. március 17., péntek, 1+13. oldal)  
 

 

 

Áruházi kampány a pénzügyi tudatosságért  
  

Pénzügyi tudatosság erősítéséért kampányol tíz nagyáruházban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

- közölte a jegybank a honlapján. A kampány során a pénzügyi tudatosság és a felelős hitelfelvétel 

fontosságáról tájékoztatja a vásárlókat az Auchan által szervezett fogyasztóvédelmi napon. A 

jegybank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának (PFK) munkatársai ma települnek ki a 

budaörsi, csömöri, dunakeszi, óbudai, solymári, soroksári és szigetszentmiklósi Auchan 

áruházakba. Az MNB támogatásával működő Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat szakemberei pedig 

Debrecenben, Szegeden és Szolnokon tájékoztatják a fogyasztókat. A kampány során a tájékoztatás 

mellett az érdeklődők megismerhetik a PFK munkáját és elérhetőségeit, a tudatos költségvetés-

tervezést pedig a helyszínen elérhető Pénzügyi Navigátor kiadványai segítik.  

 

Eredeti  

 

(Magyar Hírlap, 2017. március 17., péntek, 10. oldal)  
 

 

 

Jön a mosóporteszt  
  

Az élelmiszer mellett más termékeket is vizsgálnak  

A nagy arányú élelmiszerellenőrzés mellett a hazai fogyasztóvédelem összeveti a Kelet- és a 

Nyugat-Európában kapható mosószerek és egyéb, élelmiszernek nem minősülő termékek minőségét 

is. A hatóság vizsgálatának eredményeit rövidesen közzéteszik. A bolgár ombudsman hivatalosan is 

kérte az Európai Bizottságot, tegyen azért, hogy a kelet-közép-európaiak is ugyanolyan minőségű 

élelmiszereket vásárolhassanak, mint a nyugatiak.  

BUDAPEST Összehasonlítják a nyugat-európai országokban kapható, azonos néven 

forgalmazott árukat az itthon vásárolt termékekkel a magyar hatóságok. Az azonos márkájú, de 

különböző országokban árusított mosóporokat is górcső alá veszik. Kara Ákos államtitkár 

emlékeztetett arra a nemrég nyilvánosságra került Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih-) 

jelentésre, amely bizonyította, hogy bizonyos gyártók más-más minőségű, sokszor eltérő 

összetételű, állagú, ízű vagy illatú árut kínálnak a nyugati és a kelet-közép-európai országok 

számára. A vizsgálat eredményein nemcsak a magyar fogyasztók, hanem más, szomszédos 

országbeli vásárlók is megdöbbentek. Az EU mezőgazdasági és halászati tanácsának múlt heti 
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http://hiradaspr.hu/l/?c=VBxnvWwvX8FJBd0pajsvHiLzZpiw%2FGITkG6IBpytlSaUhRNfvQj1l7XPOJLvNTAo%2FphJU4%2BVMgn5hqtG%2B9dxdA%3D%3D


ülésén a probléma mielőbbi rendezését sürgető szlovák-magyar előterjesztéshez több tagország is 

csatlakozott, és a cseh, a román és a horvát hatóságok is összehasonlító vizsgálatokat végeznek.  

Hatékonyabb jogérvényesítés  

Mint ahogy beszámoltunk róla, a Nébih-jelentés után a földművelésügyi miniszter 100 

élelmiszer összehasonlító vizsgálatát rendelte el. Az ellenőrzés március második felében fejeződhet 

be. Ezt az elemzést egészíti ki az élelmiszernek nem minősülő áruk vizsgálata, amit a fejlesztési 

tárcához tartozó fogyasztóvédelmi hatóság végez el. Kara Ákos államtitkár elmondta: az ellenőrzés 

fényt deríthet arra, hogy megalapozottak-e azok a panaszok, amelyek szerint a multinacionális 

gyártók hazánkban kapható termékei silányabbak, mint a nyugati országokban kapható változatok - 

fejtette ki a Magyar Időknek. Az államtitkár hangsúlyozta, a fogyasztóvédelmi rendszer változásai 

egyebek mellett javítják a jogérvényesítés lehetőségét is.  

Hivatalos panasz  

A régiónkat érő hátrányos megkülönböztetés ellen most már Bulgária is felemelte a szavát, 

hivatalosan is panaszt tett az Európai Uniónál az élelmiszereket forgalmazó multinacionális cégek 

által alkalmazott kettős mérce miatt. Maja Manolova bolgár ombudsman levelet küldött a 

jogérvényesülés, a fogyasztópolitika és a nemek közötti esélyegyenlőséget felügyelő uniós 

biztosnak. Azt írta neki: a multinacionális vállalatok sokkal gyengébb minőségű élelmiszert és 

italokat árulnak Kelet- és Közép-Európában, mint az unió nyugati felében. Ez a gyakorlat hátrányos 

helyzetbe hozza a bolgár fogyasztókat a régi tagállamok lakóival szemben.  

Tiltsák meg a kettős mércét!  

A bolgár ombudsman szerint ezek a cégek még olyan árucikkeket is kínálnak, amelyek 

veszélyeztetik a fogyasztók egészségét. A gyenge minőségű termékeket ugyanis főként gyerekek 

fogyasztják, pedig növekedésben lévő szervezetük egészséges, tápláló ételeket igényel - tudatta az 

MTI. Maja Manolova arra kérte az Európai Bizottságot, ne engedje ugyanazon márkanév alatt 

árulni az egyes országokban eltérő minőségű élelmiszereket, és jogi előírással tiltsa meg a kettős 

mérce alkalmazását.  

Jogszabályt szigorít az Európai Unió  

Lehetővé teszi az élelmiszer-ellenőrzések uniós rendszerének szigorítását az új szabályozás, 

amelyet nemrégiben szavazott meg az Európai Parlament (EP). A közelmúlt hamisítási botrányai 

rámutattak arra, hogy a hatóságoknak hatékonyabb eszközökkel kell ellenőrizniük az élelmiszerlánc 

tagjait. Az új szabályok az ételek jobb nyomon követhetőségét, a hamisítás visszaszorítását és a 

fogyasztói bizalom helyreállítását célozzák. Az EP és az Európai Unió Tanácsának megállapodását 

rögzítő szabályozás az átfogó ellenőrzések mellett be nem jelentett ellenőrzéseket ír elő az 

élelmiszeripar minden szektorában, és hatékonyabb fellépést garantál a csalások és a megtévesztő 

gyakorlatok ellen.  

A mosószereket, öblítőket illetően is felmerült, hogy mást kap az osztrák vevő, mint a magyar 

(de az árra is gondolni kell)  

  

Mediaworks-összeállítás kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu  
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Átkozott multiból él a magyar  
  

A magyar kormány félreérti vagy félremagyarázza Brüsszel szándékait   

  

Újabb frontot nyitott a kormány kiskereskedelmi láncokkal szemben is, és nem enyhült a 

multiellenessége sem, azonban ez csak a látszat. Évről évre ugyanis jelentős összegekkel 

http://hiradaspr.hu/l/?c=8ZJdpl%2Fwnb7Osg%2F97NbP7JZWex3fygYGlTzHJpou58bhHTZc%2FaMbFJSSV7xSnaNjFgF9U3XNfpPfQNTkweGgoQ%3D%3D


támogatják a külföldi cégek munkahelyteremtését, éspedig úgy, hogy az új álláshelyek 

folyamatosan drágulnak.   

Az egyes megyék foglalkoztatásban piacvezető társaságai között alig lehet találni hazai 

gyökerűt, ami azt jelzi, hogy továbbra is a külföldi központú feldolgozóipari, autóipari cégek és 

élelmiszeripari üzletláncok viszik a prímet.   

Tegnap Budapesten tárgyalt Marianne Thyssen foglalkoztatási EU-biztos a kormány 

képviselőivel a méltányos munkaerőpiacról kialakítandó uniós elvekről, és azzal szembesült, hogy 

partnerei félreértelmezik - mások szerint félremagyarázzák - Brüsszel szándékait. A kormány 

szerint az Európai Unió folyamatosan csorbítani, illetve elvenni igyekszik hatásköröket 

Magyarországtól.   

Grafikon  

A képen a Bosch, az Electrolux, a Tevan, a Linamar, a Mercedes, a Tesco, a Mahle, a Jabil, az 

Electrolux, a Spar, a Flex, a Mecsek, a WHC, az Audi, a Suzuki, az Audi, a Continental, és az 

MVM logója látható  

Álvitát folytat a kormány az Unióval  

Elbeszéltek egymás mellett az uniós biztos és a gazdasági minisztérium képviselői - Álságos a 

kabinet multiellenessége is  

Magyarország folytatja "szabadságharcát" Brüsszel ellen, most a szociális jogok európai 

átalakításában lát támadást. Újabb frontot nyitott a kiskereskedelmi láncokkal szemben is, és nem 

enyhült a multiellenessége sem - látszólag. A kormány attól fél, hogy Brüsszel el kívánja venni a 

jogállami kompetenciákat a foglalkoztatáspolitikában, a támogatásokban, az uniós álláspont szerint 

erről szó sincs.   

Újabb epizóddal gyarapította a kormány tegnap a Brüsszellel való szembenállását. Ezúttal a 

kormány Marianne Thyssen belga európai uniós biztos budapesti látogatását használta fel arra, hogy 

a már korábban is hangoztatott unió- és multiellenességének hangot adjon. Miközben a 

foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos 

a jól működő, méltányos munkaerőpiacokról és jóléti rendszerek kialakításáról egyeztetett, a 

kormány képviselői ismét tagállami jogok csorbítását és elvételét sejtették a szándék mögött, 

aminek hangot is adtak. Ez erősen emlékeztet az Orbán Viktor kormányfő évértékelőjében már 

hangoztatott unióellenes kirohanásra, amiben többek között a munkahelyteremtő támogatások feletti 

rendelkezés jogát féltette a brüsszeli bürokratáktól. Mindkét esetben álságos a kormány viselkedése, 

retorikája, mert nem törvényben lefektetett döntésekről van szó, hanem egy folyamatban levő 

egyeztetésről, aminek a végén a tagállamok egyetértésével születhet meg a végső irányelv. A 

Fidesz-kormány tehát továbbra is ellenzi a szociális jogok európai átalakítását, ami vagy annak a 

bizonyítéka, hogy mérhetetlenül ostobák és fogalmuk sincs, miről szól az uniós elképzelés, vagy 

eldöntötték, hogy végleg cserbenhagyják a magyar embereket - véleményezte a kormány 

hozzáállását közleményében Ujhelyi István, a szocialisták európai parlamenti képviselője.   

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Marianne Thyssen egyik tárgyalópartnere elismerte, 

hogy nem mindenben egyezik a magyar kormány és az Európai Bizottság (EB) álláspontja a 

szociális jogok uniós harmonizációjával kapcsolatban. A miniszter szerint Magyarországnak, ahogy 

más régióbeli államnak is, még jelentős lépéseket kell tennie a versenyképesség javításában ahhoz, 

hogy a nyugat-európaihoz hasonló szociális rendszereket adaptálni tudja. Hangsúlyozta: a 

szakpolitikák alakításának, működtetésének és finanszírozásának nemzeti hatáskörben kell 

maradniuk.   

Marianne Thyssen arról beszélt, a szociális jogok európai pillérének referenciakereteit április 28-

án hozzák nyilvánosságra. A biztos hangsúlyozta: a javasolt elvek nem váltják fel a már meglévő 

jogokat, a pillér nem jogszabály, mindössze az EU alapelveit tükrözi, amelyeket figyelembe kell 

venni a tagállami intézményrendszerek kialakításánál.   

"Úgy érzem, a magyar kormány attól tart, el szeretnénk venni a tagállami kompetenciákat. Erről 

szó sincs. A szubszidiaritás elvével összhangban a foglalkoztatási és szociálpolitikák meghatározása 

továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik" - fejtette ki Marianne Thyssen. Mint mondta, a pillér 

egyfajta iránytűként szolgál majd a tagállamok számára. Hozzátette: a tervekkel kapcsolatban más 



tagállamokban nem találkozott ekkora szembenállással.   

A magyar kormány álláspontja szerint az Európai Bizottság az Európai Unió egységének 

előmozdítása helyett bizonyos országcsoportok protekcionista érdekeit képviselő javaslatokat 

fogalmaz meg - ezt már Takács Szabolcs államtitkár fejtette ki az uniós biztossal folytatott 

megbeszélés után. Bármely alapszabadság korlátozása a belső piac integritását veszélyeztetné, 

amely az Európai Unió széteséséhez vezethet - vélte az államtitkár. A Brüsszel ellen vívott 

szabadságharc részeként még hozzátette, hogy Magyarország szerint elfogadhatatlan a legálisan 

működő, versenyképes szolgáltatókat és munkavállalókat érintő bármilyen jellegű diszkriminatív 

korlátozás bevezetése. Az államtitkár rámutatott, hogy például a kiküldetési irányelv módosítását 

Magyarország elutasítja, mivel azt az egész Európai Unió versenyképességét, a belső piac 

integritását veszélyeztető javaslatnak tekinti.   

Amiről Takács Szabolcs beszélt, az a helyzet félreértéséből fakadt - mondta lapunknak Katona 

Tamás. A közgazdász, egyetemi tanár a sérelmezett kiküldetési irányelvről kifejtette, hogy az 

úgynevezett "kiküldött" munkavállaló olyan munkavállaló, akit foglalkoztatója ideiglenesen másik 

tagállamba küldött egy bizonyos szolgáltatás elvégzésére. A kiküldött munkavállaló fogalma 

egyébként nem azonos az Európai Unión belüli, úgynevezett utazó vagy migráns munkavállaló 

fogalmával. A migráns munkavállalók azért költöznek az Unión belül másik országba, hogy hosszú 

távon vagy akár állandó jelleggel integrálódjanak az ottani munkaerőpiacba.   

A gondok abból adódnak, hogy a nagy bérkülönbségek torzítják a vállalatok versenyfeltételeit és 

megzavarják az egységes piac zökkenőmentes működését. Ezért az EB meg kívánja erősíteni a 

munkavállalók kiküldetését szabályozó keretrendszert, elősegítve az egységes piac méltányosabb 

alapokra helyezését és elmélyítését. Ez volt az uniós biztos budapesti látogatásának az egyik célja.   

Külföldiek a nagyfoglalkoztatók  

A kormány multinacionális cégek elleni "szabadságharcában" is ellentmondóan cselekszik. 

Miközben a kabinet retorikájában a külföldi cégek felelősök minden rosszért, a támogatások 

legfőbb élvezői is ugyanezek. Legalábbis az elmúlt két évben a munkahelyteremtésre juttatott 

összegek amellett, hogy jelentősen nőttek, a felhasználói kör is igen koncentrált volt. Leginkább 

azok az autóiparban érdekelt cégek jutottak milliárdos támogatáshoz, amelyek előre vállalták, hogy 

- igen drágán - beruházásaikkal munkahelyeket létesítenek. Az Orbán-kormány 2015-ben 9,8 millió 

forintot, tavaly már 12,2 millió forinttal adott egy-egy újonnan létrejövő állásért. A 

kedvezményezettek főleg a multinacionális cégek voltak, bár néhány hazai társaság, főleg 

gyógyszergyárak (a Béres Gyógyszergyár Zrt., a Richter Gedeon Nyrt.) is részesültek a 

támogatásokból. A multiellenességre ellenpélda, hogy Magyarország egyes térségeiben működő 

nagyfoglalkoztatók többsége mind külföldi cég, elsősorban a feldolgozóipar, valamint az 

élelmiszer-kereskedelmi láncok képviseltetik magukat az élcsoportban.  

Új adókat kapnak a kiskereskedelmi láncok  

A napokban kiszivárgott multiellenes kormányzati intézkedéscsomag az Országos Kereskedelmi 

Szövetség (OKSZ) megítélése szerint fékezi a kereskedelem egészének - így a kisvállalkozásoknak 

is - a további fejlődését, a korszerű szervezési megoldások alkalmazását. A büntető csomag pontjai, 

a parkolókból behajtani remélt évi 20 milliárd forintos költségvetési bevétel, minden 36 millió 

forint bevétel után egy alkalmazott kötelező felvétele, az ingyenes plázajáratok ellehetetlenítése, az 

egységcsomagolás megtiltása, az online rendelések házhoz szállításának megadóztatása mellett egy 

újabb költséget is - főleg a multik - nyakába varrna a kormány, mégpedig a fogyasztóvédelmi 

ellenőrzések díját. Ha ez normatív lesz, akkor a kicsiknek is fizetniük kell, ami a kötelező 

minimálbér- és garantált bérminimum-emelés után a kisvállalkozások már képtelenek lesznek 

kigazdálkodni, ha pedig diszkriminatív módon csak a nagyokra szabják ki, Brüsszel fogja 

elmeszelni - hívta fel lapunk figyelmét Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Iparági szakértők szerint a kormányzat fő célja a nemzetközi 

élelmiszerláncok megregulázása, háttérbe szorítása volt.  

Marianne Thyssen és Varga Mihály eltérően vélekednek az Unió jövőjéről FOTÓ: MOLNÁR 

ÁDÁM  

  



 B. M.-J. D., B.T.  

 

Eredeti  

 

(Népszava, 2017. március 17., péntek, 1+5. oldal)  
 

 

 

Megtévesztő nyeremények  
  

Nyereménnyel kecsegtetnek egyes csomagküldő cégek, ami megtévesztő lehet - olvasom a 

Dunántúli Naplóban. Magam is áldozata vagyok a cikkben is említett társaságnak: volt idő, amikor 

levelük szerint 2 millió forintnak lehettem volna boldog tulajdonosa, nemrég pedig én is kaptam 

egy értesítést, 17 millió forintos nyereményről. Minden esetben azt írják: egy héten belül rendeljek 

valamit, és enyém a nyeremény. Átbogarásztam többször is a küldeményt, sehol nem utalt semmi 

arra, hogy átverésről lenne szó. Biztos vagyok benne, hogy ha fogyasztóvédelmi szakembernek 

mutatnám meg a levelet - ezt is fogom tenni egyébként -, kiderülne, hol a turpisság. Először én is 

örültem, hogy nyertem, családtagjaim viszont idővel meggyőztek arról, hogy nem szabad bedőlni az 

ilyen küldeménynek. Azt viszont felháborítónak tartom, hogy vannak emberek, akik abból élnek, 

hogy nyilván a jogszabályi kiskapukat kihasználva ily módon megtévesztenek gyanútlan embereket. 

Bízom benne, hogy a hatóságok megtalálják a módját, hogy felelősségre vonják őket!  

  

Név és cím a szerkesztőségben  

 

Eredeti  

 

(Új Dunántúli Napló, 2017. március 17., péntek, 5. oldal)  
 

 

 

Több a hirdetés, mint az eladó ingatlan  
  

Lakáspiac A kizárólagos értékesítési szerződések hiánya élteti az ügyeskedést   

Túl lelkes közvetítőkre, megtévesztő hirdetésekre és a valósnál nagyobbnak látszó kínálatra 

panaszkodnak a vevők. Nem teljesen hiába.  

Nem akkora, nem olyan, és nem ott van - ilyen és hasonló "eltérésekkel" szembesül az ingatlanos 

portálokon böngésző vevők egy része, akiknek érdekében aligha tudnak szigorúan fellépni az 

eladók által befizetett díjakból élő hirdetési oldalak. Az Ingatlan.com üzemeltetői naponta 

körülbelül száz jelzést kapnak az ingatlankeresőktől az oldalra hiányosan vagy téves és megtévesztő 

adatokkal feltöltött hirdetések miatt. Ez nem tűnik soknak az ott naponta megjelenő két-háromezer 

új hirdetéshez képest, bár azok egy része korábban, illetve többek által már kínált ingatlanról szól. 

A többször feltűnő ingatlanok annyira elszaporodtak, hogy - mint felmérték - a vásárlók 45 

százalékát már komolyan zavarja a jelenség a tényleges kínálat felmérésében és a hatékony 

keresésben. Nem véletlenül rukkolt elő a napokban az Ingatlan.com azzal az új fejlesztéssel, 

amellyel lehetővé vált, hogy a rendszerbe több változatban feltöltött, de ugyanarról az ingatlanról 

szóló hirdetéseket összefűzve lehessen látni. Az innováció igazi nóvum, komoly érdeklődést keltett 

külföldön is. Más kérdés, hogy mit szólnak hozzá az ingatlanközvetítők, akiknek immár új 

eszközöket kell bevetniük a vevők figyelmének elnyerése érdekében, a friss meghirdetés innentől 

kevés lehet.  

A kínálat valós nagyságát és az újdonságok volumenét még így sem lesz könnyű felmérni, mert 

egyesek szerint a hirdetések jelentős része régen beragadt lakásokról szól. Ezt Balogh László, az 

Ingatlan.com vezető szakértője cáfolta, mondván, hirdetéseik 75 százaléka egyedi, azaz nem 

http://hiradaspr.hu/l/?c=AzrUTOu5QjSklME3JMHdLGRbVM%2F4RgUtCTGzo7aRsZ1Ij8Bxsv3YDWz0sFuazuPqv9j5sfPFBWCMHGAqPirxKw%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?c=dc45vgR5OiyWHoLwktCn8NdrFP87%2BRj62vQKGuHXyG9lBRzYa1m94HZtB9vfhqbJ6yrIaqSUFlGd0sHJTgsNpQ%3D%3D


duplikált, ami nemzetközi szinten is nagyon jó aránynak számít. Az oldalon jelenleg több mint 

hétezer közvetítő hirdet rendszeresen. Ez azt is jelzi, hogy nemcsak a forgalom nőtt, hanem az 

annak hozadékából részesedni akarók száma is. Mint a Duna House illetékese kérdésünkre 

elmondta, nem tartják etikusnak, ha a közvetítők felhívják azokat az eladókat is, akik 

hangsúlyozottan maguk akarják értékesíteni lakásukat, minden hálózatban vannak azonban túl 

lelkes ügynökök. Megtévesztő információkkal hirdetni viszont egyértelműen tilos. Mivel azonban 

nem tiltott az ügyfél, illetve az üzlet védelme, ezért nem az összes, a pontos cím beazonosítására 

alkalmas adatot és fotót mutatják meg a vevőknek.  

Az ügynöki ügyeskedéseket mindenhol a kizárólagos értékesítési szerződések hiánya élteti, mint 

Magyarországon is, ahol viszonylag ritka az ilyen megbízás.  

Panaszkönyv   

Megtévesztő egyedi ingatlanhirdetés miatt még nem érkezett bejelentés és nem indult eljárás - 

tudtuk meg a Gazdasági Versenyhivataltól. A hatóság a döntéshozatalban bekövetkező esetleges 

torzulást vizsgálná, azt, hogy a félrevezető reklám miatt keletkezik-e kára, felesleges költsége a 

fogyasztónak. A bizonyítás nehéz, nem olyan egyértelmű a helyzet, mint az olcsó vivőtermékkel 

akciózó boltok esetében, amelyeknek már kötelező feltüntetniük, ha az adott termékből korlátozott 

mennyiség van. A Jófogás üzemeltetőjét a GVH első fokon hétmillió forintra bírságolta nemrég, 

mert hetekig a "Csak a Jófogáson" szlogennel reklámoztak olyan ingatlanokat, amelyek nem csak 

náluk szerepeltek a kínálatban.   

  

 S. T.  

 

Eredeti  

 

(Világgazdaság, 2017. március 17., péntek, 9. oldal)  
 

 

 

Gyógyszert hívnak vissza: más tabletta lehet a dobozban 
 

Lehetséges gyógyszercsere miatt visszahívja a lakosságtól a Scippa antipszichotikum egyik gyártási 

tételét (H65102A) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). 

A Scippa 15 mg filmtabletta csomagolása során hiba történt - közölte az OGYÉI.  

A készítményt gyártó Richter gyógyszergyár a magyarországi gyógyszerügyi hatóságot arról 

tájékoztatta, hogy a patikai forgalomban a tétel egyik dobozában vérnyomáscsökkentő (H630902C 

Co-Sentor 50 mg +12, 5 mg UA ) buborékfóliát talált egy beteg. Az OGYÉI az érintett tétel  

visszahívásáról döntött.  

Hozzátették, a két termék szelvénye azonos méretű, de a filmtabletták különbözően néznek ki. A 

Scippa fehér színű, kör alakú, mindkét oldalán domború, egyik oldalán felezővonal, a másikon 

pedig N55 bevésés van. A Co-Sentor ezzel szemben narancsszínű, kör alakú, bikonvex és az egyik 

oldalán C23 bevésés található.  

A biztonságos gyógyszerfogyasztás érdekében az OGYÉI arra kéri a betegeket, hogy ellenőrizzék a 

gyógyszer csomagolásán a gyártási számot és ha az egyezik az említett tétellel (H65102A), akkor 

hagyják abba a készítmény szedését és vigyék vissza a gyógyszertárba. 

A patikai forgalomban elérhető egy helyettesítő termék, a Escitalpram-Teva 15 mg filmtabletta. Az 

OGYÉI tájékoztatta a Teva gyógyszergyárat és azt kérte tőlük, hogy készüljenek fel az esetleges 

cserék miatti megnövekedett forgalomra. 

 

http://hvg.hu/gazdasag/20170317_gyogyszer_ogyei  

 

(HVG 2017. március 17., péntek) 
  

http://hiradaspr.hu/l/?c=%2BZQnyxq1UJU06CdKsDvkt3SA6KH%2BGjL3BoE49N%2FvuNWb2EvW%2BwPuhK9%2FRrA7774L6n2Rsyg%2Bf1E8CKWfC5x%2F8w%3D%3D
https://www.ogyei.gov.hu/egy_pszichiatriai_gyogyszert_hiv_vissza_az_ogyei_a_betegektol/
http://hvg.hu/gazdasag/20170317_gyogyszer_ogyei


 

 

Demjánék bosszút emlegetnek és lemondatnák Vargát 
 

A kormány kereskedelmi láncokat sarcoló tervezete valójában "a gyengét, a törékenyt, a vidékit, a 

magyart" üti. De ennél konkrétabb problémái is vannak a javaslatcsomaggal a Demján Sándor 

vezette VOSZ-nak. 

Demján Sándor üzenetét tolmácsolta csütörtök este az ATV Egyenes beszéd című műsorábanDávid 

Ferenc, a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. 

A VOSZ szerint a kormány kereskedelmi láncokról szóló javaslatcsomagjadiszkriminatív, a 

vállalkozók bosszút sejtenek mögötte – mondta Dávid. Elmondta, a szövetség elnöke, Demján 

Sándor már korábban azt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, hogy aki ilyen 

csomaggal áll elő, annak távoznia kell a közéletből. 

Dávid Ferenc azt is megbeszélte Demjánnal, milyen hangvételben adja elő mindezt, és az elnök azt 

mondta, ebbe a témába bele kell állniuk. "Azt mondta, mondjam azt is el, hogy ő már korábban 

megmondta Varga miniszter úrnak, hogy 

akik ilyen szakmai anyagot le mernek tenni az asztalra, azok gyorsan hagyják el a munkahelyüket. 

A VOSZ szerint a kormány elképzeléseszakmaiatlan, rossz megközelítésű, azonnal vissza kellene 

vonni. A következő problémáik vannak a kormány javaslataival – amelyeket Orbán Viktor péntek 

reggeli szavai szerint nem nevezne sarcnak: 

A kormány nem szólhat bele abba, hogy hogyan költsék el a reklámpénzeket. 

Ha a bérpótlékot megemelik, abba a minimálbér emelését lenyelő kiskereskedők belerokkanhatnak. 

A parkolóhelyek utáni díj aggályos, mert az áruházakat a VOSZ szerint törvényben kötelezték 

parkolóhelyek építésére. 

Miért csak az élelmiszer-áruházakra vonatkoznak a pluszterhek? 

A kötelező létszámbővítést nehezményezik a leginkább, a VOSZ szerint a kormánynak azokon a 

területeken kellene szabályoznia a létszámot, ahol ő a munkáltató. 

Dávid Ferenc szerint a javaslatcsomag nem versenysemleges és nem piacbarát, és nem kizárt, hogy 

bosszú áll mögötte. A VOSZ főtitkára a beszélgetésben feltételezte, hogy esetleg a KDNP még nem 

heverte ki a vasárnapi boltzár visszavonását, ezért próbálnak meg most újra hozzányúlni az 

ágazathoz. Azt mondta, a kormány nem veszi észre, hogy amikor a multikat próbálja gyötörni és 

gyalázni, akkor 

mindig a gyengét, a törékenyt, a vidékit, a magyart üti, 

ők lennének ugyanis az intézkedések igazi kárvallottjai: ők fognak tönkremenni és elbocsátani 

dolgozóikat. 

Dávid arról is beszélt, hogy álláspontjuk szerint az önkényuralmi jelképek kereskedelmi forgalomba 

kerüléséről szóló tervezetis nevetséges és korszerűtlen, amelyet úgyis minden bíróságon elbukik 

majd a kormány. Azt mondta, szerinte e mögött is zsigeri bosszú állhat. 

 

http://hvg.hu/gazdasag/20170317_demjan_vosz_david_ferenc_multi_sarc  

 

(HVG 2017. március 17., péntek) 
 

 

 

ESÉLYTELENEK A KISÜZEMEK A SÖRGYÁRAKKAL SZEMBEN 

A VENDÉGLÁTÓSOK KOMOLY KÖTBÉRREL SÚJTHATÓK, HA ELTÉRNEK A 

SZERZŐDÉSTŐL 

 

Megakadályozza a négy nagy magyarországi székhelyű, ám külföldi tulajdonú sörgyár a kisüzemek 

térnyerését a hazai piacon – mondta a Magyar Időknek Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék 

Egyesületének elnöke. A gyakorlat szerint olyan szerződéseket kötnek a sörmultik a 

http://www.atv.hu/belfold/20170317-demjan-az-atv-ben-uzent-mondjon-le-orban-minisztere/
http://hvg.hu/kkv/20170308_diszkontsarzs_multi_aruhaz
http://hvg.hu/gazdasag/20170309_multicsomag_kormany_aremeles_kiskereskedelem
http://hvg.hu/gazdasag/20170317_orban_pentek_reggeli_interju
http://hvg.hu/gazdasag/20170317_orban_pentek_reggeli_interju
http://hvg.hu/gazdasag/20170316_Az_egesz_sorpiacot_ujraszabalyozna_a_kormany_a_HeinekenCsiki_Sorvita_miatt
http://hvg.hu/gazdasag/20170316_Az_egesz_sorpiacot_ujraszabalyozna_a_kormany_a_HeinekenCsiki_Sorvita_miatt
http://hvg.hu/gazdasag/20170317_demjan_vosz_david_ferenc_multi_sarc


vendéglátósokkal, amelyekben sokszor kizárólagos forgalmazást kérnek, vagy meghatározzák az 

eladási mennyiséget. Amennyiben a tulajdonos nem teljesíti a vállalásokat, súlyos kötbért 

számítanak fel a nagy gyárak. A szakember szerint a kisüzemi sörök 1-2 százalékos piaci arányát 

többek közt a szabályozás mellett a csapolt sör áfacsökkentése segítené. 

Igencsak időszerűnek és megalapozottnak látszik a Miniszterelnökséget vezető miniszter minapi 

bejelentése. Lázár János arról beszélt, megvizsgálná a kormány a sörgyárak működésének 

szabályozását, a nagy cégek és a kisebb magyar szereplők, valamint a vendéglátóipari vállalkozások 

viszonyát, mivel a Csíki sörhöz hasonló kiszolgáltatott kis szereplőket rendre eltapossák a multik. 

– Komoly akadályt jelent a kisüzemi sörfőzdéknek piaci jelenlétükben a négy nagy magyarországi 

székhelyű, ám külföldi tulajdonban lévő sörgyár, ugyanis a multik üzletpolitikájukkal nem hagynak 

sok lehetőséget a vendéglátósoknak a kézművesként ismert sörök értékesítésére – mondta a Magyar 

Idők megkeresésére Gyenge Zsolt, a sörfőzdék 80 százalékát tömörítő Kisüzemi Sörfőzdék 

Egyesületének elnöke, a Fóti Kézműves Sörfőzde vezetője. 

Mint mondta, a négy nagy sörgyár gyakorlata az, hogy hosszú távú szerződést kötnek az adott 

vendéglátóhellyel, sokszor kizárólagos forgalmazást kérve, amely kötelezettségtől már nagyon 

nehéz szabadulni. Gyenge Zsolt ezek közül kiemelte: a szerződéskötéskor az üzletnek vállalnia kell, 

hogy meghatározott sörmennyiséget adott idő alatt értékesít, ráadásul sok esetben kizárólag csak az 

adott cég termékeit forgalmazhatja. 

A piacra jutás érdekében már javasolták a csapolt italra vonatkozó áfa csökkentését 

A sörmultik korábbi gyakorlata még szigorúbb volt, ugyanis régen teljes kizárólagosságot 

határoztak meg szerződéskötéskor. Jelenleg, ha a tulajdonos nem tudja teljesíteni az elvárt 

mennyiség értékesítését, akkor a vendéglátóhelynek kötbért kell fizetnie, vagy – ezt elkerülendő – 

szerződést kell hosszabbítania a sörgyárral. Kiderült, hogy a vendéglátósok 90 százaléka függ a 

nagy sörgyáraktól, ráadásul az ajánlatuk meglehetősen kecsegtető, mivel általában kiegészítőket, 

például söröskorsókat, egyéb üzemeltetéshez szükséges eszközöket is adnak, saját márkajelzésükkel 

ellátva. Mivel a vendéglátósoknak teljesíteniük kell kötelezettségvállalásaikat, sokan nem rendelnek 

kisüzemi sört. 

Gyenge Zsolt kiemelte: a kisüzemi sörfőzdék itthon adóznak, profitjukat nem viszik külföldre, 

azonban az előbb említett gyakorlat miatt esélyük sincs komoly piaci részesedésre a multikkal 

szemben. A szakember felidézte: a kézműves sörök iránti fogyasztói igények növekedése miatt már 

kimutatható a kis főzdék piaci részesedése, amely 1-2 százalék, szemben az Egyesült Államokkal, 

ahol arányuk megközelítőleg 20 százalék. 

A szövetség vezetője felidézte: a probléma nem új keletű, mivel a sörgyárak privatizációja a 90-es 

évek elején kezdődött, azóta nem tudnak a kicsik érvényesülni a hazai piacon, és korábban ezen 

vállalkozások 90 százaléka tönkrement. A nagyok árbevétele ráadásul eléri az évi több milliárd 

forintot. A kormány ma már lehetőséget nyújt pályázatok útján, kisvállalkozói támogatások 

formájában a fejlesztésekre, ám ez nem elegendő a piaci részesedés növeléséhez. 

– Amikor kézműves sörökről beszélünk, akkor nem csak a drága, prémium kategóriás italokra kell 

gondolni – fejtette ki Gyenge Zsolt. A kisüzemek is főznek a nagy gyárak árfekvésében söröket. 

Kiemelte: az egyesület már javasolta a kisüzemi főzdék helyzetének javítására a csapolt sör 

áfájának csökkentését. Emlékeztetett: a nagy gyárak forgalmának csak mintegy 10 százalékát adja 

ez a kategória, szemben a kisüzemi sörök 40 százalékos hozzájárulásával. Gyenge Zsolt hozzátette: 

két évvel ezelőtt a Gazdasági Versenyhivatal a sörgyárakat arra kötelezte, hogy kizárólagos piaci 

részesedésük 20 százalékáról 2017 végéig le kell mondaniuk, azonban ennek egyelőre nincs jele. 

 

http://magyaridok.hu/gazdasag/eselytelenek-kisuzemek-sorgyarakkal-szemben-1496908/ 
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Hazánkban továbbra is szükséges az atom mint energiaforrás 
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Hónapokig tart a paksi erőmű generátor-forgórészeinek felújítása, amelyen magyar és lengyel 

szakemberek is dolgoznak 

A General Electric (GE) végzi a paksi atomerőmű generátor-forgórészeinek karbantartási 

munkálatait. Ennek pontos menetéről, a nukleáris technológiával kapcsolatos félelmekről és az 

atomerőművek jövőjéről beszélgettünk Kiss Csabával, a GE Power Services ügyvezető 

igazgatójával. 

– Milyen munkát végzett a GE a paksi atomerőműben? 

– Az egyik generátor forgórészének felújítási munkálatait. Egy erőmű generátora hasonlóan 

működik, mint egy kerékpárdinamó: egy nagy hengerben forog egy hengerszerű alkatrész. 

Hatalmas a forgórész, csaknem ötven tonna, mintegy tíz méter hosszú. Pakson blokkonként két 

generátor van, mindegyiknek van egy-egy forgórésze és még egy tartalékkal is rendelkezik az 

erőmű, így ez összesen kilenc forgórészt jelent. 

– Hogy néz ki maga a munka? 

– A felújításokat a paksi mérnökök ütemezik. A forgórészt az erőműben vesszük át, onnan a GE 

Power Services budapesti műhelyébe visszük. A generátor-forgórészt a szakemberek szétszedik, 

egyenként átvizsgálják az alkatrészeket, ha kell, modernizációs átalakításokat is elvégeznek, majd 

új anyagok és a régi, korszerűsített fődarabok használatával a forgórészt újra összeszerelik: 

gyakorlatilag újjáépítik. Az előírt vizsgálatok elvégzését követően Lengyelországba, Wroclawba 

szállítjuk egy speciális balanszírozási tesztre, majd ezután visszavisszük Paksra. A felújítás két 

hónap a mi műhelyünkben, Wroclawban még néhány nap, de a tervezés, az előkészítés, a speciális 

anyagok beszerzése, a gyártás, a szállítások további hónapokat vesznek igénybe. 

– Az alkatrész, mint ez a forgórész, minden atomerőműben egyedi? 

– Nem erőmű-, inkább teljesítmény specifikusak. Pakson egy generátor 250 megawatt 

teljesítményű. Ráadásul Magyarországon csak egy ilyen típusú erőmű van. 

– Mennyibe kerül egy forgórész felújítása? 

– Az egész közbeszerzési eljárás összege 5,1 millió euró. Ez az összes forgórész felújítását jelenti, 

de egyenként a felújítási összeg különböző, hiszen van olyan forgórész, amelyiket csak felújítani 

kell, van, amelyiket javítani is, vagy modernizálni. 

– A GE a forgórészeken kívül végez más munkát is az atomerőműben? 

– Most ez a legjelentősebb. A szerviz üzletágunk a gőzturbina-generátor és egyéb segédüzemi 

berendezések felújítását végzi, nagyon modern, digitális megoldásaink vannak a berendezések 

üzemeltetésére és optimalizálására. Emellett egy erőműben a teljes technológiai láncot le tudjuk 

fedni. Ebben a GE nagyon erős: a világon a legtöbb erőműben a cégünk által speciálisan a nukleáris 

erőművekhez gyártott gőzturbinák üzemelnek. 

– A felújítást magyar szakemberek végezték? 

– A forgórész-felújítást teljes mértékben a helyi szakemberek. Persze egy globális vállalatnál sosem 

lehet kijelenteni, hogy tisztán hazai szakemberek hajtják végre a feladatokat, ezer szállal 

kapcsolódunk a külföldi kollégákhoz, de a mérnöki és a kétkezi munkát magyarok végezték. 

– Ha a GE a régióban, más atomerőműben hasonló munkát végez, akkor is Budapestre érkezik a 

forgórész felújításra, hogy magyar szakemberek dolgozzanak rajta? 

– A cégünk európai jelenléte jelentős, gyakorlatilag mindenhol van szerviz üzletág is. Ha elnyerünk 

egy tendert, akkor optimalizáljuk, hogyan és hol érdemes elvégezni az adott munkát. Bizonyos 

feladatokhoz elég, ha a szakember odamegy, másoknál a rotort el kell vinni a műhelybe. Szóval 

nem feltétlenül érkezik hozzánk a forgórész, de volt rá példa, hogy hasonló munkára Törökországba 

vagy Finnországba mentek ki a magyar kollégák. 

– A fukusimai atomerőmű-katasztrófa óta érezhető egy erős társadalmi ellenérzés a technológiával 

kapcsolatban. Van létjogosultsága a félelmeknek? 

– A technológia teljesen biztonságos, sokszorosan túlbiztosított az egész nukleáris rendszer. A 

Japánban történt balesetnek különleges okai voltak, de olyan típusú technológia, mint Fukusimában, 

kevés üzemel a világon. Az ottani tanulságok és egyéb kockázatok alapján a szakemberek tovább 

fejlesztették a technológiát és a biztonsági követelményeket is. 



– Tehát Paks és környéke a közelgő bővítés ellenére is biztonságban van. 

– Teljes mértékben. 

– Mi a jövő útja? A nukleáris vagy a zöldenergia? 

– Kijelenthetem, hogy egy egészséges energiamixnek van létjogosultsága. Az adottságok 

országonként eltérők, például Ausztriában fel lehet építeni rengeteg szélerőművet és vízi erőművet, 

a magyar adottságok erre kevésbé alkalmasak: bizonyos országokban továbbra is jelentős nukleáris 

kapacitás szükséges. 

– A paksi erőmű kivezethető egyáltalán a hazai rendszerből? 

– Középtávon biztosan nem, jelenleg a hazai villamosenergia-szükséglet felét állítja elő a paksi 

atomerőmű, és megkerülhetetlen a hazai ellátásban. 

 

http://magyarhirlap.hu/cikk/82913/Hazankban_tovabbra_is_szukseges_az_atom_mint_energiafo

rras  
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Szupergyors internet: kezdődik a hálózatfejlesztés 
 

Mintegy 230 ezer háztartásban már elérhető a szupergyors internet - mondta Kara Ákos 

infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár szombati sajtótájékoztatóján a 

fővárosban. 

Az államtitkár elmondta, hogy az ország 143 járásában a következő hónapokban, Közép-

Magyarországon pedig ősszel kezdődhet meg a hálózatfejlesztési munka, így az Európai Digitális 

Menetrend 2020-as céldátumánál Magyarországon lényegesen hamarabb, 2018 végére mindenhol 

lesz legalább 30 mbit/s sebességű internetkapcsolat. 

Hozzátette, hogy a Szupergyors Internet Program eredményeképp létrejövő, vezetékes és hálózati 

megoldásokat ötvöző hálózati infrastruktúra a háztartások internet-hozzáférésének biztosításán túl a 

vállalkozások versenyképességének is alapja. A jövő a hétköznapi és a gazdasági életben is 

digitalizációról szól, ezért a kormány minden magyarországi háztartás, vállalkozás és intézmény 

számára biztosítja a korszerű internet-hozzáférést a vezetékes - elsősorban optikai - hálózat, 

valamint a mobil technológia kiépítésével - fogalmazott Kara Ákos.   

A sajtótájékoztatón Deutsch Tamás Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos azt 

mondta, hogy a 150 milliárd forintos - kormányzati és uniós forrásból, valamint a szolgáltatók 

önerős beruházásaiból megvalósuló - hálózatfejlesztési program mellett 2018-ra tovább csökken az 

internet áfája, befejeződik a teljes oktatási rendszer digitális átalakítása és a wifi-hálózat országos 

fejlesztése. 

Ennek eredményeképp minden tanteremben elérhető lesz a világháló, az ország valamennyi 

településén létesül legalább egy szélessávú wifi-elérési pont, az országszerte induló térítésmentes 

képzésekkel pedig javulhatnak a lakosság a digitális kompetenciái és ezzel az elhelyezkedés esélyei 

is a munkaerőpiacon - hangsúlyozta a miniszterelnöki biztos. Hozzátette, hogy folyamatosan 

fejlesztik a mobilinternet-hálózatot is, ennek köszönhetően a magyarországi rendszer az elmúlt 

három évben a világ legjobbjai közé került. 

Deutsch Tamás közölte azt is, hogy a következő hetekben megjelenik a szolgáltatók kínálatában a 

kedvező árú Digitális Jólét Alapcsomag, a jövőben pedig várhatóan még olcsóbbak lesznek az 

előfizetések a szolgáltatók versenyének köszönhetően. 

A miniszterelnöki biztos szerint 2018-ra a magyarországi internethálózat lehet a legkorszerűbb 

Európában és megkezdődhet az 5G technológia szélesebb körű felhasználása, valamint az akár 1 

gigabites hálózati kapcsolatok kiépítése is. 

 

http://www.vg.hu/vallalatok/infokommunikacio/szupergyors-internet-kezdodik-a-halozatfejlesztes-
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Ezt a labdát ne adja oda a gyereknek, megfulladhat tőle 
 

A Tesco bejelentette: visszahívja a terméket. Az áruházlánc honlapján megjelent közlemény szerint 

a visszahívás a 2016 januárja után értékesített Kids II Oball csörgős labdákra vonatkozik. Azokra, 

amelyek csörgője narancsságra gyöngyöket tartalmaz, és a T3065, T0486, T1456, T2316, T2856 

dátumkódok valamelyikével van ellátva. Ez a jelzés egy kis háromszögben található a termék belső 

felületén. 

A Tesco azért döntött így, mert előfordulhat, hogy a kis gyöngyök kiszabadulnak a helyükről. Ezek 

a kis részek fulladásveszélyt jelenthetnek három év alatti gyermekek esetében. 

A terméket az áruházak visszaveszik, a vételárat a vevőszolgálat megtéríti. 

 

http://hvg.hu/kkv/20170318_ezt_a_labdat_ne_adja_oda_a_gyereknek_megfulladhat_tole#rss 
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Küszöbön a digitalizációs robbanás 
 

Az elmúlt 15 évben több, mint 760 százalékkal nőtt világszerte az internet-felhasználók száma. Míg 

2000-ben 361 millióan voltak jelen az online térben, addig a legfrissebb adatok szerint ma már több, 

mint hárommilliárd ember elérhető online - derül ki a Google egyik friss felméréséből. 

A legnagyobb növekedés Európában tapasztalható. Az európai lakosság 75 százaléka rendelkezik 

internet-hozzáféréssel. Az európaiak annyira együtt élnek a hálózattal, hogy 1,25 mobilelőfizetéssel 

rendelkeznek fejenként. Vagyis minden főre egynél több mobilelőfizetés jut, és a különböző 

eszközökkel átlagosan havi 1900 percet töltünk online. Vagyis több, mint 30 órát. 

Mivel telik az idő az éterben? 

A világ legértékesebb technológiai vállalatának információi szerint a legtöbb időt az online-

vásárlásra fordítjuk, amikor internetezünk. Magyarországon közel 17 százalék volt a hazai e-

kereskedelmi forgalom növekedése, ami jóval felette van az európai átlagnak. 2015-ben a magyar 

online kiskereskedelem nettó forgalma 319 milliárd forint volt. Ezzel az e-kiskereskedelmi 

forgalom aránya a teljes kiskereskedelem 4,1 százaléka. 

„Izgalmas adat, hogy 2016-ban először a mobil/tablet munkamenetek száma meghaladta az asztali 

készülékeken végbementek számát, azonban az internetes vásárlások túlnyomó része asztali 

készülékeken történik – mondta Gerhát-Molnár Irina, a Brands.hu ügyvezető igazgatója, e-

shopszakértő. – Következtetésként levonható, hogy a mobil és tablet készülékeken inkább 

tájékozódnak, ismerkednek az ajánlattal/termékekkel a felhasználók, majd, amikor egyre közelebb 

kerülnek a vásárláshoz, nyúlnak az asztali készülékhez.” 

Mit vásárolunk online? 

A legfrissebb adatok szerint a top 5 online szektor a számítástechnika, a szórakoztató elektronika, a 

home decor, a játék és a divat. Különbségek a vásárlók online térben való jelenlétében vannak. 

„Az X generáció a Facebook, az Y és a Z generáció tagjai az Instagram elkötelezettjei – mondta 

Irina. 

 

http://www.tozsdeforum.hu/szemelyes-penzugyek/napi-penzugyek/kuszobon-a-digitalizacios-

robbanas-79635.html 
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Fókuszban: Az egészségügy árvái 
Publicus-VH közvélemény-kutatás 

 

Az ellenzék és a múlt már senkit nem érdekel, Orbán Viktor lett a legfőbb egészségügyi mumus. A 

közvélemény-kutatások szerint rajta kívül a nyugdíjasok hada és a pénzhiány kötik gúzsba a 

gyógyítórendszert, amelyik a választások után vélhetően kettészakad. És csak keveseknek lesz jobb. 

Többek között azért, mert az egészségügyi béremelések nem akadályozzák az orvoselvándorlást és 

nem ragasztják vissza a hámló vakolatot. 

– Tud úszni? 

– Nem! 

– És ha megfizetem? 

Hát nagyjából ez a helyzet az egészségügyben is. A kormány úgy döntött: az egészségügyben a bér 

lesz a prioritás, így felpumpálta az orvosok és az ápolók járandóságát. 

Csakhogy ettől az ellátórendszer nem működik jobban, legföljebb a „lerohadása” lassult le, ha úgy 

tetszik, a jelenlegi állapotok konzerválódtak. Hogy a kabinet csak látszatmegoldásban 

gondolkodott, jól mutatja a bérrendezés felemássága. 

Fizetésemelés csak a kvázi gyógyítószemélyzetnek dukált, miközben egy kórház összeomlik 

karbantartók, ágyneműmosók, fűtők, szakácsok nélkül. Olyan ez, mintha valaki házat építene, de 

csak a kőműveseket és a villanyszerelőket fizetné meg tisztességgel, az ácsoktól, a vízvezeték-

szerelőktől elvárná, hogy félpénzért robotoljanak. Persze lehet azzal érvelni, hogy ennyi telik a 

költségvetéstől, és a bérekre biztosított pluszpénz is valami. Csakhogy ez egy hazug mondás – 

pluszpénzről ugyanis szó nincs. 

Az utóbbi években a kabinet mintegy 270 milliárd forinttal kurtította az egészségügy büdzséjét. A 

béremelés egyszerűen nem más, mint a rendszerből kivont pénz egy részének visszapótlása. Ha az 

említett summát a kabinet az ágazatban hagyta volna, most – a Policy Agenda számításai szerint – 

minden, az egészségügyben dolgozó ember 20 százalékkal keresne többet. 

Minden harmadik forint tőlünk 

Hogy ez nem pusztán számmágia, azt pofonegyszerű bizonyítani. A hivatalos kormányzati mondás 

szerint az orvosok és az ápolók béremelése (előbbiek havi bruttó 207 ezer forinttal kapnak többet, 

utóbbiak pénze 65 százalékkal nőtt) kiszoríthatja a hálapénz egy részét a rendszerből. 

Csakhogy az egészségügyi állami és magánköltések aránya nem csökkent. Ez két dolgot jelenthet. 

Vagy ugyanannyi hálapénzt fizetnek továbbra is a magyarok, vagy az egyre romló egészségügyi 

ellátás okán egyre többször kénytelenek „privát dokihoz” fordulni a betegek. Így az a helyzet, hogy 

jelenleg az állam a GDP mintegy 4,7 százalékát (1600 milliárd) költi az egészségügyre, míg 

ugyanerre a nép a nemzeti össztermék 2,3 százalékát (782 milliárd) fizeti ki. 

Külső pénzt pumpálnának 

Mindezt úgy, hogy az egészségbiztosítási járulék mértéke nem változott, továbbra is a bruttó bér 7,5 

százalékát fizeti mindenki, aki állásban van. Ez annyit tesz, hogy – a 263,17 ezer forintos bruttó 

átlagbérrel számolva – egy munkavállaló átlagosan havi 20 ezer forintot fizet be az egészségügybe. 

Ez azonban „semmire” nem lesz elég, ugyanis az ellátási szint egyre apad. Hivatalosan még nem 

szakadt ketté az egészségügy úgynevezett alap- és többletellátásra, de jól látható, hogy a kormány 

erre játszik. Ugyan a járulékot nem kurtítaná, ám a cafeteria-rendszer átalakításával újabb pénzt 

pumpálna az egészségügybe – persze kívülről. Ugyanis ezt a cafeteriát nem nyomná érdemi 

adóteher, így a munkaáltatók tetemes összegű juttatást biztosíthatnának alkalmazottaiknak – és még 

akkor sem lenne feltétlenül parasztlázadás, ha emiatt csökkenne a fizetés. Legalábbis ez derül ki a 

Vasárnapi Hírek megrendelésére készített kutatásból. És az is, hogy önmagában a pénz nem segít, 

illetve nem olyan könnyű tőkét fecskendezni a rendszerbe. 



Nyugdíjasok, bűnbakok 

Ami Orbán Viktor, az idősek, illetve a pénzhiány fogságában vergődik – a sorrend ez, a felelősség 

mértéke persze csöppet sem azonos. Az ugyanis a politika hibája, hogy öregebb generációk foglyul 

ejtették, pontosabban kénytelenek voltak foglyul ejteni az ellátórendszert. És ez nem titok: amikor a 

Publicus Intézet másfél éve arról faggatta az embereket, ki/mi felelős az egészségügy állapotáért, 52 

százalék a miniszterelnököt és kormányát hibáztatta, ez a szám most 56 százalék. Az ellenzéket már 

csak feleannyian tették meg bűnbaknak most, mint másfél éve, ahogy azt is sokkal kevesebben 

„nyelik be”, hogy a rendszer nyomorúsága egy régi-régi örökség (lásd ábráinkat). 

Félreértés ne essék: Orbánt nemcsak az ellenzéki pártok hívei feketítik, a kormánypárti szavazók is 

őt tekintik legnagyobb arányban (35 százalék) vétkesnek.   

Tele vele a kacsájuk 

Nem csoda, össztársadalmi az elégedetlenség, az emberek 70 százaléka nem szereti a magyar 

egészségügyet – a legkevésbé a fideszesek (49 százalék) rühellik, míg a legintenzívebben (78 

százalék) a bizonytalanok utálják. Itt érdemes egy másik szempontot is beemelni: utóbbiak 

számottevő részét a kiábrándult fideszesek adják. 

A kormánypárt a mindennapok minőségét érdemben alakító közszolgáltatások (praktikusan: 

egészségügy, oktatás) pusztulása miatt veszthet szavazókat, akiket az ellenzék sikerrel szólíthat 

meg, amennyiben el tudja hitetni, hogy jobb rendszert épít. És itt a 22-es csapdája. 

A jelenlegi szisztéma legintenzívebb használói – életkoruknál fogva – a hatvan év felettiek. 

Csakhogy ez a 2,5 milliós csoport egyben a legaktívabb a politikában is. Azaz a mindenkori 

kormánypárt nagyon sokszor az ő igényeikhez idomítja a közszolgáltatások rendszerét, egyszerűen 

azért, hogy ne veszítsen választást. Ez a réteg pedig ragaszkodik a jelenlegi egészségügyhöz, és 

nem akar változást. Akkor sem, ha egyébként a 60 év felettiek 60 százaléka elégedetlen a 

rendszerrel – igaz, a korcsoportokat tekintve így is ez a legkisebb arány. Hogy miért ragaszkodnak a 

rosszhoz, arról csak találgatni lehet. Az egyik lehetséges válasz: a pénzhiány. 

Többletpénzek 

Ezt támasztja alá, hogy arra a kérdésre, miszerint az állami egészségügyben bizonyos 

pluszszolgáltatásokért (például rövidebb várakozási időért a várólistán vagy választott orvosért) 

hajlandó lenne-e fizetni, a hatvan év felettiek válaszolták a legnagyobb arányban (61 százalék), 

hogy nem, az összes többi korosztálynak mintegy a fele szívesen a zsebébe nyúlna 

pluszszolgáltatásokért. Hogy mennyit lennének hajlandók a minőségibb ellátásért kicsengetni, nem 

tudni, de az biztos, hogy a polgárok majdnem kétharmada most szíves örömest befizetné azt a 300 

forintos vizitdíjat/kórházi napidíjat, aminek bevezetését 2008-ban népszavazáson utasította el. 

Félig magánban 

Hogy a nyugdíjasok a pénztelenség okán elleneznek mindenféle átalakulást, szintén erősíti az, hogy 

közülük, illetve családtagjaik közül mindössze 47 százalékuk vett igénybe magán egészségügyi 

szolgáltatást. Miközben a többi korosztály esetében 64 és 69 százalék között van ez az arány. Ami 

azt jelenti, hogy a társadalom aktív tagjainak többsége kénytelen újra és újra „kilépni” az állami 

ellátásból. Következésképpen vélhetően készek lennének elfogadni egy kettészakított (az említett 

alap- és többletellátás) szisztémát. Már csak azért is, mivel jelenlegi ellátási helyzetük bizonyos 

szempontból rosszabb, mint a hatvan pluszosoké. 

A kor érvei 

Itt van például a várólisták ügye. A nyugdíjasoknak csupán 36 százaléka tapasztalta, hogy hosszú-

hosszú ideig (értsd: legalább hónapokig) kell várnia egy vizsgálatra, míg a 18–29, illetve 30–44 év 

közötti korosztályok esetében ez az arány 55 százalék körül mozog. A magyarázat persze szintén az 

életkorhoz kötődik: a hatvan év felettiek esetében sokkal több az azonnali beavatkozást kívánó 

betegség. 

Ez viszont nem változtat azon az érzeten, hogy őket „időben kiszolgálják”. Szintén a korhoz 

kötődik egy másik indok, ami miatt a nyugdíjasok nem akarnak „egészségügyi rendszert” váltani. 

Ez a „test fáradtsága”. Állapotuk miatt mondják azt a legtöbben, hogy ők bizony nem utaznak 

többet – akkor sem, ha jobb egészségügyi ellátást kapnak. A többi korcsoport egyöntetűen (75–81 

százalék között) vállalná, hogy többet autózzon/tömegközlekedjen hatékonyabb kezelésért cserébe, 



ám a nyugdíjasoknak mindössze 42 százaléka kapható erre. 

Leszakadó milliók 

Hogy a kabinet miképp oldja fel az ellentmondást (nyugdíjasok kontra többiek), egyelőre nem 

jósolható. Vélhetően a választásokig már nem kell az egészségügy átalakításával számolni, utána 

viszont kétszintűvé teheti az egészségügyet: azaz az alapellátás jár a tb-járulékért, míg egy 

kibővített csomagra biztosítást lehet kötni. 

Jogi akadálya ennek sincs, ugyanis az Alaptörvény csak ellátási kötelezettséget ír elő, azt nem 

nevesíti, hogy ez az „állami törődés” mire terjedjen ki. Így az alapvető kérdés az, miképp oldhatja 

meg ezt érdemi szavazatvesztés nélkül. Az egyik alternatíva szerint a mainál szűkebbre húzott 

alapellátásból spórol annyit, hogy abból kipótolja az idősek gyógyítását. Egy másik verzió szerint 

pedig előfordulhat, hogy a nyugdíjasok havi pár ezer forintos tarifa ellenében igénybe vehetnék a 

kibővített csomagot is. 

Csakhogy ha „beüt” a kétszintű rendszer, annak nem a nyugdíjasok lesznek az igazi vesztesei, 

hanem a szegénységben/ mélyszegénységben élő milliók. Az adatsorok ugyanis azt mutatják: a 

legfeljebb nyolc általánost végzettek, illetve a szakmunkások azok, akik a legkisebb arányban 

utaznának többet jobb ellátásért; nem fizetnének pluszdíjakat többletszolgáltatásért; akik legkevésbé 

fizetnének vizitdíjat. 

Egyszerűen azért, mert nincs miből. Ez a kör mindig elfogadja, amit az állam biztosít – függetlenül 

attól, hogy mire elég. 

 

https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/fokuszban_az_egeszsegugy_arvai__publicusvh_kozvelem

enykutatas  

 

(Vasárnapi Hírek 2017. március 18.) 
 

 

 

SZÍVESEN HASZNÁLJÁK A DIGITÁLIS PÉNZTÁRCÁKAT 

 

Pozitívan értékelik a fogyasztók a virtuális valóság, valamint a szelfivel fizetés térnyerését – derült 

ki a MasterCard digitális fizetési kutatásából, amelyet a bankkártyatársaság immár ötödik 

alkalommal készített a Prime és Synthesio kutatócéggel közösen. 

A jelentés, amelyhez több mint három és fél millió közösségimédia-posztot elemeztek, arra az 

eredményre jutott, hogy jelenleg a digitális tárcák érdeklik leginkább a fogyasztókat – a 

fizetéstechnológiáról szóló, elemzett nyilvános beszélgetések 75 százalékában legalábbis ez volt a 

téma. 

A fizetéstechnológiai fókuszú posztok vizsgálatakor a szerzők több mint kétmillió olyan említést 

azonosítottak, amelyek a digitális pénztárcákhoz kapcsolódtak, ezek 84 százaléka a Twitter 

felületén volt elérhető. Az üzenetekből kiderült, hogy a fizetés mellett a vásárlók szívesen 

használnák digitális tárcájukat hűségkártyák vagy akár utazási bérletek tárolására is. Az olyan új 

technológiák, mint a mesterséges intelligencia vagy a digitális személyi asszisztensek (mint például 

a Google Home vagy az Amazon Echo) szintén népszerű témák voltak 2016-ban. A tanulmány 

kimutatta, hogy különösen az utolsó negyedévben beszéltek gyakran a felhasználók arról, miként 

vásárolhatnak az újabb és okosabb eszközökkel. 

A fejlődő technológiák témájában a hordozható eszközökről esett a leggyakrabban szó, a 

technológiai és fizetési szolgáltatók együttműködéseiről szóló bejelentéseknek köszönhetően. Az 

ázsiai régióban például a vásárlók előszeretettel osztottak meg pletykákat arról, melyik digitális 

tárca milyen okoseszközbe lesz integrálható. A digitális asszisztensek, a virtuális valóság és a 

mesterséges intelligencia szintén gyakran előkerülő téma volt az új fizetési lehetőségek között. 

Az észak-amerikaiak egyre többször beszéltek arról, hogy egy okos asszisztensnek adott utasítással 

még gyorsabban küldhetnek és kaphatnak pénzt mobilon keresztül. A dolgok internete is forró téma 

volt, különösen Észak-Amerikában és Európában, ahol a beszélgetések 44, illetve 36 százaléka erről 

https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/fokuszban_az_egeszsegugy_arvai__publicusvh_kozvelemenykutatas
https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/fokuszban_az_egeszsegugy_arvai__publicusvh_kozvelemenykutatas


szólt. A beszélgetések központjában az a folyamat állt, ahogy a dolgok internetéből a fizetések 

internete válik, és ez bármely okoseszközön elérhető lesz. 

Beszélgetéseik során a felhasználók újra és újra kiemelték: az új technológiák és fizetési 

megoldások sikere attól függ, hogy ezek mennyire biztonságosak, mennyire védenek meg a 

lehetséges visszaélésektől. A magasabb szintű biztonságot nyújtó biometrikus és hasonló 

hitelesítések iránt a vásárlók csaknem fele (43 százalék) mutatott érdeklődést. Az ezekről a 

megoldásokról szóló beszélgetések több mint felében hangsúlyos volt az ujjlenyomatos, az 

arcfelismeréssel működő vagy az érintéssel vezérelt azonosítás. Ez azért is lehet így, mert a 

vásárlók sokat panaszkodtak arra, hogy gyakran elfelejtik jelszavukat, vagy sok vesződséggel jár 

ezek megváltoztatása. 

 

http://magyaridok.hu/gazdasag/szivesen-hasznaljak-digitalis-penztarcakat-1493551/  

 

(Magyar Idők 2017. március 19., vasárnap) 
 

 

 

Megvariálta a kormány a tojások árát 
 

A cél az, hogy könnyebb legyen összehasonlítani a tojás darabárát az üzletekben. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium módosított egy rendeletet, amely hétfőtől érvényes, és az a célja 

a vásárlók egyértelmű tájékoztatására kötelezni a kiskereskedőket. Az NGM indoklása szerint 

a módosítására azért volt szükség, mert a kiskereskedelemben gyakorlattá vált, hogy a tojás 

kilogrammjára számított legmagasabb egységárat az előírtnál kisebb méretben jelölték, ami 

alkalmas a vevők megtévesztésére. 

A hétfőtől életbelépő rendeletmódosítás szerint a tojás egységárát jelző számértéket az eladási, 

darabár számértékével azonos méretben kell ezentúl feltüntetni. Így összehasonlítható lesz az eltérő 

méretű és tömegű tojások darabára a súlyra vetített egységárral. Az eddigi négy (S, M, L és XL) 

méretkategória szerint osztályozott tojásoknál ugyanis nem feltétlenül jelent meg a tényleges súly 

szerinti különbség, így a súlyra vetített ár nem volt olcsóbb a kisméretű tojásoknál a nagyobb 

méretűekhez képest. 

 

http://hvg.hu/gazdasag/20170319_Megvarialta_a_kormany_a_tojasok_arat 

 

(HVG 2017. március 19., vasárnap) 
 

 

 

Hálapénz Magyarországon: egészségtelenül hálásak vagyunk 
 

Van értelme sokat beszélni a hálapénzről. Az elmúlt években ugyanis jelentősen változott a 

megítélése az orvosok és a betegek körében is. Egy friss felmérésből kiderült, hogy az emberek 80 

százaléka bűncselekménynek minősítené, az orvosok 96 százaléka pedig hálapénzmentes 

egészségügyben szeretne dolgozni. 

Az orvosok 33 százaléka teljes mértékben elutasítja a paraszolvenciát, és nem is fogad el hálapénzt 

– derült ki egy idén januárban, 907 magyar orvos bevonásával végzett reprezentatív felmérésből, 

amit a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete a Szinapszis Kft.-vel készíttetett. Ez az arány 

lényegesen magasabb, mint a témában végzett 2013-as első kutatás során mért 19 százalék. 

Érdemben – 31-ről 17 százalékra – csökkent azoknak az orvosoknak az aránya is, akik úgy 

gondolják: a borítékot valóban hálájuk kifejezéseként, önkéntesen adják a betegek. 

A válaszokból az is kiderült, hogy 2013 és 2017 között ugyan jelentős mértékben, 194 ezerről 260 

ezer forintra nőtt az orvosok átlagos nettó alapbére, de a megkérdezettek kétharmada még mindig 

http://magyaridok.hu/gazdasag/szivesen-hasznaljak-digitalis-penztarcakat-1493551/
http://hvg.hu/gazdasag/20170319_Megvarialta_a_kormany_a_tojasok_arat


azt mondja, hogy ebből a pénzből nem tudja megalapozni a jövőjét.  61 százalékuk ezért 

nyilatkozott úgy, hogy kénytelen elfogadni a borítékot. 

Az orvosok tapasztalatai szerint a betegek hozzáállása is változott, az elmúlt három évben 26 

százalékkal csökkent a hálapénzt adó betegek számaránya, akik, ha rájuk lenne bízva, 

bűncselekménynek minősítenék azt is, ha valaki elfogadja, és azt is, ha valaki fizet. Dénes Tamás 

azt mondta: ezek után az már nem kérdés, hogy fel kell-e számolni a hálapénzrendszert, már csak az 

a kérdés, milyen lépések kellenek hozzá. 

A szakértők többféle paraszolvenciát különböztetnek meg: a legártalmatlanabb valóban a hála 

kifejezésére szolgál; a borravaló jellegű hálapénz egy másik; a számla nélküli szolgáltatásvásárlás a 

harmadik; a korrupció jellegű hálapénz pedig a negyedik kategória. Kincses Gyula egészségügyi 

szakértő szerint a hála jellegű hálapénz nem mérgezi a bizalmon alapuló személyes orvos-beteg 

kapcsolatot. A borravaló jellegű hálapénz ellen a béremelés védene a legjobban. A legálisan 

megvásárolható szolgáltatások megvásárlásának lehetősége a számla nélküli szolgáltatásvásárlást 

segítene felszámolni. 

A korruptív hálapénz ellen azonban valódi szigorral kéne fellépni. Sürgősséginek minősítik például 

a területen kívüli beteget, így elhárul az ellátás akadálya, hamisan vesznek táppénzre valakit, a tb-

támogatásokkal, várólistákkal manipulálnak. 

Dénes Tamás, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének elnöke azt mondta: felmérésükben 

egyértelműen igazolták, hogy a betegek nagy többsége félelemből fizet, a kiszolgáltatottságtól való 

félelem ösztönzi őket, másik részük pedig szolgáltatást vásárol. „Szerintünk a hálapénz 

egyértelműen korrupcióra hajlamosító jelenség, egy szoftkorrupt rendszert tart életben az 

egészségügyben. Miért nem lehet adni a rendőrnek, kormányhivatalnoknak, vagy egy politikusnak 

hálapénzt? Ugyanazon okok miatt az egészségügyből is ki kell irtani a borítékok gyakorlatát. 

Nagyon kevés választja el a jó, a kevésbé jó és a rossz hálapénzt.” Dénes szerint rendezni kell az 

egészségügyben dolgozók bérét. Ennek a folyamatnak a végén pedig minden típusú hálapénzt 

büntetni kell. Így négy év elég lenne ahhoz, hogy a hálapénz rendszerét felszámolják. 

A kórházi orvosok kapják a legtöbbet 

A KSH két évvel ezelőtt készített kimutatást arról, mennyit fizetünk zsebbe. Akkor több mint 16 

milliárd forintot költött a magyar lakosság a szolgáltatásokon felül. Ebből 8,3 milliárdot orvosi 

rendelőkben hagytunk. Majd annyi hálapénzt fizettünk ki az egészségügyben, mint amennyit az 

összes étteremben, fodrásznál, kozmetikusnál és szolgáltatónál. A legtöbb pénz a kórházi 

orvosokhoz kerül, a gerincsebészet, az ortopédia és a szülészet a leginkább hálapénzes szakma. 

 

http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/halapenz-magyarorszagon-egeszsegtelenul-halasak-

vagyunk-485095 

 

(Világgazdaság 2017. március 19., vasárnap) 
 

 

 

Megsemmisítés helyett kutyaeledelként árulták a húsokat 
 

Egy fővárosi, állati eredetű melléktermékek feldolgozásával foglalkozó cégnél tárt fel rémisztő 

dolgokat a Nébih legutóbbi razziája során. Mint kiderült, a megsemmisítésre váró állati 

melléktermékeket elszállítás helyett kutyaeledelként értékesítette a feldolgozó. 

A Nébih információi szerint a fővárosi cég hivatalosan elvéreztetett nyulak nyúzására és 

elszállítására rendelkezett engedéllyel. A szakemberek azonban a vizsgálat során kiderítették, nem 

csak azzal foglalkozik a tulajdonos, amire engedélye van. Ugyanis a nyulakat kibelezte, 

feldarabolta, csomagolta és részben fagyasztva, részben előhűtötten tárolta. 

A razzia során a vállalkozó beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy a húst állati takarmányként 

kutyatartóknak értékesítette, felhívva a figyelmüket, hogy azok emberi fogyasztásra nem 

alkalmasak. A vásárlók nevét és címét ugyanakkor nem tudta megadni, emiatt a hatóság kéri, hogy 

http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/halapenz-magyarorszagon-egeszsegtelenul-halasak-vagyunk-485095
http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/halapenz-magyarorszagon-egeszsegtelenul-halasak-vagyunk-485095


aki a Kuti Pet-Food Kft.-től nyúlhúst vásárolt, ne használja fel sem állati takarmányozásra, sem 

emberi fogyasztásra. 

A telepen egyébként rossz higiéniás körülmények uralkodtak, a padozat és az oldalfalak is vérrel 

szennyezettek voltak. Az épületben nem volt biztosított a hideg-meleg folyóvíz, az ellenőrzés idején 

folyamatban volt a kútfúrás. A fekete-fehér öltöző is hiányzott, a dolgozóknak – akiknek ruházata 

szennyezett volt – egy tábori WC állt rendelkezésükre. 

A helyszínről a NÉBIH több mint két tonna terméket szállíttatott el megsemmisítésre. A bírság 

megállapítása folyamatban van. 

 

http://www.magro.hu/agrarhirek/agrarkommunikacio/megsemmisites-helyett-kutyaeledelkent-

arultak-husokat/?source=hirkereso 

 

(magro.hu 2017. március 19., vasárnap 
 

 

 

Használtautó.hu:  

egyre öregebb autók közlekednek a magyar utakon 
 

Két év alatt 13,4-ről 13,9 évre nőtt a forgalomban lévő személyautók átlagéletkora 

Magyarországon, és az eladásra hirdetett autók átlagéletkora is közelít a 12 évhez - hívta fel a 

figyelmet Fodor László, a Használtautó.hu autós portál szakértője az M1 aktuális csatornán 

vasárnap. 

Hozzátette: a válság indulása óta, 2007 óta rohamosan nőtt az autópark öregedése.  

A portál statisztikái szerint az idősebb autók jóval hamarabb, átlagosan 4-5 hét alatt elkelnek, 

miközben a legfiatalabb, magasabb értékű autók eladására jellemzően két hónap alatt kerül sor. 

Kifejtette: azokban a megyékben, ahol alacsonyabbak az átlagkeresetek ott 300 alatt van az ezer 

főre jutó autók száma, a fővárosban, Pest megyében, és a gazdaságilag fejlettebb megyékben pedig 

a 400-hoz közelít ez a szám. Európában jellemzően 400-600 autó jut ezer lakosra. 

Problémának nevezte, hogy csaknem másfélszer annyi használt autót hoznak be az országba 

külföldről, mint amennyi új autót itthon eladnak. Ezeknek az átlagéletkora tíz év feletti, így 

továbbra sem sikerül megállítani az autópark öregedését. 

 

(MTI 2017. március 19., vasárnap) 
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