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A magyarok árérzékenységével indokolják a gyártók a silány minőséget  
  
Tóth Norbert nemzetközi jogász szerint emberi jogi kérdés is lehet az élelmiszerek eltérő uniós 

minőségéből.  
 Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a műsorban kifejtette: nem csak 

élelmiszerben van különbség, hanem sok másban, például mosóporoknál is. Tóth Norbert 
nemzetközi jogász arról beszélt, hogy az ügynek van fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági 
része, valamint versenyjoggal kapcsolatos vetülete is.Ebből a szempontból lehetne szerepe az EU-
nak, ha bizonyítani lehetne, hogy a nagyvállalatok összehangolt magatartásának versenytorzító 
hatása van - tette hozzá.  

Parragh szerint technikai megoldás lehetne az, hogy egy terméket mindenhol, az EU területén 
azonos minőségben kellene forgalmazni - ezt tudná az EU ellenőrizni, de most ez nem érdeke - 
mondta. Hozzátette: az uniónak ehelyett jelenleg az, hogy legyenek alapvetően fogyasztó országok, 
ahonnan a jövedelem a régiókból a központba áramlik. Ez kettős mérce - erősítette meg a 
műsorvezető felvetését az MKIK elnöke.  

Tóth Norbert úgy fogalmazott: lehet piackutatásra hivatkozva különböző ízű termékeket 
árusítani, de az EU az egyenlőség társadalma is, tehát "nagyon nem korrekt, hogy azonos terméket 
nem azonos összetevőkkel, minőséggel hoznak forgalomba". Szerinte az lenne jó, ha ezek az ügyek 
eljuttatnának az Európai Bíróság elé. Erre több lehetőséget is lát a szakértő.  

Szerinte, ha az uniós esetjogban egyértelműbb lenne, hogy azonos termék csak azonos 
minőséggel kerülhet forgalomba, akkor könnyebb lenne Magyarország helyzete is.  

Jó, hogy nemcsak Magyarországon lett kérdés  
Parragh szerint nagyon fontos, hogy az ügy közbeszéd tárgya lett a régióban. És elképzelhető, 

hogy a mostani botrány miatt kiszorulhatnak a régióból azok, akik silány árut hoznak forgalomba.  
Mossa kezeit Brüsszel  
Az élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos szerint az EU nem léphet fel az élelmiszergyártók 

jelenlegi gyakorlati ellen. Tóth Norbert szerint ezértmás biztost is meg lehetne kérdezni az ügyről. 
Mivel akár emberi jogok megsértése is megtörténhetett, így az uniós ombudsmant is meglehetne 
kérdezni- vélte.  

Tompíthatnak az élelmiszeripari lobbik  
Parragh László szerint nagy a multik érdekérvényesítő képessége, ezt figyelembe kell venni, de 

"nem szabad elfogadnunk, hogy átvernek bennünket". Tóth Norbert úgy fogalmazott:. meg fogják 
próbálni kimagyarázni, hogy miért nem átverés, és egy esetleges perben is lesz kimentési ok. 
Szerinte egyébként a vásárlóerőre fognak hivatkozni.  

 
Eredeti  
 

(hirado.hu, 2017. február 26., vasárnap)  
 
 
 

Orbán úr ne hisztizzen, mert mi a szovjeteket, a nyugatiak meg bennünket 
vertek át!  

  

http://www.hirado.hu/2017/02/26/a-magyarok-arerzekenysegevel-indokoljak-a-gyartok-a-silany-minoseget/


A Visegrádi négyek válságtanácskozást folytatnak az élelmiszerek eltérő minősége miatt.  
Azt gondoltam, hogy ilyen sosem lesz, mert lesz valaki a volt szocialista táborban, aki 

megszólal, hogy ez az egész nem korrekt azok után, hogy 40 évig gyártottuk az eltérő minőségű 
árukat a Szovjetuniónak.  

Azt sok gyalázatos minőségű likőrt, tankpezsgőt, fagyasztott húst, érdekes konzerveket, 
amelyeket Pityorkákkal tömegesen szállítottunk ki, mind olajjal és gázzal fizették ki.  

A mai napig visszasírt háztáji termelésben a minőségbiztosítás csírái sem voltak meg, egyetlen 
célt kellett elérni, termelj tömeget!  

Dübörögtek az üveggyárak, lapkagyárak, cukorgyárak, izocukorgyár, vágóhidak, konzervgyárak, 
hűtőházak, borászatok és a sor hosszan folytatható. A szovjetek falták a magyar termékeket, itthon 
meg épültek a házak, a nyaralók, szaporodtak a Zsigulik, a Trabantok, a Dáciák és a Wartburgok.  

Más minőséget gyártottunk a nyugati piacra, erre a célra speciális sonkagyárakat, 
konzervgyárakat építettünk. Tartályokban szállítottuk nyugatra a jó minőségű borokat, más 
élelmiszereket, a nyugati élelmiszerek előállítását keményen ellenőrizték, gyárakat minősítették, ha 
a piac nyomott volt, a minőséget megreklamálták és a kiszállítást leállították! A szovjetek meg csak 
vásároltak.  

Most, hogy velünk csinálják, hisztizünk, ahelyett, hogy az élelmiszerbiztonságot erősítenénk!  
A béka segge alatt van a fogyasztóvédelem, állami eszközökkel lett tönkretéve, éppen ezért nem 

nagy találkozókra és közös közleményekre van szükség, csak világos, egyértelmű törvényekre és 
azok következetes betartására!  

A Visegrádi négyek válságtanácskozást folytatnak az élelmiszerek eltérő minősége miatt.  
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Eredeti  
 

(civilhetes.net, 2017. február 26., vasárnap)  
 
 
 

Élelmiszerbotrány: nincs eszköz a civil fogyasztóvédők kezében  
  
Több termék mennyiségre összement, eközben nem csökkent az áruk  
Hiába az uniós intelem, a fogyasztóvédelmi civil szervezetek kezében nincs megfelelő eszköz, 

amivel felléphetnének a kettős minőségű élelmiszerek ellen - tudta meg a Magyar Idők. A 
Fogyasztóvédők Országos Egyesülete szerint az európai uniós jogalkotás jelentheti az egyedüli 

http://civilhetes.net/orban-ur-ne-hisztizzen-mert-mi-a-szovjeteket-a-nyugatiak-meg-bennunket-vertek-at


megoldást az egyre égetőbb problémára. Eközben az is kiderült, nem csupán a minőséggel van 
gond, hanem a termékek mennyiségével is.  

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek nem tudnak fellépni az élelmiszerek kettős minősége ellen 
- hívta fel lapunk figyelmét Horváth György, a Fogyasztóvédők Országos Egyesületének (FOE) 
elnöke. A szakember szerint időről időre felmerül a gyanúja annak, hogy a nagy, multinacionális 
élelmiszergyártók más minőségű árut hoznak a régióba és mást kínálnak a nyugati vásárlóknak, 
ugyanakkor egyelőre semmit sem tehetnek ennek megakadályozására.  

Mint mondta, amellett, hogy a gyártók - a fogyasztók ízléséhez és vásárlóerejéhez igazodva - az 
egyes országokba kerülő termékeiket különböző minőségben szállítják, az elmúlt időszakban a 
magyar piacon egy más irányú, de szintén nagyon bosszantó jelenség is megfigyelhető volt.  

Eszerint a korábban megszokott mennyiséggel kínált termékek "összementek", kisebb lett az 
űrtartalmuk vagy a súlyuk, a fogyasztói árak viszont gyakorlatilag változatlanok maradtak, nem 
csökkentek a mennyiséggel.  

Így manapság a magyar piacon kapni lehet 500 milliliteres joghurt helyett 375 milliliterest is 
ugyanabból a fajtából, vagy 1,5 literes üdítő helyett 1,25 literes kiszerelésűt azonos márkájú 
innivalóból. Holott ugyanaz a gyártó a szomszédos Horvátországban ma is a korábban jól 
megszokott kiszerelésben kínálja a termékeit - tudtuk meg.  

- Érdemes lenne megkérni ezeket a cégeket, hogy mutassák meg azt a felmérést, amire alapozva 
csökkentették a hazánkban árusított termékek űrtartalmát. Kíváncsi lennék rá, hány fogyasztó 
jelezte, hogy a 1,5 literes üdítőt nem tudja elfogyasztani, így inkább kisebb, 1,25 literes kiszerelést 
látna szívesen a polcokon - emelte ki lapunknak a FOE elnöke. A szakember szerint ez a gyakorlat 
egész egyszerűen burkolt áremelést takar, amit nyilván egyetlen fogyasztó sem támogat.  

Ismert, nemrégiben a Magyar Idők hozta nyilvánosságra, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal korábban 24 világmárka termékét vizsgálta. A legtöbb esetben pedig kiderült, 
hogy az Ausztriában kapható élelmiszerek minősége eltér a magyar piacon kapható változattól. A 
jelentés szerint a hazai tejtermékek, édességek, illetve üdítők íze és állaga is több esetben silányabb, 
mint az osztrák boltokban kapható verzióké. A félkész ételek esetében pedig mennyiségi 
hiányosságokat is feltárt a hatóság. A vizsgálatot most újabb száz termékre terjesztette ki a 
földművelésügyi miniszter, ezek eredménye tavasszal várható.  

Az esettel kapcsolatban Vytenis Andriukaitis, az Európai Bizottság egészségügyért és 
élelmiszer-biztonságért felelős biztosát is megkerestük, aki úgy nyilatkozott: addig, amíg a 
terméken szereplő releváns információk megfelelnek a valóságnak, nincs jogi alapja annak, hogy 
EU-s szinten kezeljék a kérdést. Ugyanakkor azt tanácsolta a vásárlóknak, hogy akár civil 
szervezetek segítségével adjanak hangot véleményüknek és követeljék meg a gyártóktól az azonos 
minőséget.  

Horváth György szerint bár a jog elvileg valóban megengedi, hogy a civil egyesületek a 
fogyasztók általános érdekeinek sérelme esetén közérdekű keresettel forduljanak a bírósághoz, a 
gyakorlatban azonban nem tudnak élni a lehetőséggel.  

Ennek oka egyrészt az, hogy a civil fogyasztóvédelmi szervezetek csupán pályázati úton 
elnyerhető állami támogatásból és a tagdíjakból tartják fenn magukat, így nincs pénzük arra, hogy 
összehasonlító teszteket végezzenek, vagy laboratóriumi elemzéseket finanszírozzanak, esetleg 
kifizessék a milliós perköltségeket. Eszerint egyelőre nem jelenthet megoldást Magyarországon az 
uniós biztos javaslata, ám tekintettel arra, hogy eközben Fico szlovák miniszterelnök a V4-ek 
csúcstalálkozóját kezdeményezte a régiós szinten dagadó élelmiszerbotrány ügyében, várható, hogy 
állami szinten is történnek lépések.  

A FOE elnöke szerint a helyzetet ráadásul az is nehezíti, hogy az esetek többségében nem lehet 
jogsértésről beszélni, mivel a hazai piacra kerülő gyártói termékek megfelelnek az élelmiszerekkel 
szemben támasztott követelményeknek (a közösségi előírásoknak), csupán a minőségük silányabb, 
mint a nyugati országokban kapható társaiké.  

- Ma egyetlen eszköz van a vásárlók kezében: ha nem veszik meg a szóban forgó terméket. A 
kérdés csak az, hogy mivel helyettesíthetik azt, ha hazánkban minden boltban ugyanazt a silányabb 
változatot találják - vetette fel Horváth György. Éppen ezért a szakember szerint minél előbb új 
szabályozás bevezetésére van szükség, nem hazai, hanem európai uniós szinten. Javaslata szerint a 
gyártókat kötelezni kellene arra, hogy ha egy országban más ízesítéssel vagy más minőségben 



hoznak forgalomba egy terméket, akkor a csomagoláson tüntessék fel például azt, hogy a helyi 
vásárlóerő igényeire szabták, így nem lenne hiányos vagy félrevezető a fogyasztói tájékoztatás. Így 
a vásárlók is tisztában lesznek azzal, hogy az adott áru speciálisan Magyarországra, vagy a kelet-
közép-európai piacra szánt verzióját vehetik le itthon a polcokról.  

A helyzetet nehezíti, hogy az esetek többségében nincs jogsértés, mivel a hazai piacra kerülő 
cikkek megfelelnek az uniós követelményeknek  

  
Köpöncei Csilla  
 
Eredeti  
 

(Magyar Idők, 2017. február 27., hétfő, 16. oldal)  
 
 
 

Komoly károkat okoznak az erdőtüzek  
  
A növényzet kizöldüléséig tartó két-három hetes időszakban fokozott óvatossággal kell eljárni  
Alig olvadt el a hó, azonnal begyulladtak a tavaszi vegetációtüzek, több erdő is károsodott. A 

lángok lakóházakat, mezőgazdasági ingatlanokat, erdőterületeket veszélyeztettek - hívta fel a 
figyelmet hétvégi közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.  

A hatóság tájékoztatása szerint a hideg tél miatt a szokásosnál is nagyobb mennyiségű elhalt 
biomassza keletkezett, elsősorban a nem művelt területeken. Márpedig a száraz fűnek elég egy 
szikra és lángra kap, a kialakuló egy négyzetméteres vegetációtűz kerülete pedig a százszorosára, 
területe tízezerszeresére képes nőni az első fél óra alatt. A tüzek lángmagassága az egy-két métert is 
elérheti - figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (Nébih).  

A tapasztalatok szerint szinte minden esetben emberi mulasztás miatt alakul ki a helyzet: a 
tavaszi tüzeket elsősorban a gondatlanul, gyújtogatás jelleggel végzett tarlóégetések okozzák, pedig 
a jogszabály - szabályozott keretek között - már megengedi az irányított égetést. De míg az 
irányított égetésnél a szakemberek gondosan figyelnek, hogy egyszerre csak kisebb területeket 
égessenek, és a tüzet eloltsák, a tarlógyújtogatók (a köznyelvben "gyufával kaszálók") nem 
törődnek a következményekkel, a veszélybe kerülő házakkal, erdőkkel, állatokkal, természeti 
értékekkel.  

A Nébih leszögezte: tavasz küszöbén, a növényzet kizöldüléséig tartó két-három hetes 
időszakban fokozott óvatossággal kell eljárni, ha a szabadban tüzet használunk.  

További tanácsokat is megfogalmaztak a szakértők. Eszerint ha lehet, a kiskertben inkább 
komposztáljunk és ha az önkormányzati rendelet meg is engedi az égetést, azt halasszuk későbbre, 
ne a mostani időszakban lássunk neki. A jó idő a természetbe csalogatja a kirándulókat, viszont ne 
feledjük, erdőben csak a kijelölt tűzrakó helyeket szabad használni, és távozás előtt gondosan el kell 
oltani a tüzet. A tarló, gyep égetését pedig ugyancsak szabályosan végezzük, vagyis kérjünk rá 
engedélyt, és készítsük el a szükséges tűzpásztákat. Alapvető, hogy szeles időben ne gyújtsunk 
tüzet, mert a lángok terjedését már egy kisebb szél is jelentősen felgyorsíthatja.  

  
Számos veszélyt rejt a szabadtéri égetés  
  
Magyar Idők  
 
Eredeti  
 

(Magyar Idők, 2017. február 27., hétfő, 16. oldal)  
 
 
 

Már a járásokban is fogadják a panaszosokat  

http://hiradaspr.hu/l/?c=YpmT7m10iEVp9HO2n8fwp9dcAlB1lXcLzgzGtIPeytYwdIWTlUUTsXuSruZmoq7uXPraEzFw00NjTHqGqbvwPw%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?c=h25lxnSg95ICBYqzDWIIehgHw2urzkoKpFkpN6EfmbbzddtWLh3nXzTLozpxSNYmyle41AMuRcGElfRWudajDw%3D%3D


  
Helyben, a kormányablakokban is intézhető januártól a fogyasztóvédelmi panaszok egy része  
SOMOGY Már a kormányablakokban is kérhetnek bizonyos ügyekben fogyasztóvédelmi 

tanácsot, valamint tehetnek panaszt az állampolgárok január elsejétől.  
Gyakori probléma, hogy nem tudják az állampolgárok, egyes ügyeikben miként lehet 

fogyasztóvédelmi jogaikat érvényesíteni. Legtöbbször a közműszolgáltatásokkal kapcsolatban 
fordulnak szakemberhez az ügyfelek. Az elszámolás, számlázás, a díjfizetés miatti esetleges 
kikapcsolás számos kérdést vet fel. Tudni kell, hogy első körben a fogyasztónak kell megpróbálnia 
rendezni a panaszt az adott közműszolgáltatóval. Ha ez nem oldódik meg, akkor az úgynevezett 
panaszválasz birtokában fordulhat az állampolgár a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz.  

A fogyasztóvédelmi szakemberek tapasztalata szerint a vásárlók nincsenek pontosan azzal 
tisztában, hogy mik a jogaik, kihez fordulhatnak reklamációjukkal. Érdemes tudni, hogy tartós 
műszaki eszközök esetén 1 év a kötelező jótállás a vásárlás napját követően, amíg például a 
ruházatnál 2 év a szavatossági idő. Panasz esetén elsőként az adott üzlethez kell fordulniuk a 
vásárlóknak. Az eladó köteles felvenni a minőségi kifogásról a jegyzőkönyvet, s tájékoztatni a 
fogyasztót arról, hogy miként jár el az üzlet.  

Hibás terméket mindig elsőként javításra küldenek. Ha ez nem megoldható, esetleg nem 
javítható az áru, akkor vagy csere, vagy a termék árának visszafizetése a következő lépés. A 
fogyasztóvédelmi szakemberek azt tudják vizsgálni, hogy például a minőségi kifogásról szóló 
jegyzőkönyvet felvették-e az üzletben, megfelelően tájékoztatták-e a fogyasztót.  

Illetékességek  
A kormányablakokban a jótállás-szavatosággal kapcsolatos problémák, zenés, táncos 

rendezvények ellenőrzése, fiatalkorúak szeszesitallal, dohánytermékkel való kiszolgálása, illetve 
hiteles mérőeszközök hiánya miatt is panaszt tehetnek a fogyasztók. A megyeszékhely szerinti 
járásban intézhetők viszont a közszolgáltatást érintő panaszok, a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok, kommunikáció miatti eljárások, a 18 év alattiak szerencsejátékban való részvétele.  

Érdemes jól szemügyre venni, mi kerül a kosárba  
 
Eredeti  
 

(Somogyi Hírlap, 2017. február 27., hétfő, 4. oldal)  
 
 
 

Fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel szűrik ki a fertőzött gabonából készült 
pékárut  

  
Roszáné Kiss Mária élemiszerszakértő és Dr. Szegheő Péter belgyógyász arról beszélt a 

Mokkában, mennyire károsak a szervezetünkre a gabonában fellelhető toxinok.  
Roszáné Kiss Mária élemiszerszakértő és Dr. Szegheő Péter belgyógyász arról beszélt a 

Mokkában, mennyire károsak a szervezetünkre a gabonában fellelhető toxinok.   
A Mokka a TV2 közéleti témákkal, napi aktualitásokkal, kultúrával, olykor bulvár témákkal 

foglalkozó reggeli műsora. Sztárokat lát vendégül, életmód tanácsokkal szolgál, szakértőket 
szólaltat meg, asztrológiai előrejelzést ad. Hétköznapi hősök, már-már elfelejtett ismerős arcok 
tűnnek fel a képernyőn. Az első óra fajsúlyos közéleti, politikai témáit a második órában 
könnyedebbek követik, de minden szóba kerül, amiről az utcán beszélnek az emberek. A 
műsorvezetők nem titkolt szándéka, hogy a hétköznapok szürkeségét színes egyéniségükkel, 
humorukkal, szókimondó stílusukkal törjék meg.  

 
Eredeti  
 

(tv2.hu, 2017. február 27., hétfő)  
 
 

http://hiradaspr.hu/l/?c=AYTHzYP8U4i5xJeidK2o5%2FdXC5Qf%2FfREtiw9GHh0citxMEOL7QQfPIQ4OrCaj2dJYQlO0g6cQ%2BOeX7xFDMo7sw%3D%3D
http://tv2.hu/musoraink/mokka/230434_fogyasztovedelmi-ellenorzesekkel-szurik-ki-a-fertozott-gabonabol-keszult-pekarut.html


 

Zöld civilek a feketelistán?  
  
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának nyitóülésén jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány 

ismét nemzeti konzultációt indít öt olyan veszélyforrás miatt, amellyel Magyarországnak szembe 
kell néznie. Ezek egyike az "álcivil" szervezetek, az ország politikáját külföldi pénzekkel 
befolyásoló hálózatok működése.  

Emlékezzünk arra, hogy az idei év a civilek elleni verbális támadásokkal indult. Németh Szilárd, 
a Fidesz alelnöke január elején fújta meg a harci trombitát, hogy a civil szervezeteket "el kell 
takarítani". Kormánypárti politikusok és elemzők a következő hetekben összevissza nyilatkoztak 
arról, ki a jó és ki a rossz civil, kinek milyen politikai vagy egyéb hátsó szándékai vannak. 
Megjegyzem, jó lenne, ha valaki elmagyarázná, mit is jelent az "álcivil" kifejezés.  

A civil szervezetek rendkívül sokszínűek, mint maga a természet. Jogvédők, nyugdíjasklubok, 
helytörténeti körök, horgász- és vadásztársaságok, madárfigyelők, kézművesszakkörök, 
fogyasztóvédő egyesületek, táncklubok, és még sorolhatnánk. Ami közös bennük, hogy a tagok 
önkéntesen csatlakoznak hozzájuk. Mi, polgárok szinte valamennyien tartozunk valamilyen 
közösséghez, társasághoz, egyesülethez.  

Bár mostanra a kormánypárti politikusok egyértelművé tették, hogy elsősorban a Soros 
Alapítvány támogatásával működő szervezetek tartoznak a veszélyforrások közé, kormányzati 
körökben a "civil" kifejezés lassan szitokszóvá válik, és jószerivel csak a Civil Összefogás Fórum 
(CÖF) marad szalonképes. A zöldmozgalom most ugyan nem került fel a legveszélyesebb 
ellenségek listájára, de emlékezzünk az Ökotárs Alapítványnál tartott házkutatásra, valamint Zsák 
Ferencnek, a Tiszántúli Természetvédők elnökének börtönbüntetésére, amit egy Natura 2000-es 
terület beépítése elleni tiltakozásért kapott. Persze a hivatalos vád nem ez volt.  

A kormánynak leginkább a vele kritikus civilekkel van baja, közülük bárki felkerülhet a 
feketelistára.  

A zöldmozgalom, vagyis a környezet- és természetvédő szervezetek pedig általában kritikusak a 
mindenkori kormányzat jövőnket, életminőségünket vagy a természeti környezetet veszélyeztető 
tevékenysége miatt. Mivel az Orbán-kormány környezetügyi tevékenysége csapnivaló, sőt gyakran 
egyenesen káros, nem véletlen, hogy a zöldek részéről sok bírálat éri a politikáját. Valószínű ugyan, 
hogy nem várható az Ökotárs elleni kormányzati fellépéshez hasonló, de a zöldmozgalom anyagi 
kivéreztetése évek óta tart.  

Az egyik legfontosabb érv a most ellenségnek kikiáltott civilek ellen, hogy külföldi pénzből 
működnek, miközben tudjuk, hogy a Fidesz nem egy alapítójának oxfordi ösztöndíját is Soros 
György alapítványa támogatta. Tipikus kettős mérce: ha engem támogatnak a pénzzel, az jó célra 
megy, ha másokat, akkor bomlaszt. De mit is nevezünk külföldi pénznek? Az uniós támogatásokat, 
a tudomány vagy a környezetvédelem számára nyitott nemzetközi pályázatokat, ösztöndíjakat, 
esetleg a nemzetiségi szervezetek számára az anyaországoktól érkező pénzeket? Mivel a 
környezetszennyezés nem áll meg a határoknál, a zöldmozgalom sem tud nemzetközi 
együttműködés - és adott esetben anyagi támogatás - nélkül érdemben cselekedni.  

A civilek, köztük a zöldek gyakran szólalnak meg politikai kérdésekben, de nem törnek 
hatalomra, és bármilyen színű legyen is a kormány, bírálataikkal a közérdeket képviselik. Felderítik 
a veszélyeshulladék-lerakókat, felhívják a figyelmet az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, 
az egészségtelen élelmiszerekre, javaslatokat tesznek az energiahatékonyságra, a vegyszermentes 
gazdálkodásra, az állatok védelmére, a környezetbarát fogyasztásra - és mindezt legtöbbször szabad 
idejükben, önkéntes munkával. Tevékenységükért nem támadás, hanem köszönet járna.  

Bár a környezetvédelmi szempontok feszegetése olykor vörös posztó a hatalom gyakorlóinak 
szemében, most azonban nem posztóról, hanem a kihalással veszélyeztetett fajok Vörös Listájáról 
van szó. Ezen szerepelhetne az újságíróknak ez a - mifelénk mindig is ritka - alfaja.  

 
Eredeti  
 

(greenfo.hu, 2017. február 27., hétfő)  
 

http://greenfo.hu/hirek/2017/02/27/zold-civilek-a-feketelistan


 
 
 

A műszaki biztonságért  
  
Nagykanizsa (zh) - Az év elejétől számos változás történt a Nagykanizsai Járási Hivatal 

munkájában, amiről dr. Józsa Zsanett hivatalvezető adott részletes, átfogó tájékoztatást.  
- Az új esztendő szervezeti változásokat hozott a Nagykanizsai Járási Hivatal életébe, 

ugyanakkor a feladatkörök bővülése is számottevő - bocsájtotta előre dr. Józsa Zsanett 
hivatalvezető. - 2017. január elsejétől az eddig a Zala Megyei Kormányhivatal szakmai 
főosztályának szervezeti egységeként működő nyugdíjbiztosítási osztály önálló osztályként a járási 
hivatal szervezeti egységébe integrálódott. A Sugár utcai épületben dolgozó állami tisztviselők 
munkája kiterjed többek közt a nyugdíj megállapítására, illetve különféle adategyeztetési feladatok 
lefolytatására. Fontos tudni továbbá, hogy a fent említett nyugdíjbiztosítási osztály illetékességi 
területe nem csak a kanizsai járást, hanem a letenyei és a keszthelyi járást is magában foglalja, azaz 
közel 147 ezer fős lakosságot szolgál ki.  

Dr. Józsa Zsanett jelezte: ez évtől a Nagykanizsai Járási Hivatal látja el az egész megyében a 
mérésügyi és műszaki biztonsági feladatokat is.  

- A mérésügyi feladatok keretében elsősorban különféle mérőeszközök - hőfogyasztásmérők, 
gázmérők, vízmérők, mérlegek, súlyok, tartályok vagy akár szerencsejáték céljára szolgáló 
eszközök - első, időszakos, illetve javítás utáni hitelesítését; a műszaki biztonsági feladatok 
keretében főként felvonók, mozgólépcsők engedélyezési és felügyeleti eljárását végzi a hivatal. Ide 
tartoznak továbbá: az ipari vagy mezőgazdasági hőfejlesztő és hőhasznosító berendezések 
engedélyezése, a villamosenergia-ipari hatósági építésügyi eljárások, a földgázcsatlakozó vezetékek 
engedélyezése, a villamosbiztonsági ellenőrzések, a gázszerelői igazolványok kiadása, az 
üzemanyagtöltő állomások hatósági engedélyezése, ellenőrzése, a veszélyesáru-szállítás 
berendezéseivel, a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaival, a gázüzemű közúti 
járművek üzemanyagellátó berendezéseivel kapcsolatos eljárások lefolytatása.  

A hivatal vezetőjétől megtudtuk azt is, hogy kiemelt területet képez a szénmonoxid eset soron 
kívüli kivizsgálása, különös tekintettel, ha személyi sérülés vagy haláleset is történt.  

- A gyámügyi osztály feladatköre is kibővült január elsejétől - sorolta tovább a változásokat dr. 
Józsa Zsanett. - Elkezdődött az úgynevezett áldozatsegítés, illetve a jogi segítségnyújtás. Az 
ügyfelek a kormányablakban is benyújthatják kérelmeiket, de külön ügyfélfogadást is tartunk 
szerdánként 9 és 12 óra között az Eötvös tér 16. szám alatt, a Nagykanizsai Járási Hivatal 
épületében. S hogy kiknek és milyen esetekben tudunk segítséget nyújtani? A segítségnyújtás egyik 
formája az áldozatsegítés, amely keretében többféle szolgáltatást tudunk nyújtani. Az 
érdekérvényesítésük elősegítése érdekében felvilágosítást adunk arról, hol és milyen mértékű 
szociális támogatást igényelhetnek. De ha úgy hozza a sors, azonnali pénzügyi segítséget is tudunk 
nyújtani. Nyilván ehhez ki kell tölteni a megfelelő nyomtatványokat, illetve igazolni kell a 
rászorultság okát, mértékét is.  

Számos fogyasztóvédelmi ügy kezelése került át a járási hivatalokhoz  
Hogy érthető legyen, milyen esetekben lehet azonnali pénzügyi segítséget kérni a hivataltól, dr. 

Józsa Zsanett két jellemző példát is említett.  
- Előfordulhat, hogy valakinek, például egy nyugdíjasnak ellopják a tárcáját a benne lévő pénzzel 

és okmányokkal együtt - mesélte a hivatalvezető. - De megeshet, hogy valakinek leég a háza, és 
gyors segítségre van szüksége.  

A másik terület a jogi segítségnyújtás, amelynek célja a szakszerű jogi tanácsadás illetve az 
eljárásjogi képviselet biztosítása a szociálisan rászorulók részére.  

Ennek keretében a jogi segítő a kérelmező számára jogi tanácsot ad vagy beadványt, egyéb iratot 
készít, valamint erre vonatkozó meghatalmazás alapján betekinthet ügyének irataiba. A jogi segítő 
feladatokat ellátó ügyvédek névjegyzékben szerepelnek.  

- Emellett, a rászorultság alapján, tudunk segítséget nyújtani polgári peres eljárásokban, valamint 
büntetőügyekben is úgynevezett pártfogó ügyvéd biztosításával - tette hozzá dr. Józsa Zsanett.  

  



Szintén fontos változás, hogy ez év január elsejétől sok fajta fogyasztóvédelmi ügy kezelése 
került át a járási hivatalokhoz. A Nagykanizsai Járási Hivatal úgynevezett első fokú 
fogyasztóvédelmi hatóság szerepét tölti be. A kiemelt ügyekkel már a Zalaegerszegi Járási Hivatal 
foglalkozik, míg másodfokú hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.  

- Ha az ügyfelek problémájukkal, panaszukkal - szavatossággal, jótállással kapcsolatos ügyek; 
fiatalkorúak kiszolgálása alkohollal, dohánytermékkel; ár, egységár nem egyértelmű feltüntetése; 
minőségi kifogások - bejönnek hozzánk, akkor mi saját hatáskörben eljárunk, vagy a megfelelő 
szintre továbbítjuk ügyüket - mondta a hivatalvezető, aki megjegyezte: Zala megye legnagyobb 
kormányablakaként nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden ügyfél gyors és szakszerű választ 
kapjon kérdéseire.  

- Kollégáim felkészültek, s az iratszámok alapján az is megállapítható, hogy gyorsan is 
dolgoznak - mondta dr. Józsa Zsanett. - Ám a még gyorsabb ügyintézés érdekében a bejárattal 
szemben található ügyfélszolgálati pultnál szinte valamennyi nyomtatvány megtalálható, előfordul 
ugyanis, hogy valakinek csak egy űrlapra van szüksége, s ezért nem akar sorba állni.  

Dr. Józsa Zsanett: - A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatokat az egész megye területén 
ellátjuk  

 
Eredeti  
 

(Zalai Hírlap, 2017. február 28., kedd, 13. oldal)  
 
 
 

Bírság a Telekomnak   
  
VERSENYHIVATAL A Gazdasági Versenyhivatal jogsértőnek ítélte a Magyar Telekom 

összehasonlító reklámjait, ezért 35 millió forintos bírságot szabott ki a cégre - közölte a hivatal 
tegnap a távirati irodával. A döntés szerint a Telekom nem hasonlította össze tárgyilagosan egy 
reklámban saját szolgáltatását a versenytársakéval. A cég jelezte, várhatóan bíróságon támadja meg 
a határozatot. *(PGI)  

 
Eredeti  
 

(Magyar Hírlap, 2017. február 28., kedd, 10. oldal)  
 
 
 

Négyezren regisztráltak az EUTR rendszerbe  
  
TOLNA MEGYE - MAGYARORSZÁG Még ősszel többször felhívtuk az érintettek figyelmét 

arra, hogy a faanyaggal kereskedőknek regisztrálniuk kell magukat az EUTR rendszerbe 2017. 
január 31-ig. Mostanáig országosan, mintegy 4000 faanyag-kereskedelmi lánc szereplő tett eleget a 
regisztrációs kötelezettségének, tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) sajtóosztálya. A bejelentkező felület most is elérhető, az ellenőrzések során a hatóság 
szakemberei már a technikai azonosító szám meglétét is vizsgálják. A NÉBIH felhívja az érintettek 
figyelmét, hogy aki még nem regisztrált a rendszerben, az mielőbb pótolja. 2017. február 13-tól már 
csak EUTR technikai azonosító szám megadását követően lehet regisztrálni a szállítójegyek 
használatát a NÉBIH elektronikus rendszerében. Az eljárást könnyíti, hogy a NÉBIH munkatársai 
az esetek zömében egy munkanapon belül kiadják a technikai azonosító számot.  

  
M. I.  
 
Eredeti  
 

http://hiradaspr.hu/l/?c=eTr8r8RbYXhPjfJc4wLH5uvEr%2BvbgQAujn%2BmxCLc7v6Pic4mGE2MeSLm7A40%2B3519XT%2FKWyPUI5a2xC5Z%2Bcl9A%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?c=RbEN%2FZOhMOztRnAQ%2FJJJj41mJcXUG51BBR9u03H56TY5FNNBexYw68MTcxbWIn0e5RQwHegpBHW8nGE1NpHnqw%3D%3D
http://hiradaspr.hu/l/?c=rrDTcFg4QdhailKV0QZkp5C3oe8kkb20ajVPVP0wqRWn9o5C%2FqZ7Ou241eQ0e0MBrVrhyecmws7ZJSThkD4qhQ%3D%3D


(Tolnai Népújság, 2017. február 28., kedd, 2. oldal)  
 
 
 

Nyaggatási tényező is számít a gyerekjátéknál  
  
SOKAN VISSZAÉLNEK A REKLÁMMAL  
Fogyasztóvédelmi sorozatunk legújabb részében a gyerekjátékokkal kapcsolatos kérdésekre, 

felvetésekre válaszoltak a fogyasztóvédők. Kiderült, a reklámozásnak a gyerekeknél is van határa, 
és a veszélyesség miatti önkéntes visszahívásnál a gyártó bármely márkaboltjában megkapjuk a 
teljes vételárat.  

CSONGRÁD MEGYE  
Miben más a jótállás vagy a garancia, ha gyerekjátékokról van szó, szigorúbbak-e a 

fogyasztóvédők ezen a területen? Hol tudunk utánanézni, hogy egy termék veszélyesnek számít, 
vagy nem? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni - ezúttal is a 
Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.  

- Egy hónapja vásároltam az unokámnak egy dzsekis plüssmacit, két hete olvastam egy cikket, 
hogy a játék fulladásos veszélyt jelent, ezért a gyártó visszahívta. Mi a teendőm?  

- Ha felmerül az érintettség, érdemes megnézni a veszélyes termék fogyasztóvédelmi, illetve 
hazai és európai adatbázisát, és elolvasni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium önkéntes 
visszahívásainak listáját. Ha bármelyiken szerepel, ne használjuk tovább! Minél hamarabb vigyük 
vissza a terméket oda, ahol vásároltuk, de önkéntes visszahívásnál a gyártó bármely márkaboltjában 
megkapjuk a teljes vételárat. A kereskedők saját márkás termékeknél még a számla bemutatásához 
sem kötik a termék visszavételét, jobb azonban, ha a blokkot, számlát, jótállási jegyet megőrizzük. 
Ezek egyéb reklamációnál is előfeltételei a kifogás rendezésének.  

- A televízióban, a mesecsatornákon is vannak reklámok, ahol játékokat hirdetnek, és persze a 
gyerek az összeset meg akarja vetetni a szülővel. Egy játékot bárhogy lehet reklámozni?  

- Természetesen nem, a magyar szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak 
minősül a gyermekkorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére. Ez megvalósulhat 
akkor is, ha gyermek nem köthet a reklámozott árura adásvételi szerződést. Szintén tisztességtelen a 
gyermek közvetlen felszólítása arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőtteket, hogy 
vásárolják meg a játékot. A felhívás azért jogsértő, mert a gyerekek befolyásolhatják az árut 
megvásárló szülőt. Ez az úgynevezett "nyaggatási tényező". Ha bárhol ilyen reklámmal találkozunk, 
jelezzük a Gazdasági Versenyhivatalnak.  

- Időről időre kiderül, bizonyos játékok veszélyesek a kisgyermekekre. Nagymamaként hogyan 
vásárolhatok megfelelőt és feltétlenül biztonságosat az unokáimnak?  

- Ha biztonságos terméket akarunk választani, érdemes tisztában lenni azzal, mit jelentenek a 
játékokon a jelölések.  

- A CE jelölés kötelezettségvállalás a gyártótól arra, hogy a játék megfelel valamennyi 
vonatkozó uniós biztonsági előírásnak, amelyek a világon a legszigorúbbak.  

- Háromévesnél fiatalabb gyermekeknek ne vegyünk leválasztható, apró alkatrészekből álló 
játékokat. Veszélyt jelent a fulladás, mivel szeretnek mindent a szájukba renni.  

Játékokat csak megbízható, ellenőrzött üzletekből, illetve online áruházakból vásároljunk.  
- Azoknál a műanyag játékoknál, amelyeket a kisgyerek könnyen a szájába vehet, kerüljük a 

PVC-ből készülteket a ftalát nevű anyag káros hatása miatt. Ez az EU-ban már tilos.  
- Ha olyan játékot szeretnénk venni, amely zenél vagy hangokat ad ki, tartsuk a fülünkhöz, és 

ellenőrizzük a hangerőt - ezek akár halláskárosodáshoz is vezethetnek.  
  
Csak tiszta forrásból! Nagyon fontos, hol vásároljuk meg a gyerekjátékot  
  
K. A.  
 
Eredeti  
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Szemetet árul nekünk a multi? És a politikus?  
  
Zavarosított információk fedezékéből készül újabb multiellenes kampányra a kormány.  
A szomszéd Coca-Colája édesebb, mint a hazai, mert abban valódi cukor van. A tájékozott 

fogyasztó alighanem legyint most: a múlt héten tele voltak az újságok azzal, hogy idehaza 
kukoricából gyártott izocukorral édesítik a barna levet, míg a Lajtán túl igazi cukor kerül bele. 
Csakhogy a hírek, amelyek rendre arról szóltak, hogy az igazi ínyencek kedvéért már borsos felárral 
odaátról importálják az italt - az Egyesült Államokból érkeztek. A mexikói változat, röviden a 
MexiCoke azért népszerű, mert miközben a kóla őshazájában már 30 éve izocukor kerül az italba 
(egyébként a konkurens Pepsibe is), a Rio Grandétól délre nagyobbrészt az ottani nádcukortermelők 
áruja járul hozzá az üdítő egészségrongáló hatásához. Hát ez nagyon jó poén, nekem annyira 
tetszik, hogy másodszor sütöttem el. Először ugyanis akkor, amikor 2014 decemberében arról írtam, 
tényleg silányabb cuccokat nyomatnak-e ugyanolyan csomagolásban a becsapott magyar 
fogyasztóknak a multik. De nem én kezdtem! A múltheti hírek nagy részét - alighanem újabb 
kormánykampány bevezetéseként - a szerzők gátlás nélkül felmelegítették a két évvel ezelőttiekből. 
Azokból, amelyek már az akkori kampány idején sem voltak újak. Meg olyan nagyon igazak sem. 
Mindjárt mondom is, miért, de előbb úgy illik, hogy a magunk háza táján söpörjek. Sajnos, a 
magyar sajtónak az a része, amely túlnyomónak mondható, simán benyalta, amit a Magyar Idők 
feltálalt. Sajnos, mi sem voltunk kivételek. Nem ment minket, de ellenzéki politikussal is megesett, 
hogy készpénznek vette a többéves nóvumot. Eltartott egy darabig, amíg a Magyar Márkaszövetség 
ébresztőt fújt, és csak aztán ment át valami pontosítás a híroldalakon. Kár. Akkor most folytatom. 
Mit érdemes valóban feleleveníteni az évekkel korábbi történetből? Az ASS szlovák 
fogyasztóvédelmi egyesület, amely 2011-ben előjött az izocukros Coca-Cola és a többi áru 
manipulálásával, a 2014-es cikkünk írásakor már nem volt fellelhető. Legalábbis szlovákiai 
tudósítónk nem bukkant érdemi tevékenységük nyomára. Tán nem is volt más feladatuk, mint 
egyszer, de akkor nagyon belefújni a nulláslisztbe? (Konkrétan egyébként az őrölt paprikába.) A 
2014-ben bizonyítékként idézett magyar vizsgálatról is érdekes dolgokat tudtam meg. Az is 
hároméves volt: a szlovák akciózás utáni hónapokban készítette a fővárosi fogyasztóvédelmi 
felügyelőség (BFKHFF) Amikor 2014-ben a felmérés utóhatásairól érdeklődtem, Bobál Pál, a 
felügyelőség vezetője nemcsak hatósági eljárásról, netán büntetésről nem tudott beszámolni, hanem 
úgy értelmezte a 2011-es vizsgálatukat, hogy nem volt számszerűen mérhető bizonyíték arra, hogy 
a magyar fogyasztó rosszabb minőségű termékeket kapott volna. Arról a hivatal nem tehet, tette 
hozzá, miképpen interpretálja bármikor a jelentését a sajtó. Az élelmiszer-biztonsági hivatal (Nébih) 
2014 végi vizsgálata pár hónappal követte a multiverő kampányt. A Nébih a BFKHFF-hoz képest 
több terméket vett szemügyre (a mostani hírekben is visszaköszönő 24-et), és így már valóban 
nyomára bukkant olyan trükköknek, amelyeket a korábbi összehasonlítások inkább csak sejteni 
engedtek. Az összkép ugyanakkor nem volt rossz. A 24 termékből háromnál (egy energiaitalnál, 
egy vaníliás cukornál és egy húslevespornál) találtak büntetendő osztrák-magyar eltérést, a többinél 
vagy nem, vagy - egy instant kakaónál, egy mogyorókrémnél és háromféle tejdesszertnél - az 
élvezeti értékükben érzékeltek különbséget, de nem a minőségükben. Ezen is szabad háborogni, 
elvégre ezeknél igenis fontos az ízük, a selymességük, a habosságuk - de ez azért nem kelti 
mindenre kiterjedő csalás látszatát, és nem nagyon tér el az élelmiszer-vizsgálatok átlagától. Ez 
persze csak az én véleményem. Ugyanezt a 21:3 arányt most, egy hétfői közleményben a 
Földművelésügyi Minisztérium - a részletekben nem elveszve - úgy értelmezte, hogy "a legtöbb 
esetben minőségbeli és összetételbeli különbségek vannak". Az FM-et most a szlovákok újabb 
aktivitása hozta lázba: a pozsonyi minisztérium az élelmiszerfelügyelettel (SVPS) közösen 22 
termék összetételét hasonlította össze (ez tényleg friss hír), és azt derítették ki, hogy a vizsgált 
élelmiszerek felénél a gyártók alacsonyabb minőségű termékeket hoztak forgalomba Szlovákiában, 
mint Ausztriában.Nálunk a BFKHFF időközben már nem foglalkozik a témánkba vágó 
ellenőrzésekkel. Egyértelmű, hogy onnan nem érkezett újabb muníció. Az idevágó vizsgálódás a 



Nébih dolga, onnan pedig mostani kérdésemre nem küldtek egyetlen újabb kelet-nyugati 
összehasonlítást sem. Picit árnyalja a multik elleni összeesküvés-elméletet, ha átböngésszük a 
Nébih - a kormányszervek átlagához képest feltűnően színes és informatív - honlapját. Az utóbbi 
két évben közzétett terméktesztek között (korábbról nincsenek ilyenek a honlapon, de mi most 
úgyis a 2014 óta történtekre vagyunk kíváncsiak) utalásszerűen ugyan, de akad egy-két adalék. 
"Érdemes megemlíteni, hogy a Nébih a Lavazza és a Segafredo termékeiből egy Ausztriában és egy 
itthon kapható csomagot hasonlított össze: a Magyarországon vásárolt áruk jóval előrébb végeztek a 
kedveltségi listán osztrák társaikhoz képest" - olvashatjuk a 2015-ös kávékóstolás eredményeinek 
végén. Pár hónappal később a hivatal nyári munkát vállalt magára: tesztelték a citromos söritalokat, 
köztük a Gösser Nature Radler Ausztriában és idehaza forgalmazott változatát. "A két termék közel 
azonos pontszámot kapott" - rögzítették józanul. A kávétesztből vett idézet nyomban jelzi is, miért 
lehetnek mások - nem feltétlenül jobbak vagy rosszabbak, hanem mások - a más-más piacra szánt 
termékek. Amikor a kávésokat kérdeztem, a legtöbb cég nyíltan vállalta, hogy az egyes országok 
lakóinak ízléséhez igazítják az ott árult keverékeket. Vannak, akik ezért országonként más néven 
forgalmazzák a kávéjukat, mások (szerintem ez a rosszabb megoldás) ugyanolyan név alatt kínálnak 
más ízeket. De ez már tényleg ízlés dolga (és egészen más kérdés, mint az, hogy ha drágul a kávé, 
akkor olcsóbb ázsiai fajtákból kevernek bele többet, így próbálják megtartani az árérzékeny 
vevőket). Ezért más egyik-másik csoki vagy üdítőital is, ezt a gyártók többnyire nem is titkolják. 
Egyébként is részben lélektan dolga, mit érzékel a fogyasztó - már ha egyáltalán abba a helyzetbe 
kerül, hogy nemzetközi összehasonlítást tehet. Ha az olasz tengerparton, azúrkék ég alatt szürcsöl 
valamilyen üdítőt, nyilván szebb emlékei fűződnek hozzá, mint amikor a hazai kisközért polcáról 
vette le az üveget - magyarázta akkor egy piackutató szakember, nem hallgatva el persze azt sem, 
hogy termékracionalizáció márpedig létezik. Annak módszerei közül leginkább az emlékeztet a 
multikat beárnyékoló gyanúra, amikor a termékben addig csökkentik a drágább alapanyagok 
arányát - illetve pótolják azokat olcsóbbakkal -, amíg a tesztek alapján a fogyasztó még 
megfelelőnek tartja a minőséget. Ilyenkor a megtakarítás megjelenik az árban, hiszen éppen az a 
cél, hogy az árérzékenyebb piacon is jól el tudják adni a terméket. Na hát ez az, amit nagyon jól el 
tudunk képzelni minálunk, ahol a biopiac és az Igazi Magyar Kézműves Termékvásár jórészt a 
budai és Buda környéki polgárok vidámparkja, miközben a zemberek sajnálatosan nagy többsége 
valahogyan nem tud lejönni a kínai piacok és a diszkontáruházak kábulatáról. Rímelt erre a 
BFKHFF 2011-es vizsgálatában szereplő pelenka példája. A lengyel produktum 17 százalékkal 
gyengébb nedvszívó képességét a német termékhez képest 40-50 százalékkal alacsonyabb ár 
ellensúlyozta. Ez felfogható úgy is, hogy a magyar piacra silányabb termék került, de úgy is, hogy 
ár-érték arányban kedvezőbb, mint az összehasonlításul szolgáló Ausztriában. Többéves 
információhiány után hamarosan többet tudhatunk ilyesmikről. A mostani szlovák példa nyomán 
"mintegy 100 termék átfogó vizsgálatát rendelte el a földművelésügyi miniszter" - közölték hétfőn. 
Sőt, "a Nébih szakemberei elkezdték a termékek összehasonlító és érzékszervi analízisét". És az FM 
Sajtóirodája orwelli jószándékkal felemelte a mutatóujját: "Az ügy tisztázásáig pedig ajánljuk 
mindenki figyelmébe a jó minőségű magyar termékeket, magyar élelmiszereket." Emlékeznek még 
arra, amikor pár éve a kormánytévé híradója és a kormány napilapja úgy működött, hogy a 
Tescóban mindig egerek szaladgáltak, a CBA-ban pedig öntudatos dolgozók vidáman végezték 
bevásárlásaikat? Mint tudjuk, nemcsak a kis propagandatrükk nem vált be, hanem a lejtős pálya 
ellenére, a különadós, plázastopos, díjbeszedős, veszteségbüntetős letámadás után a multik egészen 
jól tartják magukat, miközben jobbnak szánt boltjai cégérére a CBA már a saját logóját sem meri 
kitenni. Csak nem ezért cselszövik be a Nébihet egy újabb propagandakampányba? Szerintem nem 
kellene kockára tenni az amúgy minden fogyasztó számára fontos munkát végző szakértők szakmai 
tisztességét.  

 
Eredeti  
 

(hvg.hu, 2017. február 28., kedd)  
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Trafikok - A törvény nem változott  
  
Két évvel a kaposvári trafikos gyilkosság után még mindig nem egyértelmű, hogy kötelező-e 

besötétíteni az üzleteket. A szabály szerint ugyanis a dohányboltok kirakatát a gyermekek 
védelméért úgy kell lefedni, hogy ne lehessen belátni. A 2015-ös trafikos gyilkosság után azonban 
sok tulajdonos letépte a takaró fóliát a kirakatokról, hogy így védje az alkalmazottait. Az interneten 
több olyan dohányüzlet tulajdonos panaszával is találkoztunk, akiket a fogyasztóvédelmi hatóság 
arra kötelezte, hogy sötétítse vissza az üvegeket, más vállalkozót viszont még nem sújtottak 
semmilyen szankcióval.  

Az egész országot megrendítette a kaposvári trafikos gyilkosság, amikor a 21 éves Fruzsinát 
aljas indokból nyakon szúrta a rabló. A fiatal lány a helyszínen életét vesztette. A trafik 
tulajdonosok többsége az eset után úgy döntött, hogy az üzletek kirakatairól leszedik a védőfóliát. 
Így tett Stikl Gábor is.  

Stikl Gábor, tulajdonos:  
Ekkor döntöttünk úgy, hogy leszedjük a fóliát a dolgozók védelmében, úgy gondoltuk, hogy ez 

egy biztonsági szempont, ezáltal talán kevesebb az esélye, hogy valaki támadást követne el a 
dolgozók ellen.  

Sokan gondolták és még gondolják ma is úgy, hogy ha akkor be lehetett volna látni a trafikba, 
akkor a lány még ma is élne, hiszen a dohánybolt Kaposvár egyik legforgalmasabb utcáján 
helyezkedik el. A gyerekek védelmét szolgáló törvény megszületésekor a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. készített néhány látványtervet arról, hogy hogyan kellene 
kinézniük a trafikoknak, és ezt a boltok pedig másolni kezdték.  

Stikl Gábor, tulajdonos:  
A belátást gátoljuk, ez lehet függöny vagy bármilyen eszköz, vagy úgy elpakolva az üzlet 

berendezése, hogy a dohánytermékeket ne lehessen látni.  
A kaposvári eset után Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter azt ígérte: módosító 

indítványt nyújtanak be, ha kiderül, hogy a lesötétített üvegek is közrejátszottak a haláleset kapcsán. 
Erre azonban eddig nem került sor. Bár a törvény nem változott, a gyakorlatban a hatóságok 
többnyire békén hagyják a azokat a trafikosokat, aki leszedték a fóliát.  

Stikl Gábor, tulajdonos:  
Azért szankció nem járhat az üzleteknek, akik leszedik a fóliát. Nálunk ez a beláthatóság nem 

valósul meg teljes mértékben, de semmiféle atrocitás nem ért minket. Én gondolom azt, hogy ezt a 
rendelkezést talán egy kicsit lazábban kezelik, mint a többit, ezt az élet hozta így.  

Megkeresésünkre a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt levélben azt írta: a törvényi 
rendelkezés kizárólag a dohánytermékek láthatóságának korlátozását írja elő, nem pedig a Nemzeti 
Dohányboltokba történő általános belátás korlátozását, azaz a kirakatok lefóliázása nem szerepel 
törvényi előírásként. Az üzlethelyiség berendezésének megfelelő kialakításával, az egyes 
termékcsoportok átgondolt elhelyezésével, akár a kirakat elsötétítése nélkül is teljesíthetik ezt az 
előírást. 2013. július 1-jétől egyébként több mint 200 alkalommal próbáltak meg trafikot kirabolni 
Magyarországon.  

  
(Somogy TV, Híradó)  
 
Eredeti  
 

(somogytv.hu, 2017. február 28., kedd)  
 
 
 

Sok káros anyagot használhatunk a konyhában  
  
Minél többet tudunk az ételekről, annál könnyebben tudjuk kiválasztani legegészségesebb és 

legbiztonságosabbakat közülük. Például nem árt tisztába lennünk azzal, hogy néhány étel túlzott 
fogyasztása akár mérgező hatással is lehet ránk. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni. RizsA 

http://www.somogytv.hu/cikkek/119031


Consumer Reports egyesült államokbeli fogyasztóvédelmi szervezet vizsgálatai szerint a barna és a 
fehér rizs is egyaránt tartalmazhat arzént. Ennek fogyasztása pedig hosszú távon nemcsak rákkeltő, 
de akár más egészségügyi problémákat is okozhat. Azért fordulhat ez elő, mert a rizsföldeket 
bőséges víz borítja, így rizsszemek könnyen felveszik a vízben és a talajban is előforduló 
természetes arzént - írja a CountryLiving. Érdemes lehet ezért csak ritkábban rizst fogyasztanunk, 
amit könnyen helyettesíthetünk tésztával vagy akár quinoával is. Ha mégis rizst ennénk, akkor 
pedig a főzés előtt többször öblítsük át forró vízzel a szemeket, majd bátran főzzünk a rizst bőséges 
vízben, amit a végén leönthetünk róla. Ételfesték, színezékek. Sok, a mai napig is használható 
ételszínezék fogyasztása okozhat egészségügyi problémákat. A tesztek során kiderült, hogy van 
olyan ételfesték, ami pajzsmirigyrákot okozhat, de találtak olyan színezéket is, amitől sokkal 
hiperaktívabbak lesznek a gyerekek. Az Európai Unióban szerencsére már a legtöbb csomagoláson 
rajta van a figyelmeztetés, hogy "a termék színezékeket tartalmaz", de azért jobb, ha nyitva tartjuk a 
szemünket. A legjobb talán, ha elkerüljük a színes gabonapelyheket, és az olyan süteményeket, 
amelyeknek a teteje tele van színes cukorkákkal. Olvassuk el a címkéket és válasszunk olyan 
élelmiszereket, amelyekhez természetes színezőanyagokat használtak fel.  

Tonhalkonzerv 
A tengeri halak higanytartalma folytonos vitákra ad okot. Egyesek szerint a tonhalkonzerv a 

legnagyobb higanyforrás lehet az étrendünkben. A terhes nőknél és a kisgyermekeknél a gyakori 
fogyasztása ronthatja a szemek és a kezek koordinációját és a tanulási képességet. A vizsgálatok 
arra utalnak, hogy a magas higanytartamú halak fogyasztása befolyásolhatja a felnőttek neurológiai 
és érrendszeri működést. A tonhalat érdemes néha lazacra vagy garnélarákra cserélni, mert azok 
kevesebb higanyt tartalmaznak. Mikrós popcornPFQA az a vegyület, ami többek között a teflon 
edényeket tapadásmentessé teszi. Ezt az anyagot használják a mikrós popcorn zacskójában is, hogy 
ne tapadjon rá és ne égjen oda a kipattogott kukorica. A hő hatására azonban a PFQA rákerül a 
popcornra is, és még gőz formájában is belélegezhetjük, mikor kinyitjuk a zacskót. A Duke 
egyetem tanulmánya szerint a PFQA-t összefüggésbe hozható a rákos megbetegedésekkel, 
májbetegségekkel és pajzsmirigy problémákkal is. Pedig a patogtatott kukoricát mi magunk is 
elkészíthetjük a tűzhelyen egy serpenyőben, hiszen számos boltban lehet már vásárolni kimért 
formában. A lényeg, hogy tegyünk alá valamilyen zsiradékot, a tetejére pedig fedőt.Brómozott 
növényi olaj, vagyis BVOA BVO egy szintetikus vegyület, amit általában szénsavas üdítő italok, 
citrus ízű vizek, vagy sportitalok gyártásakor használnak. De találkozhatunk vele élelmiszerekben 
is, ugyanis ettől a vegyülettől a természetes színezékek sokkal fényesebbé válnak. A BVO azonban 
károsíthatja a májat, a heréket, a szívet és a vesét is. A tanulmányok szerint nagy mennyiségben, 
sokáig fogyasztva felhalmozódhat a szervezetben, ezért mérgező hatású. Próbáljuk meg csökkenteni 
a szénsavas, citrusos üdítők és sportitalok fogyasztását. Helyette igyunk sima vizet, amit mi 
magunk ízesítünk például citrommal.  

 
Eredeti  
 

(penzcentrum.hu, 2017. február 28., kedd)  
 
 
 

Beetetés indul  
  
Tovább  
Új témát talált a négy visegrádi ország. Valószínűleg olyat, amely több embert érint tájainkon, 

mint a migránskérdés: a rossz minőségű alapanyagokból készült élelmiszerek kérdése.  
Egy normális, jól működő fogyasztóvédelmi rendszerre valóban égető szükség lenne, az a 

meglepő, hogy eddig nemigen foglalkoztak ezzel. Kérdés viszont, hogy meddig tart a nagy 
felháborodás - hiszen a V4-eknek egymással is rengeteg problémájuk van az élelmiszer-biztonság 
területén. Robert Fico miniszterelnök bejelentette, rendkívüli visegrádi csúcsot rendeznek, és az 
Európai Bizottságra is számítanak annak megoldásában, hogy a nemzetközi cégek ne eltérő 
minőségben és összetételben hozzák forgalomba termékeiket. Régóta nyílt titok, hogy a multik az 

http://www.penzcentrum.hu/vasarlas/top_5_ezek_a_legmergezobb_etelek_a_konyhadban.1053810.html


egyes régiókra, országokra szabják a termékeiket, sok esetben olcsóbb összetevőket raknak a 
kevésbé igényes piacokra szánt árukba. A nálunk árult élelmiszerek rosszabb minőségűek, és ehhez 
képest még csak nem is annyival olcsóbbak. A nyugatra utazók sokszor meglepve tapasztalják, 
hogy a szupermarketekben szinte ugyanannyiba kerülnek az alapvető élelmiszerek és gyakran 
finomabbak. A multik ostorozása teljesen kézenfekvő. Felháborító dologról beszélünk, és az üzenet 
összecseng a politikai elit mondanivalójával: a nyugat kihasználja a keletet. Harmadrészt a 
fogyasztóvédelem az Európai Unió kevés újkori sikertörténetének egyik fő pontja: a legjobb példa a 
véres kardként körbehordozott roamingdíjak eltörlése, ami régiótól függetlenül, egységes szabályok 
alapján teszi jobbá az uniós polgárok életét. A silány élelmiszerek elleni fellépés hosszú távon 
mégis inkább kudarcra van ítélve - három okból. Az egyik a multik ellenállása. A roamingdíj 
eltörlése minden országban reklámozható, az élelmiszerek egységesítése viszont a nyugati 
kormányoknak egyáltalán nem áll érdekében. A témát inkább maszatolni fogják a brüsszeli 
bürokraták, összemosva a rossz minőségű élelmiszereket azzal a jelenséggel, hogy a multinacionális 
vállalatok sokszor a piacokra igazított ízkombinációban forgalmazzák termékeiket. További 
probléma, hogy a visegrádi országok egyáltalán nem gondolják annyira komolyan az ellenállást, 
mint ahogy hirdetik. "Nyugat-Európa szemete" valójában egészen jól fogy a boltokban, 
közfelháborodás nincs, és csak addig érdekes a dolog a politika számára, amíg illeszkedik a 
Brüsszel elleni harcba, és politikai tőkét lehet kovácsolni belőle. A harmadik, talán legfontosabb 
tényező, hogy az élelmiszer-biztonság területén a V4-eknek a saját portájukon is lenne 
söprögetnivaló és egymással is akad elszámolnivalójuk. Lehetne sorolni azokat a regionális 
botrányokat, amelyek a hiányos belső szabályozások miatt robbantak ki. Tiltottak már ki a lengyel 
húsárut a szlovák és cseh boltokból, volt már metilalkohol a cseh szeszekben, ólom a magyar 
paprikában, de a nyilvánvaló botrányokon túl is érvényes, hogy a minőséggel a hazai cégek is 
gyakran legalább annyira hadilábon állnak, mint a multik. Azt pedig végeredményben senki nem 
akarja, hogy a fogyasztóvédelmi harc ürügyén a hazai vállalkozóinak okozzon problémákat.  

 
Eredeti  
 

(ujszo.com, 2017. február 28., kedd)  
 
 
 

Gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezése  
  
Az idei évtől több új feladat is megjelent a kormányhivataloknál, ezek közé tartozik a 

gyümölcsültetvény telepítések engedélyezése és a gyümölcs termőhelyi kataszter vezetése is, 
melyet 2017. évtől Baranya megyében a Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának 
Földművelésügyi Osztálya végez.  

A 3000 m2-nél nagyobb fás és bogyós gyümölcsültetvény telepítése engedélyköteles. Engedély 
iránti kérelmet a földterület tulajdonosa vagy a terület földhivatal által bejegyzett használója 
nyújthat be. A telepítési engedély kiadásának feltétele, hogy a terület szerepeljen a gyümölcs 
termőhelyi kataszterben. A gyümölcs termőhelyi kataszterbe történő felvételt továbbra is a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH) kell kezdeményezni.  

Ha a betelepítendő terület nem szerepel a gyümölcs termőhelyi kataszterben, a telepítési 
engedélykérelem benyújtását megelőzően, külön eljárásban kell kezdeményezni a terület 
kataszterbe sorolását. A gyümölcs termőhelyi kataszteri besorolást megalapozó, a termőhely 
gyümölcstermesztésre való ökológiai alkalmasságáról kiállított szakvélemény a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetet Gyümölcstermesztési 
Kutatóintézettől rendelhető meg.  

A fentiekkel kapcsolatban a Kormányhivatal részletes tájékoztatót készített, mely a kapcsolódó 
anyagok közül letölthető.  

(Baranya Megyei Kormányhivatal)  
 
Eredeti  

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/02/28/beetetes-indul
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/gyumolcsultetvenyek-telepitesenek-engedelyezese
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Háromból kettő biztosítási ügynök eltűnhet a magyar piacról  
  
2017. február 28. 14:05  
Kihullnak a piacról a gyors megtérülésre számító és a tudásba kevésbé invesztáló 

biztosításközvetítők az új szabályozás hatására, és jelentős létszámcsökkenés várható náluk - 
prognosztizálja Bunghardt Csaba, a Vienna Life Biztosító igazgatósági tagja, akit az új közvetítői 
szabályokról és hatásaikról kérdeztünk.  

A szakember csütörtöki Biztosítás 2017 konferenciánkon is ott lesz. Még nem késő, regisztráljon 
Ön is!  

Melyek a legfontosabb, jogszabály által indukált változások manapság értékesítő partnereik 
munkájában?  

A valódi tanácsadói szemléletben dolgozó, azaz az ügyfél érdekeit előtérbe helyező partnereink 
munkájában nincs jelentős változás. A jó értékesítőnek eddig sem volt kérdés az, hogy az ügyfelet a 
termék és a biztosítási szerződés valamennyi lényeges körülményéről tájékoztatni kell, 
máskülönben ellehetetlenül a szakmában, hiszen ügyfelei elégedetlenek lesznek. Piaci szinten 
persze nem minden értékesítőre teljesül ez az állítás, de a biztosítóknak már eddig is mindent meg 
kellett tenniük annak érdekében, hogy ezeket a szereplőket kiszorítsák a piacról. Még ha az új 
üzletre vonatkozó nyomás rövid távon feledtetné is ezt, a legtöbb biztosítónak saját kárán kellett 
megtanulnia azt, hogy nem szabad beengedni a felkészületlen, illetve rossz vagy bizonytalan múlttal 
rendelkező jelölteket. Az elmúlt időszak kihívását alapvetően az jelentette, hogy a transzparencia 
növelése és a fogyasztóvédelmi lépések bevezetése növelte a formális terheket az értékesítési 
folyamat során, hiszen újabb dokumentumokat kellett bevezetni és alkalmazni. Egyre több dologról 
kell nyilatkoztatni az ügyfeleket és a tájékoztatás formája is egyre kötöttebb. Megfelelni tehát egyre 
nehezebb, de nem feltétlenül az új elvárások lényegi / elvi tartalma, hanem a megfelelés kötöttsége 
és adminisztratív terhei miatt.  

Hogy hatott az etikus életbiztosítási koncepció a közvetítők jutalékára a biztosítási piacon, és 
milyen további változásokra számít?  

Az etikus koncepció a megtakarítási termékeket érinti elsősorban azzal a céllal, hogy azok 
átláthatóbb költségszerkezettel rendelkezzenek, az ügyfelek könnyebben össze tudják hasonlítani 
azokat egyéb hasonló és más versenyző termékekkel, valamint oly módon is védi az ügyfeleket, 
hogy maximálja a díjakból elvonható költségek szintjét, ezáltal javítva ezen termékek megtérülését 
az ügyfél számára. E célok elérése és a jogszabályi megfelelés érdekében a biztosítók jellemzően 
csökkentették a közvetítők szerzési jutalékát. A szerzési jutalékok mérséklésének volumene 
termékenként jelentős eltérést mutat, mert eddig is voltak termékek, amelyek jutalék szempontból 
megfeleltek az új elvárásoknak, de voltak olyanok is, melyek az újonnan megengedetthez képest 
jelentősen több költségelvonást tartalmaztak a szerződés első éveiben. Összességében így csökken 
ezen biztosítások "fejnehéz" jellege, ami rövid távon jellemzően a szerzési jutalékok mérséklését 
hozza magával, hosszabb távon azonban ennek hatását ellensúlyozni tudja az ügyfelek növekvő 
bizalmának köszönhetően bővülő új üzlet volumen. E folyamatnak azonban még nincs vége, 
következő években a szerzési jutalékok maximális értéke - két lépcsőben - tovább fog csökkenni.  

A közvetítők szabályozását egy EU-s irányelv, az IDD közelgő implementációja is befolyásolja. 
Várhatóan mikor és milyen fontosabb újdonságokat hoz ez az eddigieken túl a közvetítők 
munkájába?  

Az IDD 2016 februárjában került kihirdetésre, és a tagállamoknak legkésőbb 2018. február 23-ig 
kell átültetniük a nemzeti jogrendjükbe. A hosszú és több elemből álló európai parlamenti 
döntéshozatali folyamat miatt egyelőre bizonytalan az, hogy az implementáció mikor veheti 
kezdetét. Minél később hagyja jóvá az EP az irányelvet, annál rövidebb lesz az implementációs 
szakasz, a felkészülést ugyanis kizárólag a végleges, hivatalosan publikált szöveg alapján lehet 
megkezdeni. Az IDD tovább erősíti a képzettségre és a kompetenciákra vonatkozó elvárásokat, 



illetve az igényfelmérést és a termékismertetés szabályait. A termékekhez kapcsolódó információk 
körének és mélységének a termék összetettségéhez és a fogyasztó által viselt pénzügyi 
kockázatokhoz kell majd igazodniuk. Tanácsadással történő értékesítésnél pedig egyénre szabottan 
kell majd megmutatni és elmagyarázni az ügyfélnek, hogy miként felel meg az igényeinek a 
tanácsadó által javasolt termék. Fontos új - a MIFID-ből már ismert - szabály annak biztosítása, 
hogy az értékesítők javadalmazása nem történhet az ügyfelek érdekeivel ellentétes módon, azaz az 
értékesítőknek mindig ügyfeleik legjobb érdekében kell eljárniuk.  

Egy másik irányelv, a PRIIPs bevezetését is tervezik az EU-ban. Hogy áll ez, és milyen tovább 
változásokra számít ebből kifolyólag?  

Az IDD és a PRIIPs hatálya átfedésben van. A PRIIPs rendelet a lakossági befektetési 
csomagtermékek, ezen belül egészen pontosan a biztosítók által kínált befektetési termékekhez 
kötődő terméktájékoztatás legfontosabb szabályait határozza meg. Ez a szabályozás már érvényben 
van, december 31-ig kell megfelelni neki, de a technikai szabályok júniusra várhatóak. Persze itt is 
várjuk még a hatósági iránymutatást. Ilyen tájékoztatást egyébként már ma is alkalmaznak a 
biztosítók, de a PRIIPs tovább szigorítja és pontosítja azt, hogy a tájékoztatásnak mire és hogyan 
kell kiterjednie. Például kimondja a szöveg az ún. "comprehension alarm" jelzést, ami majd a 
termék bonyolultságára figyelmezteti az ügyfelet és különböző dimenziók alapján részletezi a 
termék kockázatait. Nagy kérdés lesz továbbá Magyarországon a PRIIPs által definiált 
költségmutató alkalmazása, hiszen mi ennek kapcsán már évekkel ezelőtt léptünk és a TKM 
használatát az MNB rendeleten keresztül szabályozza. Két költségmutató együttes használata pedig 
inkább kérdéseket vetne fel, mint támogatná az ügyfél megfelelő döntésének meghozatalát. Szóval 
itt is vannak még nyitott kérdések, melyre megfelelő válaszokat kell találni az implementációs 
fázisban.  

Mennyire rostálhatják meg a jogszabályi változások a közvetítőket az életbiztosítási piacon? 
Számít-e jelentős létszámcsökkenésre?  

Az új feltételek még nagyobb transzparenciát biztosítanak és még jobban védik az ügyfeleket. 
Ezeknek az elvárásoknak csak a valóban felkészült és a szakma, valamint az ügyfelek irányába 
elkötelezett értékesítők fognak tudni megfelelni. Kihullnak a piacról a gyors megtérülésre számító 
és a tudásba kevésbé invesztáló szereplők. Továbbá azok a cégek is el fognak tűnni, amelyeknél a 
szerzési jutalékot 6-8 szint között osztják szét, hiszen a mérséklődő szerzési jutalékokból az e 
rendszerek kezdő szintjein elérhető jutalékok már nem lesznek kellően attraktívak.  

Összességében komoly létszámcsökkenésre lehet számítani. Én 3-4 éven belül 10-12 ezer 
életbiztosítással foglalkozó értékesítőt vizionálok Magyarországon, azaz a ma tevékenykedő 
minden három értékesítőből egy lesz velünk 2020 végére. Ez a folyamat az ügyfeleknek és a 
biztosítóknak is kedvező, hiszen csak a valóban felkészült és elkötelezett kollégák maradnak a 
piacon, így növekszik a munka színvonala és ezáltal a bizalom is, a biztosítók és értékesítőik 
irányába.  

Ez egy új korszak kezdete! A már ma is elkötelezett és a változásokra gyorsan reagáló, a 
tudásba, képzésbe invesztáló tanácsadó partnereinknek ma sem kell tartaniuk ettől a folyamattól, 
hiszen ők a piacon fognak maradni. És ha csupán a jelenlegi értékesítési volumenek szinten tartását 
vélelmezzük is, már akkor is elmondható, hogy egy értékesítőre átlagosan a jelenlegi értékesítési 
volumen közel háromszorosa fog jutni, ami messze kompenzálni fogja számukra a szerzési 
jutalékok tervezett mérséklését. Megéri tehát ezen a piacon professzionalizmusra törekedni, és 
egyre több fiatal lát majd szakmai és pénzügyi karrier lehetőséget az életbiztosítások 
közvetítésében.  

A szakember csütörtöki Biztosítás 2017 konferenciánkon is ott lesz. Még nem késő, regisztráljon 
Ön is!  

Címkék: biztosítási ügynök , biztosítók_pénztárak , bunghardt csaba , finanszírozás , interjú , 
vienna life  

 
Eredeti  
 

(portfolio.hu, 2017. február 28., kedd)  
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Fodrászokat ellenőrzött a Fome  
  
A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete szerint sok helyen nincs feltüntetve az árlista.  
Régi trükkökkel húznak le a fodrászszalonokban  
Kicsi szalonokat és franchise hálózatokat is teszteltek....  
Nem mindig látjuk előre az árakat és sok helyen továbbra is megkérdezés nélkül kenik fel a 

hajzselét a fodrászok. A fővárosban széles a kínálat és egyre gyakoribbak a weboldalak is - derült ki 
a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (Fome) nagy fodrász tesztjéből. A Fome 8 
fodrászatban járt a tesztje során. Ebből 7 a fővárosban található, 1 vidéken és volt közöttük 
franchise üzlet, "luxusfodrászat" és egyszerű kicsi szalon is. A teszt során az alábbi szempontokat 
vették figyelembe: Időpont-egyeztetés, azonnali fogadás. Várakozási idő. Extra (fodrászaton kívüli) 
szolgáltatások. Mellékhelyiség használható-e a vendégek számára. Szerződési feltételek. Árlista, 
árfekvés. Felhasznált anyagok minősége. Általános tájékoztatás. Az időpont-egyeztetés kérdése 
attól függ, hogy az adott fodrászat a fent ismertetettek közül melyik típusba tartozik. A várakozási 
idő pedig összefügg azzal, hogy időpontra érkezünk, vagy csak úgy beesünk a szolgáltatóhoz: a 
várakozási idő csak akkor igazán bosszantó, ha időpont foglalás mellett is várunk akár egy órát. A 
teszt során pedig sajnos erre is volt példa. Ahány fodrászat, annyiféle szokás. A szokványos 
fodrászati szolgáltatások mellé nyújtott extrákat sokan sokféleképpen értelmezik. Van ahol, már az 
is extrának számít, ha szaklapokat olvashatunk az üzletben. Ellenben sokan kínálnak az ügyfeleknek 
ingyen teát, kávét és nassolnivalót. A mellékhelyiség használatának biztosítása nem általános, 
ugyanakkor a teszt során az összes szolgáltató jelezte, hogy a WC rendelkezésre áll a vendégek 
számára. Bár sokan nem foglalkoznak a szerződési feltételekkel, azért jó lenne, ha az előre és jól 
láthatóan és elérhetően ki lenne helyezve az üzletbe, és ha van akkor a weboldalon is. A teszt során 
azonban mindösszesen 1 üzletben voltak olvashatóak el a feltételeket, és online további 3 fodrászat 
tette közzé az ÁSZF-et. 4 esetben azonban semmilyen ezzel kapcsolatos tájékoztatással nem 
találkozott az egyesület. Mennyi az annyi?A teszt során több esetben is előfordult, hogy az árak egy 
sarokban a falra voltak kihelyezve, vagy azt előzetesen a szolgáltatás megrendelése előtt 
nehézkesen tudják csak elolvasni a fogyasztók. Pedig az árkülönbségek igen nagyon lehetnek. A 
teszt során találtak 1500 és 3500 közé eső férfi rövid hajas árakat, míg a női árak 3590 és 11.000 Ft 
közé estek. Ráadásul sok franchise szalonnál elterjedt, hogy "Csak hajvágás" felirattal csábítják be 
az ügyfeleiket, pedig ez az opció csak az aznap megmosott hajakra érvényes. Ha ennél régebben 
mostunk hajat, akkor automatikusan kötelesek vagyunk igénybe venni a hajmosási szolgáltatást is, 
jelentős díj ellenében (többnyire a hajvágási díj kb. 50%-a).A hajfestésnél pedig az is aggályokat 
vethet fel, hogy az árat csak utólag a festék fogyásának ismeretében állapítják meg. A festék 
fogyása azonban nem csak a hajunktól függ, hanem a fodrász ügyességének és figyelmének a 
kérdése is. Ezek mellett bevált gyakorlat, hogy a fodrász a vendég megkérdezése nélkül vagy a 
vendéget kényszerhelyzetbe hozva helyez fel zselét, waxot vagy más anyagot az ügyfél hajára, 
fejbőrére. Pedig legtöbb esetben ezeknek a szolgáltatásoknak is van plusz költsége. - hívja fel a 
figyelmet a FOME. Mit tehetünk, ha nem teszik a frizura?A hajvágás egy szolgáltatás, vagyis annak 
igénybe vevője ugyanúgy élhet szavatossági jogaival, mint egy bolti vásárló. Ha a szolgáltatás nem 
felelt meg a szerződésben, ajánlatban rögzítetteknek, vagy akár csak eltér a más hasonló 
szolgáltatásoknál megszokottaktól, akkor kifogással élhetünk. Kérhetünk:javítást,árleszállítást,vagy 
akár a teljes költség visszafizetését. Akár még kártérítést is kérhetünk, de az összeg megállapítása 
nem könnyű, hiszen egy nem vagyoni kár pontos meghatározása bíróság számára is nehéz feladat.  

 
Eredeti  
 

(penzcentrum.hu, 2017. február 28., kedd)  
 
 
 

http://www.penzcentrum.hu/vasarlas/regi_trukkokkel_huznak_le_a_fodraszszalonokban.1053809.html


Szakmai kitüntetésekre vár jelöléseket az Alapítvány a Székesfehérvári 
Fogyasztóvédelemért  

  
Az idei esztendőben két kitüntető szakmai díjra is várja a javaslatokat az Alapítvány a 

Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért.  
 Közzétéve: 2017. 02. 28. 09:38 - Frissítve: 2017. 02. 28. 10:00 - Palkó Zsuzsanna, Vörösmarty 

Rádió Az idei esztendőben két kitüntető szakmai díjra is várja a javaslatokat az Alapítvány a 
Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért. A Fehérvári Fogyasztókért Szakmai Díjban azok a helyi 
vállalkozások, cégek részesülhetnek, amelyek tevékenységük során szem előtt tartják a 
felelősségteljes, etikus piaci magatartást. A díjat három kategóriában adományozzák: gyártás, 
szolgáltatás és kereskedelem kategóriában. A javaslatokat március 1-jéig várják. Ettől az évtől egy 
új szakmai díjra, a Közszolgáltatók a civilekért elismerő oklevélre is várják a jelöléseket - július 
végéig. Az elismerést olyan magánszemély kaphatja, aki legalább öt éve dolgozik állami, vagy 
önkormányzati intézménynél, szervezetnél, illetve többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozásnál 
a megyeszékhelyen. Tweet  
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Intelligens elemző rendszerrel erősíti ellenőrzéseit a Nébih  
  
Budapest, 2017. február 28., kedd (MTI) - Tovább erősíti az eszköztárát a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az illegális tevékenységet végzők kiszűréséhez, ebben 
kulcsfontosságú szerepe lesz az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer (Intel) 
kifejlesztésének és felhasználásának - mondta Oravecz Márton, a Nébih elnöke a rendszert 
bemutató rendezvényén kedden Budapesten. Hozzátette: az intelligens adatelemzés hatékonyabb 
élelmiszerlánc-felügyeletet tesz lehetővé, az Intellel a hivatalhoz beérkező számos adatból, sokrétű 
információból adatbányászattal szűrik ki a jogsértéseket. Ismertetése szerint az új fejlesztéssel egy-
egy járvány esetén is hatékonyabban, gyorsabban tud fellépni a hivatal, ahol több elektronikus 
eljárás kezdeményezhető. A kockázatok megelőzése, kezelése érdekében átfogó, költséghatékony 
kockázatelemzési rendszert alakítanak ki. A rendszer kialakítása során a meglévő rendszereket is 
korszerűsítik, továbbfejlesztik - ismertette. Zarka Péter osztályvezető elmondta, hogy a tavaly indult 
projekthez a hivatal 3,8 milliárd forint uniós támogatást nyert, a konzorciumi partnere a 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A komplex rendszer fejlesztése és tesztelése 
folyamatosan zajlik, várhatóan 2018 novemberben fejeződik be, egyes részeit már hamarabb 
használni fogják. Egyebek között bővítik az eszközparkot, annak érdekében, hogy az információkat 
hatékonyabban tudják feldolgozni, kockázati elemzési rendszert alakítanak ki, javítják a láncszintű 
elemezhetőséget, és az ügyféloldali folyamatokat elektronizálják. Az újdonságok között említette a 
keresztellenőrzéseket. Például az ekáer-ben rendelkezésre állnak adatok a termeléshez használt 
alapanyagok mennyiségéről, az ebből előállított késztermék mennyisége alapján lehet 
következtetni, hogy felhasználtak-e illegális alapanyagot. Az Intellel a hatóság képes lesz nyomon 
követni az állatokat az egyes állattartó telepeken, vagy azok között, ahogy az állati eredetű 
melléktermékeket és a járványügyi intézkedéseket is - sorolta.  

 
Eredeti  
 

(mti.hu, 2017. február 28., kedd)  
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Hajnali rajtaütések, versenyhatósági vizsgálatok - Most érdemes még inkább 
résen lenni  

  
A Gazdasági Versenyhivatal 2017 januárjától immár a vállalatok összefonódásának 

ellenőrzésekor is végrehajthat előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatokat, vagyis 
meglepetésszerű rajtaütéseket. A friss esetek is azt mutatják, az idei évtől még fontosabb, hogy a 
vállalkozások és vezetőik tisztában legyenek a rajtaütések szabályaival, amikor a GVH hívatlanul 
kopogtat az ajtajukon.  

 A GVH 2015-ben összesen 10 kartell ügyben hozott döntést, és további 12 ilyen új eljárást 
indított. A 2015-ben kartellügyekben kiszabott bírságok összege meghaladta a 3,3 milliárd forintot. 
A 10 lezárt eljárás közül 7 esetben előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálattal, szakkifejezéssel 
élve "hajnali rajtaütéssel" indult a GVH vizsgálata. A 2015-2016-os időszak alatt az uniós 
jogsértések esetében versenyhatóságként eljáró Bizottság 11 ügyben több mint 4 milliárd eurónyi 
bírságot rótt ki a kartellező vállalkozásokra, és kivétel nélkül minden ügyét rajtaütéssel indította.  

 Mi az a hajnali rajtaütés?  
 A versenyhatóságoknak a közérdekre kifejezetten káros kartellek üldözése érdekében rendkívül 

széles jogköreik vannak. A rajtaütés egy speciális versenyjogi eszköz: a GVH vizsgálói előzetes 
értesítés és az érintett akarata ellenére beléphetnek bármilyen céges helyiségbe, azt átkutathatják, 
iratokat, telefonokat, egész informatikai rendszereket másolhatnak le, és e körben a személyes 
használatú cégvezetői levelezéshez is hozzáférhetnek.  

 Mindezeken túl a rajtaütés során beszerzett bizonyítékok nem pusztán a cég versenyjogi 
felelősségét támaszthatják alá, hanem bizonyos esetekben a cégvezetők elleni büntetőperben - a 
közbeszerzési eljárás keretében történt kartellezést Magyarországon a törvény 5 évig terjedő 
szabadságvesztéssel bünteti - is felhasználhatóak, sőt a vállalkozás közbeszerzési eljárásból történő 
kizárását is megalapozhatják.  

 "Jól látszik tehát, hogy az a vállalkozás, amely akár a GVH, akár a Bizottság célkeresztjébe 
kerül, komoly anyagi kockázatnak van kitéve" - figyelmeztet a CHSH Dezső és Társai Ügyvédi 
Iroda versenyjogi csoportjának szenior ügyvédje, dr. Kocsis Márton.  

 Nem tehetnek meg mindent, célkeresztben a KKV-k  
 Azt, hogy a rajtaütést elszenvedő cégeknek megfelelő segítségre van szükségük - adott esetben 

már az előtt is, hogy a hatóság váratlanul betoppan - a legfrissebb uniós esetjog is alátámasztja. 
Egy, a Deutsche Bahn elleni bizottsági vizsgálat folyományaként az Európai Bíróság úgy foglalt 
állást, hogy a versenyhatóságok jogköre sem korlátlan a rajtaütéseken. A német vasúttársaság 
ügyvédei ugyanis sikerrel érveltek amellett, hogy a Bizottság tisztviselői túlterjeszkedtek a 
hatáskörükön, amikor az eredeti gyanújukkal össze nem függő tárgykörben is lemásoltak 
dokumentumokat. A szaknyelv ezt nevezi bizonyíték-halászásnak.  

A hajnali rajtaütésektől azonban már nem csak a nagy multi cégeknek kell tartani. A GVH egyre 
több kis- és középvállalkozás székhelyét is felkeresi, a gazdaság egyetlen szektorában sincsenek 
már biztonságban többé a gyanúba keveredett vállalkozások. "Versenyhivatali vizsgálat indult az 
elmúlt években többek között a közúti sószórás, a kontaktlencse, a repülőgépes szúnyogirtás, az on-
line pénztárgépek, az autóvezető oktatás piacain, amelyekben közös, hogy magyar KKV-k voltak a 
vizsgált vállalkozások. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgálat alá került vagy 
potenciálisan érintett KKV-k nincsenek felkészülve egy esteleges rajtaütés szakszerű, azonnali 
kezelésére." - mondta el dr. Kocsis Márton ügyvéd.  

 Változnak a rajtaütés szabályai  
 Különös aktualitást ad a kérdésnek, hogy a versenytörvény tavaly év végi módosítása lehetővé 

teszi a GVH számára, hogy immár fúziós eljárásokban - a nagyobb vállalati felvásárlások esetében 
a versenyhatóságnak engedélyező szerepe van - is végrehajtson rajtaütéseket. A fúziós ügyek - 
szemben a kartell eljárásokkal - a hatóság és a vállalatok együttműködésére épülő, "békésebb" 
természetű vizsgálatok, ahol mindkét fél érdekelt az engedély mielőbbi megadásában.  

 Ugyanakkor - mint egy, a közelmúltbeli szakmai konferencián a GVH vezetői kifejtették - a 
hatóság oldaláról felmerült a gyanú, hogy a fuzionáló felek sokszor visszatartanak információkat 
annak érdekében, hogy könnyebben megkapják a versenyhatósági "áldást" ügyleteik 
végrehajtásához. Azoknál a cégeknél, akikre a gyanú ilyetén árnyéka vetül, ezentúl szintén 



felbukkanhatnak a hatóság alkalmazottai. Ilyen esetekben, annak érdekében, hogy a vállalkozások is 
védelmet élvezhessenek a hatóság széles, és - büntető ügyeket leszámítva - példátlanul erős 
jogosítványaival szemben, érdemes lehet szakemberhez fordulni, tanácsolja a CHSH Dezső és 
Társai Ügyvédi Iroda szakértője.  

A megfelelő jogi képviselet elsősorban magán a rajtaütésen lehet fontos, hiszen az üzleti életben 
jártas vezetők sincsenek általában tisztában azzal, mit tehetnek meg jogszerűen egy-egy ilyen 
helyzetben, és hogy a GVH vizsgálói esetlegesen mikor lépik túl a hatáskörüket. Ugyanakkor - mint 
az európai esetek is mutatják - a versenyjogi szakértők a rajtaütést követő védekezési stratégia 
megtervezésével akár az egész eljárást is döntően tudják a vállalkozások javára befolyásolni.  

  
forrás: Jogi Fórum  
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(jogiforum.hu, 2017. február 28., kedd)  
 
 
 

Agrárvilág  
  
Átlagosra vagy az alattira minősítette a közétkeztetést végző főzőkonyhák többségét a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. - Közel 620 millió forintból egy újabb kutatási programot 
indított el a Kaposvári Egyetem. - A kedvezőtlen időjárás miatt tavaly bekövetkezett agrárkárok 
enyhítésére a Földművelésügyi Minisztérium ötmilliárd forintot ad mintegy 3300 gazdának. 
Címkék: Somogyjád, Pánger Tímea, NÉBIH, Zoltai Anna, mikotoxin, élelmiszerbiztonság, prof. dr. 
Kovács Melinda, termelő  
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(Katolikus Rádió, 2017. február 28., kedd - 08 óra - hossza: 9 perc)  
 
 
 

Jogsértő reklámok miatt kapott bírságot a Magyar Telekom  
  
Jogsértő reklámok miatt kapott bírságot a Magyar Telekom. A távközlési szolgáltatóra 35 millió 

forintos büntetést szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal. A testület szerint a Telekom az egyik 
mobilinternetet népszerűsítő kampányban nem tárgyilagosan hasonlította össze a saját szolgáltatását 
a versenytársakéval, így nem teljesült az ellenőrizhetőség követelménye. A versenyhivatal utalt arra 
is, hogy a kampány idején a mobilinternet-piac jelentősen átalakult a hálózatfejlesztések miatt, ezért 
a reklámok valóságtartalma, hitelessége csak később állapítható meg, így azok közzététele a hivatal 
szerint tisztességtelen volt. A Portfólió összefoglalója szerint a Magyar Telekom úgy reagált a 
döntésre, hogy várhatóan bíróságon támadja meg a GVH határozatát. Idén egyébként nem ez az első 
bírsága a szolgáltatónak, januárban 600 millió forintos büntetést kapott a versenyhivataltól, amelyet 
szintén bíróságon támadott meg.  
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Biztosra mennek a taxisok, az Ubert és a fogyasztóvédőket is kizárták  
  
Elégedetlenek az olaszországi taxisok képviselői a római kormánnyal kedden folytatott első 

egyeztetés után, a tárgyalásról az olasz fogyasztóvédőket és az Uber internetes fuvarszolgálatot is 
kizárták.  

 A több mint húsz olasz taxisszervezet vezetői azt panaszolták, hogy Graziano Delrio 
közlekedésügyi miniszter nem vett részt a találkozón. Hangsúlyozták, hogy a miniszter jelenléte 
elengedhetetlen a minél előbbi eredmény elérése érdekében.  

 Az olaszországi taxisok egy hétig tartó sztrájk után február 21-én Rómában tiltakozó 
demonstrációt tartottak. Az olasz főváros központját megszálló és megbénító taxisok a 
rohamrendőrökkel is összecsaptak. Végül Graziano Delrio azt ígérte, egy hónapon belül elkészül 
egy terv arról, hogy miképpen akarják szabályozni a piacot.  

 A taxisok az olasz parlament azóta megszavazott rendelkezésével szemben tüntettek, amely év 
végére halasztotta a személyfuvarozás liberalizációjának szabályozását. A taxisok attól tartanak, 
hogy ezzel megnyílik az út az ágazat teljes liberalizációja előtt az Uber és más szolgáltatásokat 
részesítve előnyben. Szorgalmazzák, hogy ha nem is sikerül visszaszorítani a konkurenciát, a 
liberalizációs intézkedések a taxisoknak kedvezzenek adózási és egyéb támogatásokkal. Az 
északkelet-olaszországi kisvállalkozások szövetségének adatai szerint a taxifenntartási költségek, 
közöttük a járművek és az üzemanyag ára, valamint a biztosítási tarifák Olaszországban a 
legmagasabbak az egész EU-ban.  

 Az Uber és az olasz fogyasztóvédő egyesületek képviselőivel a kormány külön tárgyal.  
 A legfrissebb adatok szerint Olaszországban 40 ezer a taxi-licencek száma, miközben 80 ezerre 

teszik a más személyfuvarozó cégek járműveinek számát. Ezeknek többsége sofőrrel bérelhető autó, 
amelynek fuvarára gyakran olcsóbb a taxikénál.  

  
MTI  
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Romlott, akciós húsra jött a panasz  
  
PÉCS - Akciós áron kínált csirkemellet az egyik hipermarket a közelmúltban, a kedvező ár miatt 

sokan nagyobb mennyiségeket vásároltak belőle, viszont hazaérve kiderült: a hús romlott volt, 
büdös - kereste meg lapunkat a panasszal több olvasónk. Az illetékes hatóságok az élelmiszerekre 
vonatkozó előírások betartását rendszeresen ellenőrzik: tavaly nem megfelelő tárolás és forgalmazás 
miatt közel negyven esetben szabtak ki bírságot Baranyában. A vásárlói bejelentéseket is minden 
alkalommal kivizsgálják, megalapozott esetben eljárást indítanak.  

 Akciós volt a hús, csak éppen büdös  
 Akciós volt a csirkemell - és a szaga alapján romlott is, amit sokan csak otthon vettek észre. A 

hatóság rendszeresen ellenőriz: tavaly közel negyven esetben bírságoltak a megyében élelmiszer 
nem megfelelő tárolása, forgalmazása miatt.  

 PÉCS - Akciósan, igen kedvezményes, kilónként 700 forint körüli áron hirdette a csirkemellet a 
közelmúltban az egyik hipermarket. Be is utaztam Pécsre, hogy nagyobb mennyiségben vásároljak. 
Ahogy a pénztárnál kígyózó sorban láttam, hozzám hasonlóan sokan voltak, akik 10-15 kilókat 
vittek belőle. Hazaérve viszont azzal szembesültem, hogy a hús büdös, emberi fogyasztásra 
alkalmatlan - jelezte egy olvasónk. A lapunkhoz befutott panaszok alapján úgy tűnik, sokan jártak 
ugyanígy, ugyanennek az akciónak a során az elmúlt napokban.  

 A problémával kapcsolatban a Baranya Megyei Kormányhivatal érdeklődésünkre a következő 
tájékoztatást adta: az élelmiszerek ellenőrzését az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály végzi, többek között a termékek nyomon követhetőségét, a terméktárolást, az értékesítést, a 

http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=483932


melléktermékek elhelyezését, elszállítását, a személyi higiéniai, tárgyi feltételeket, a jogszabályi 
megfelelőségeket, a működéshez szükséges dokumentációk meglétét, érvényességét vizsgálják.  

Az emberi fogyasztásra alkalmatlan, lejárt fogyaszthatósági, vagy minőségmegőrzési idejű, 
nyomonkövethetőségi szabályoknak nem megfelelő, vagy bizonytalan eredetű, kifogásolt, tételesen 
megnevezett terméket a hatóság a forgalomból kivonhatja és megsemmisítésre utalhatja. Az eljárás 
során bírság kiszabására is sor kerülhet. - Az elmúlt években Baranya megyében élelmiszer nem 
megfelelő tárolása, forgalmazása miatt több alkalommal szankcionált figyelmeztetéssel a hatóság, 
illetve bírságot is szabtak ki: 2016-ban 39 esetben összesen több mint 7, 5 millió forint összegben - 
közölte a kormányhivatal.  

 Komoly bírságot is eredményezhet az eljárás  
 Fontos tudni, hogy ha a vásárló fogyasztásra alkalmatlan, romlott, lejárt fogyaszthatósági 

élelmiszert, vagy egyéb kifogásolt jelölésű, illetve eredetű élelmiszert vásárolt, akkor a bejelentését 
személyesen a Pécs, Megyeri u. 24. szám alatti illetékes hivatalnál, telefonon a (72) 520-223-as 
telefonszámon, vagy a NÉBIH zöldszámon (80/263-244) is megteheti. A közérdekű bejelentésről a 
kormányhivatal munkatársa írásos feljegyzést készít, majd a szakemberek helyszíni ellenőrzést 
végeznek, mely során kivizsgálják a bejelentésben foglaltakat. Megalapozott esetben a hatóság 
eljárást indít az emberi fogyasztásra alkalmatlan termék gyártójával, forgalmazójával szemben 
egyaránt.  

 Csere kérhető, vagy vissza a vételár  
 A fogyasztóvédelmi hatóság is vizsgálódhat: a minőségi kifogás intézésének jogszerűségét 

ellenőrizheti. Mint minden egyéb esetben, úgy romlott hús kapcsán is a vásárló a vásárlás helyén a 
fizetési bizonylat bemutatása mellett tudja minőségi kifogását előterjeszteni, melyről az üzletben 
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Abban az esetben, ha a kereskedő és a vásárló nem tud 
megegyezni a reklamáció rendezése módjában - ami a konkrét esetben csere vagy vételár 
visszafizetése -, a jegyzőkönyvvel a vevő a békéltető testülethez fordulhat jogorvoslatért.  

 A hús kiemelt figyelmet érdemel, nemcsak a vásárlótól  
  
Wald Kata katalin.wald@mediaworks.hu  
 
Eredeti  
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A működésről tájékoztattak  
  
JÁSZBERÉNY A megyei kormányhivatalok, illetve a járási hivatalok szervezeti felépítését, 

ezzel együtt működését, illetve feladatkörét alapvetően befolyásoló jogszabályváltozások léptek 
életbe az év elején. Mindezekről dr. Dobos Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője tartott 
szakmai tájékoztatót az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete tagjainak 
Jászberényben, az ifjúsági házban.  

 A szervezeti átalakulással számos, korábban megyei szinten ellátott elsőfokú feladat- és 
hatáskör került át a járási hivatalokhoz. Ilyen például a családi gazdaságok nyilvántartása, a 
mezőgazdasági őstermelőiigazolvány-használat jogszerűségének ellenőrzése, valamint az 
elsődleges élelmiszer-előállítók ellenőrzése.  

 A járási hivatalok járnak el egyes fogyasztóvédelmi panaszok ügyében, valamint az 
áldozatsegítéssel és a jogi segítségnyújtással kapcsolatban is.  

 Az előadás végén - ahogy korábban is - a hallgatóság számára lehetőség nyílt a közvetlen 
kérdésfeltevésre a felvetett témával kapcsolatban.  

  
Banka Csaba  
 
Eredeti  
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Változási lehetőség  
  
VISEGRÁDI Fellépnek az élelmiszerek kettős minősége ellen  
Brüsszel (mti) - A visegrádi országok kormányfői e hét csütörtökön rendkívüli csúcsértekezlet 

keretében foglalkoznak az EU keleti és nyugati piacain értékesített termékek címkézése, íze és 
minősége közötti eltérésekről.  

 Hölvényi György kereszténydemokrata (Fidesz-KDNP) európai parlamenti képviselő szerint 
eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság végre jogi lépéseket tegyen a kelet- és közép-európai 
fogyasztókat sértő gyártási gyakorlat megszüntetése érdekében. Az Európai Unióban forgalmazott 
élelmiszerek kétféle minőségének kérdését az elmúlt évek során egyre gyakrabban vetették fel az új 
uniós tagállamok képviselői. A problémát az okozza, hogy ugyanazon előállítók ugyanazon 
márkanév alatt eltérő minőségű termékeket hoznak forgalomba, elsősorban a keleti régióhoz tartozó 
tagállamokban, s ezzel hátrányos megkülönböztetés éri az ottani fogyasztókat.  

 Hölvényi György, az Európai Parlament környezetvédelmi bizottságának tagja 2015 nyarán 
több képviselőtársával együtt írásbeli nyilatkozatban hívta fel erre az Európai Bizottság figyelmét, 
és az egységes piac védelme érdekében jogi lépéseket sürgetett. A kereszténydemokrata képviselő a 
V4-ek mostani bejelentése kapcsán emlékeztetett arra, hogy számos európai politikai és szakmai 
fórum jelzése ellenére az Európai Bizottság mindeddig csak kitérő válaszokat adott.  

 Az Európai Bizottság mindeddig csak kitérő válaszokat adott  
 A kereszténydemokrata politikus szerint egyértelművé vált a jogszabályok módosításának 

szükségessége és a megfelelő keretek kialakítása a helyzet orvoslása érdekében. Reményei szerint a 
rendkívüli V4 csúcs új lendületet adhat az ügynek, amelyet friss vizsgálati adatok is alátámasztanak. 
A közelmúltban a magyar Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálata kimutatta, 
hogy ugyanazon cégek ugyanazon megjelölésű termékei gyengébb minőségűek nyugati társaiknál. 
Mindezekre tekintettel Hölvényi György ma ismételten írásbeli kérdéssel fordult az Európai 
Bizottsághoz.  

  
A termékek címkézése, íze és minősége közötti eltérésekre hívják fel a figyelmet  
 
Eredeti  
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Felfüggesztették a húsüzemműködését  
  
A peresztegi húsfeldolgozóban és -boltban ellenőrzést tartottak a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai. Összesen kilenc tonna húst1 töltelék- és készárut koboztak 
el az árueredet nyomon követhetőségének hiánya miatt.  

Peresztegen a helyi húsfeldolgozóban és húsüzletben Nébih-ellenőrök vizsgálódtak és 
ideiglenesen bezáratták az üzemet a bolttal együtt. Később konténerekbe pakolták az árut és 
elszállították, hogy állateledel legyen belőle. Úgy tudjuk, egyetlen deka sem maradhatott a 
kilenctonnányi tőkehúsból, töltelékés készáruból. A Nébih-intézkedés legalább hét-nyolcmillió 
forint kiesést jelent a cégnek.  

Csend honol most a húsfeldolgozó falai között, amelynek homlokzata szépen rendben tartott, 
ugyanakkor a parkoló felőli oldalról már kevésbé megnyerő a látvány.  

Megkérdeztük a helyieket a cégről, a vélemények megoszlottak. Egy asszony elmesélte, odahaza 
vette észre, hogy az ott vásárolt darált húsnak szaga van, vissza is vitte. Czákler Istvánné peresztegi 

http://hiradaspr.hu/l/?c=HjWgzGq61Ri3chszp2AJiyV%2BvHCVdZey%2F1z%2B%2B67QixX30Vi2SguNfbU40ci4xbn33r67nJl4TQtSRQgOQqeMSw%3D%3D


nyugdíjasnak viszont eddig kedvezőek voltak a tapasztalatai. - Hetente, kéthetente vásároltam náluk 
tőkehúst, kolbászt és felvágottat, nekem ízlettek a házi termékek. Most másutt kell hús után 
néznem.  

- Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Nébih nem bezáratta a húsfeldolgozót és -boltot, hanem 
felfüggesztette a működésünket. Addig, amíg eleget nem teszünk a nyomon követhetőség 
valamennyi feltételének - közölte a tulajdonos képviselője.  

- Elöljáróban: minden Ausztriában és hazánkban beszerzett alapanyagról volt számlánk. Gondot 
jelentett viszont, hogy a rekeszeken, húsokon nem volt jelzés, honnan származnak azok. Ezen 
túlmenően az adminisztrációnkban nem rögzítettük, melyik húsból milyen és menynyi terméket 
készítettünk. Erre kidolgozunk egy rendszert és új számítógépes szoftvert fogunk telepíteni. A 
kényszerű leállást arra is felhasználjuk, hogy új festést kapjon az épület. Reméljük, két héten belül 
újraindulhat a munka - tette hozzá a tulajdonos képviselője.  

Érdeklődésünkre a Nébih illetékese közölte, a Győr-Moson-Sopron megyei húsboltban és a 
hozzá tartozó üzemben higiéniai és élelmiszer-biztonsági problémák miatt intézkedtek az ellenőrök.  

  
GOSZTONYI MIKLÓS  
 
Eredeti  
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Visszatértek a bemutatók  
  
TRÜKKÖZÉS Már az elállási joggal is számolnak a cégek, dörzsöltek lettek  
Veszprém - Oda kell figyelni, mert könnyen csőbe húzhatják az időseket. Mindent olvassunk el, 

mielőtt aláírjuk!  
Újra felütötte a fejét a telefonos invitálás az előadásokkal egybekötött értékesítésekre. Főként 

időseket paliznak be közérzet-, illetve egészségügyi állapotot javító készülékekkel, amik, hogy még 
csábítóbbak legyenek, jóval kedvezőbb áron kaphatóak. Ezeket a termékeket borsos áron, 
kétszázezer forinttól akár egymillió forintig terjedő ellenérték fejében kínálják, ám csak itt, csak 
most megkaphatják mindössze százezer forintért. Az sem gond, ha éppen nem telik rá, az is 
előfordul ma már, hogy áruhitelt is kapcsolnak mellé termékként, így havi vagy heti 
törlesztőrészletért cserébe máris megkaphatja a terméket az ügyfél, ám ahhoz mindenképpen el kell 
menni a bemutatóra, és aláírni a szerződést.  

Bevált taktika az is, hogy ilyenkor nem adnak időt a hivatalos iratok átolvasására, pedig ahogy 
már régóta tudjuk, az ördög a részletekben rejlik. Az ilyen trükkök ellen a csak úgy tudunk 
védekezni, ha nem törődünk a sürgetéssel, és minden egyes mondatot alaposan átolvasunk. Ha 
bármilyen turpisságot vélünk felfedezni, nyugodtan kérdezzünk rá, vagy akár álljunk el a 
szerződéskötéstől. Ha ugyanis már aláírtuk a papírt, akkor nehéz visszakozni. - A hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapján a vásárló 14 napon belüli elállási jogát csak az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetében gyakorolhatja - tájékoztatott a Veszprémi Járási Hivatal 
fogyasztóvédelmi hatósága. Ez vonatkozik az internetes vásárlásokra is, de például arra is, amikor 
egy külső helyszínen árubemutatót tartanak, és ott történik az adásvétel; a lényeg, hogy nem a 
vállalkozás üzlethelyiségében kerül sor az üzletkötésre. - Amennyiben a szerződést a vállalkozás 
üzlethelyiségében kötik, az elállás jogával a vásárló nem élhet, ezért fontos, hogy mindenki kellő 
körültekintéssel járjon el a termék megvásárlásakor - tanácsolta a hatóság. Az elállási joggal már 
egyre többen tisztában vannak, nemcsak a fogyasztók, de a vállalkozások is, ezért már erre is 
megszületett a trükköző cégek egyszerű megoldása. - Ma már úgy csinálják ezek a vállalkozások, 
hogy az adott város jegyzőjénél bejelentik a helyiséget mint a cég egyik üzlethelyiségét, így az azon 
a címen kötött szerződések személyes eladásnak, üzlethelyiségben kötött adásvételnek minősülnek, 
így a pórul jártak később nem élhetnek az elállás jogával - mondta Vasvári Csaba, a Veszprém 
Megyei Békéltető Testület elnöke. - Sok ilyen esettel találkozunk, vannak visszatérő vállalkozások.  

http://hiradaspr.hu/l/?c=J%2FEcPwtE7ASmBKE1KAGeyIs4QIhk40%2FpcL2cccz%2BTSZIwyKuMEvvSlbQmMsmpTMdNQ4fMKTUX9YkYPJC%2FXr4DQ%3D%3D


 A legkönnyebben időseket tudnak átverni, akiknek nagyon fontos a saját, illetve a családtagok 
egészségi állapota, és pusztán jóakaratból megvásárolják "akciósan" a méregdrága gépeket.  

 Amit ez ellen tehetünk, az a tájékoztatás, minél többször hívjuk fel a figyelmet az idősebbek 
körében ezekre a csalásokra, illetve arra, hogy lehetőleg ne írjanak alá semmit, amíg el nem 
olvasták és nem tudták pontosan értelmezni a leírtakat. Ha a szerződéskötés a cég üzlethelyiségében 
történt, már nehéz bármit is tenni, a jól megfogalmazott hivatalos iraton - amibe azt is 
belecsempészik, hogy mindent elolvastunk és egyetértünk - sajnos ott van az aláírás.  

A legkönnyebben időseket tudnak átverni, akiknek nagyon fontos a saját maguk, illetve a 
családtagok egészségi állapota, és pusztán jóakaratból megvásárolják "akciósan" a méregdrága 
gépeket  

  
PILTMAN-HORVÁTH BARBARA piltman-horvath.barbar@naplo.plt.hu  
 
Eredeti  
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Több mint kétezer személygépkocsit hív vissza a Honda Romániában  
  
A Honda Trading Románia arról értesítette az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságot (ANPC), 

hogy 2 264 személygépkocsit hív vissza a román piacról - írja az intézmény honlapján.   
A dokumentum szerint a 2006-2008 között Japánban és Nagy Britanniában gyártott Civic és CR-

V modellekről van szó. Az idézett forrás szerint a szervizre azért van szükség, mert egyes 
gépkocsikban a utas légzsák moduljaiban túl magas a nyomás, ami meghibásodáshoz és az utas 
esetleges megsebesítéséhez vezethet.   

A javítás ingyenes és körülbelül egy órát vesz igénybe.  
 
Eredeti  
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Nem lesz országos Torkos Csütörtök  
  
Sok étterem azonban egyénileg folytatja ezt a hagyományt és megtartja ezt a vevőcsalogató 

napot.  
Mégis megrendezik a torkos csütörtököt: térképen az éttermek  
A szokásosnál is több lehet a trükközés....  
Idén már nem rendezik meg központilag a korábban nagy népszerűségnek örvendő Torkos 

Csütörtököt. Vannak azonban olyan éttermek, amelyek idén is kedvezményekkel csábítják az éhes 
magyarokat, rájuk viszont már nem vonatkoznak a korábbi keretek, így akár teljesen más akcióval 
is készülhetnek. De hol ehetünk idén is akciósan? Ugyan a Magyar Turizmus Zrt. által rendezett 
Torkos Csütörtök idén nem kerül megrendezésre, azonban országszerte találunk olyan éttermeket, 
amelyek saját akció keretein belül kedvezményekkel várják a vendégeket. A legtöbb torkos éttermet 
Budapesten találhatjuk, azonban a nagyobb vidéki városokban és a Balatonnál is találunk akciózó 
éttermeket. Ugyan ez sokkal kevesebb, mint a tavalyi 600 étterem, azonban még így is van 
választási lehetőségünk.A torkos csütörtököt rendező éttermeket a Clementine térképén nézheted 
meg:Mire érdemes figyelni a torkos csütörtökön?Míg korábban a Magyar Turizmus összefogta az 
éttermeket és országosan egységes keretek között hirdette azt meg, addig jelenleg az éttermek saját 
maguk dönthetnek a torkos csütörtökről. Emiatt viszont dönthetnek úgy, hogy a korábban 
megismert akcióktól eltérő árazást kínálnak. Ha viszont előre felkészülünk, akkor nem érhet minket 
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meglepetés, az alábbi dolgokra érdemes odafigyelni:Korábban egységesen, fél áron juthattunk 
hozzá az éttermek ajánlatához, most viszont nincs megszabva, hogy pontosan mit kapunk torkos 
csütörtök alkalmából. Van, ahol most is fél áron ehetünk, azonban vannak olyan éttermek, akik 
inkább a hírverést lovagolnák meg és jóval kisebb kedvezményt adnak. Mi találkoztunk olyannal, 
ahol csupán 25 százalékot engednek az árból. Előfordulhat, hogy a meghirdetett kedvezményes ár 
csak az ételekre vonatkozik, az italokért most is a szokásos összegért juthatunk hozzá. Ha az 
étterem menüvel készül, akkor érdemes azt is megnézni, hogy az mennyi italfogyasztást tartalmaz 
az ajánlat. Ugyan nem trükk, sőt az árak átláthatóságát szolgálja, azonban ha fontos, hogy mennyit 
költünk, akkor figyeljünk arra, hogy van olyan étterem, ahol a felszolgálási díjat is ki kell fizetni. 
Ez egyébként általában a fogyasztás 10-15 százaléka szokott lenni. Ha nem az étterem által 
meghirdetett akciós árat kell fizetnünk, akkor panaszunkat beírhatjuk a Vásárlók könyvébe. Erre az 
étteremnek 30 napon belül, írásban, érdemben kell válaszolnia. Előfordulhat, hogy a torkos 
csütörtök akció keretein belül csak korlátozott étlapból válogathatunk, vagy többféle árat tüntettek 
fel (vagy a felszolgálási díj nem szerepelt az étlapon). Ilyen esetben a területi felügyelőségnél 
panaszolhatjuk be a helyet. Arra persze figyeljünk, hogy eltérő, alkalmi menüvel szolgálhat az 
étterem, ebben az esetben nem érdemes a fogyasztóvédelemhez fordulnunk. Ha fogyasztásunkról 
nem, vagy csak hiányos tartalmú számlát kapunk, azt a NAV felé jelezhetjük.  

 
Eredeti  
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Tudatos Vásárló Tesztek: Segítünk, hogy jól válassz  
  
Futócipőt, mosógépet, porszívót, hűtőt, fagyasztót esetleg bébiőrt vennél? Spórold meg a 

pénzkidobást és a bosszúságot! Böngéssz tesztjeink között! A 2017 tavaszán induló Tudatos 
Vásárló Terméktesztekkel segítünk, hogy vásárláskor a legjobb döntést hozhasd a környezet és saját 
magad szempontjából.  

Szeretnél tartós termékeket vásárolni, hogy jövőre ne kelljen újra venni?  
Előnyben részesítenéd az energiatakarékos készüléket, hogy ne terheld fölöslegesen a 

környezetet?  
Vásárlás előtt szeretnél többet megtudni a termékről és a gyártóról, de nem találsz hiteles és 

megbízható információt?  
A Tudatos Vásárló Terméktesztjei pénzt, időt és energiát spórolnak meg Neked,   
azért, hogy   
környezetileg és társadalmilag is felelős döntést hozhass a vásárlásaid során.  
Hogyan?  
A Tudatos Vásárló Tesztek  
nemzetközi standard alapján,  
külföldi, akkreditált laboratóriumban készülnek,  
máshol nem elérhetők,  
gyártóktól független információit tartalmaznak.  
Mitől különleges?  
A Tudatos Vásárló Terméktesztekkel olyan, egyébként magas költségű laboratóriumi mérések 

eredményeit és szakértői vizsgálatokat olvashatsz, amit csak a nemzetközi ICRT hálózat tagjai 
publikálhatnak, amelynek a TVE is tagja. A TVE-nél évente 10 új terméktesztet olvashatsz majd.  

Mennyire felhasználóbarát?  
A tesztekhez tartozó egyedi szűrési lehetőségekkel néhány kattintással beállíthatod a számodra 

érdekes szempontokat, így olyan információkat kapsz, amelyek fontosak Neked.  
Mit garantál az ICRT hálózat?  
Az ICRT 1990-ben alakult non-profit szervezet Nagy-Britanniában. 2016-ra az ICRT hálózatnak 

több mint 35 tagszervezete lett, több mint 35 különböző országban.  

http://www.penzcentrum.hu/vasarlas/megis_megrendezik_a_torkos_csutortokot_terkepen_az_ettermek.1053827.html


Az ICRT hálózat tagjai - akárcsak a Tudatos Vásárlók Egyesülete - reklámmentes, gyártóktól, 
kereskedőktől és politikai pártoktól független fogyasztóvédelmi szervezetek Európából, Afrikából. 
Ázsiából és Amerikából egyaránt.  

Ezek a szervezetek a pár ezer fős tagságtól a 7 milliós taglétszámig széles skálán mozognak. A 
nagyobbak közül olyanok is az ICRT tagjai mint a Stiftung Warentest (Németország) , Consumer 
Reports (USA) , Que Choisir (Franciaország) , Which? (Nagy-Britannia).  

Mielőtt jól bevásárolnál, böngéssz a tesztjeink között!  
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Alapismeretek a Pest Megyei Békéltető Testület eljárásáról  
  
Mire szolgált a szervezet? Milyen esetekben és hogyan nyújthatók be a panaszok, akár 

Gödöllőről is?  
 A békéltető eljárást a fogyasztó kezdeményezheti, aki a terméket megvásárolta, vagy igénybe 

vette a szolgáltatást. A természetes személyen kívül a társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi 
személy, civil szervezet vagy mikro-, kis- és középvállalkozás is fogyasztónak minősül a gazdasági 
tevékenységi körén kívüli jogvitában. Gyakran kerül a Pest Megyei Békéltető Testület elé háztartási 
géppel, mosógéppel, televízió készülékkel, telefonnal és lábbelivel kapcsolatos kérelem. Érkeznek 
közüzemi számlázással, parkolással, üdülési joggal, utazási szerződéssel és árubemutatóval 
összefüggő termékértékesítésre vonatkozó panaszok is.A békéltető testületi eljárás megindításának 
feltétele, hogy a fogyasztó először a panasszal érintett vállalkozással kísérelje meg a vitás ügy 
rendezését. Ennek eredménytelenségét bizonyítani kell. Az eljárást írásban, postán feladott levélben 
vagy e-mailben benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni. Panaszküldésre lehetőség van a 
Testület honlapján is az elektronikus nyomtatványok kitöltésével és a mellékletek csatolásával.A 
kérelemhez másolatban csatolni kell azokat az iratokat, amelyek tartalmára a fogyasztó a 
beadványában bizonyítékként hivatkozik, különösen a számla, nyugta, garanciajegy, jegyzőkönyv, 
munkalap, szakvélemény, levelezések, a vállalkozás nyilatkozata a jogvita közvetlen rendezésének 
elutasításáról.Feleket az eljárásban meghatalmazott képviselheti. A vállalkozást törvényes, 
szervezeti vagy jogi képviselő (ügyvéd) képviseli. A fogyasztót bármely természetes vagy jogi 
személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselheti. Léteznek olyan 
vállalkozások és fogyasztóvédelmi civil szervezetek, melyek vállalják a fogyasztó képviseletét a 
békéltető testületei eljárásban. A meghatalmazás eredeti példányát a kérelemhez csatolni kell. A 
Békéltető Testület a meghatalmazottnak kézbesíti postai vagy elektronikus úton az eljárás 
lefolytatásához szükséges értesítéseket és a határozatot.A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok 
alapján a Pest Megyei Békéltető Testület felveszi a kapcsolatot a bepanaszolt vállalkozással és az 
ügyet előkészíti a meghallgatás (tárgyalás) megtartására. Háromtagú eljáró tanács vagy jogász 
képzettségű egyedül eljáró testületi tag folytatja le a meghallgatást. A fogyasztó és a vállalkozás a 
megküldött listából választott tagot jelölhet a háromtagú eljáró tanácsba. Ha a felek a jelölést 
elmulasztják, vagy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Testület elnöke jelöli ki az 
eljáró tanács tagját. A háromtagú tanács elnökét vagy az egyedül eljáró testületi tagot a mindig a 
Testület elnöke jelöli ki.Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró testületi tag a meghallgatás 
befejezését követően az okirati bizonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján határozatot hoz vagy 
ajánlásról dönt, melyet a meghallgatáson kihirdet. Az eljáró tanács határozata lehet kötelezés, 
egyezség jóváhagyása határozattal vagy ajánlás. A kihirdetett határozatot az eljáró tanács 30 napon 
belül postán, tértivevényes ajánlott levélben megküldi a feleknek vagy meghatalmazottaiknak.A 
vállalkozást az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, így a fogyasztói panaszra 
válasziratot kell küldenie a Testület részére. Ha a vállalkozásnak Pest Megyében van székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe - egyezség létrehozására is feljogosított képviselőt kell küldenie a 
meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem teljesíti kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/tudatos-vasarlo-tesztek-segitunk-hogy-jol-valassz


szab ki, mely kis- és középvállalkozások esetében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvállalkozások 
esetében az éves árbevételhez igazodóan, akár milliós tétel is lehet.A békéltetés célja a felek közötti 
egyezség létrehozása. Az eljáró tanács egyezség hiányában ajánlásról hoz döntést, ha a kérelem 
megalapozott. Ha a vállalkozás előzetes eseti alávetési nyilatkozatával kötelezőnek ismeri el az 
eljáró tanács határozatát, de a kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a fogyasztó a 
megyei törvényszéktől végrehajtási záradékot kérhet, ezzel a békéltető testületi határozat 
végrehajthatóvá válik. A békéltető eljárást a megindításától számított kilencven napon belül be kell 
fejezni, de Pest Megyei Békéltető Testület általában hatvan napon belül befejezi a jogviták 
rendezését, a felek együttműködésétől függően változhat a határidő. Az ügyfeleink tájékoztatást 
kérhetnek és igénybe vehetik a tanácsadás lehetőségét is. A fogyasztói - akár gödöllői - panaszok 
rendezését kezdeményező kérelmeket az alábbiak szerint lehet benyújtani a Pest Megyei Békéltető 
Testülethez:o Személyesen a Testület székhelyén félfogadási időben, keddtől csütörtökig 9 és 14 
óra között: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Békéltető Testület (vagy rövid név: Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. 
II. em. 240.o Postán feladott küldeményként. Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 
Budapest, Pf.: 81o Email-cím: pmbekelteto@pmkik.huo Fogyasztói panaszok, beadványok 
elektronikus megküldése: www.panaszrendezes.hu "Panaszküldés" menüpont segítségével. Dr. 
Csanádi Károly vezető jogtanácsos, választottbíró, a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke  
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Visszatértek az árubemutatók  
  
Veszprém - Oda kell figyelni, mert könnyen csőbe húzhatják az időseket. Mindent olvassunk el, 

mielőtt aláírjuk!  
Újra felütötte a fejét a telefonos invitálás az előadásokkal egybekötött értékesítésekre. Főként 

időseket paliznak be közérzet-, illetve egészségügyi állapotot javító készülékekkel, amik, hogy még 
csábítóbbak legyenek, jóval kedvezőbb áron kaphatóak. Ezeket a termékeket borsos áron, 
kétszázezer forinttól akár egymillió forintig terjedő ellenérték fejében kínálják, ám csak itt, csak 
most megkaphatják mindössze százezer forintért. Az sem gond, ha éppen nem telik rá, az is 
előfordul ma már, hogy áruhitelt is kapcsolnak mellé termékként, így havi vagy heti 
törlesztőrészletért cserébe máris megkaphatja a terméket az ügyfél, ám ahhoz mindenképpen el kell 
menni a bemutatóra, és aláírni a szerződést.  

Bevált taktika az is, hogy ilyenkor nem adnak időt a hivatalos iratok átolvasására, pedig ahogy 
már rég-óta tudjuk, az ördög a részletekben rejlik. Az ilyen trükkök ellen a csak úgy tudunk 
védekezni, ha nem törődünk a sürgetéssel, és minden egyes mondatot alaposan átolvasunk. Ha 
bármilyen turpisságot vélünk felfedezni, nyugodtan kérdezzünk rá, vagy akár álljunk el a 
szerződéskötéstől. Ha ugyanis már aláírtuk a papírt, akkor nehéz visszakozni. - A hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapján a vásárló 14 napon belüli elállási jogát csak az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetében gyakorolhatja - tájékoztatott a Veszprémi Járási Hivatal 
fogyasztóvédelmi hatósága. Ez vonatkozik az internetes vásárlásokra is, de például arra is, amikor 
egy külső helyszínen árubemutatót tartanak, és ott történik az adásvétel; a lényeg, hogy nem a 
vállalkozás üzlethelyiségében kerül sor az üzletkötésre. - Amennyiben a szerződést a vállalkozás 
üzlethelyiségében kötik, az elállás jogával a vásárló nem élhet, ezért fontos, hogy mindenki kellő 
körültekintéssel járjon el a termék megvásárlásakor - tanácsolta a hatóság. Az elállási joggal már 
egyre többen tisztában vannak, nemcsak a fogyasztók, de a vállalkozások is, ezért már erre is 
megszületett a trükköző cégek egyszerű megoldása. - Ma már úgy csinálják ezek a vállalkozások, 
hogy az adott város jegyzőjénél bejelentik a helyiséget mint a cég egyik üzlethelyiségét, így az azon 
a címen kötött szerződések személyes eladásnak, üzlethelyiségben kötött adásvételnek minősülnek, 

http://godolloihirek.hu/cikkek/2017/03/01/letter/alapismeretek-a-pest-megyei-bekelteto-testulet-eljarasarol


így a pórul jártak később nem élhetnek az elállás jogával - mondta Vasvári Csaba, a Veszprém 
Megyei Békéltető Testület elnöke. - Sok ilyen esettel találkozunk, vannak visszatérő vállalkozások.  

A legkönnyebben időseket tudnak átverni, akiknek nagyon fontos a saját, illetve a családtagok 
egészségi állapota, és pusztán jóakaratból megvásárolják "akciósan" a méregdrága gépeket.  

Amit ez ellen tehetünk, az a tájékoztatás, minél többször hívjuk fel a figyelmet az idősebbek 
körében ezekre a csalásokra, illetve arra, hogy lehetőleg ne írjanak alá semmit, amíg el nem 
olvasták és nem tudták pontosan értelmezni a leírtakat. Ha a szerződéskötés a cég üzlethelyiségében 
történt, már nehéz bármit is tenni, a jól megfogalmazott hivatalos iraton - amibe azt is 
belecsempészik, hogy mindent elolvastunk és egyetértünk - sajnos ott van az aláírás. Piltman-
Horváth Barbara  
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Elkészítették a világ legjobb autómárkáinak rangsorát  
  
2017. március 1. 13:05  
A Consumer Reports szerint egyetlen remek modellt legyártani nem nagy dolog, egy olyan 

modellportfoliót felállítani viszont, amely egytől-egyig kiváló autókból áll, már sokkal keményebb 
kihívás. Éppen ezért ismét arra a kérdésre keresték a választ, hogy mely autómárka flottája 
rendelkezett a legjobb járművekkel.  

A független fogyasztóvédelmi szervezet a rangsor felállítása során olyan tényezőket vett 
figyelembe, mint a saját maguk által végzett járműtesztek eredményei, az egyes modellek várható 
megbízhatósága, a tulajdonosok elégedettsége és a biztonság. Ezt követően az egyes kategóriákban 
elért pontszámokat összesítették, illetve azokból képeztek egy végső, teljes pontszámot, így már 
meg tudták mondani arra a kérdésre a választ, hogy mely márkák rendelkeznek a legjobb autókkal a 
flottájukon belül.  

A 2017-es lista élén ismét az Audi végzett, majd a Porsche, a BMW, a Lexus és a Subaru 
következett. Ez egyben azt is jelentette, hogy a tavalyi TOP5 márka végzett ismét az élen, igaz a 
Porsche és a BMW javított, míg a Lexus és a Subaru rontott a korábbi helyezésén.  

A Consumer Reports értékelése szerint a legnagyobb javulást a Chrysler, az Acura, az Infiniti és 
a Cadillac produkálta. A Chrysler 7 helyet, míg a többi autómárka 6-6 helyet tudott javítani az egy 
évvel korábbi pozícióján.  

A Tesla volt a legjobb amerikai márka a listán, az elektromos-autógyártón kívül csak a Buick 
fért be a TOP10-be, ahol olyan márkák szerepeltek még, mint a Kia, a Mazda és a Honda.  

Érdemes megjegyezni, hogy a rangsor elkészítése során a figyelembe vett szempontok 
elsősorban azoknak a márkáknak kedveznek, illetve azok a márkák tudnak jó helyezést elérni, 
amelyek már több éves modellportfólióval, megbízható autókkal és elégedett vásárlókkal 
rendelkeznek.  

A Consumer Reports nem csak rangsorolja a legjobb autógyártókat, hanem ajánlást is 
megfogalmaz arra vonatkozóan, hogy az adott márka modelljeinek hány százalékát ajánlja a 
vásárlóknak. A 2017-es listán a Porsche, a BMW és a Mazda volt az a márka, amelynek az összes 
modelljét ajánlotta a magazin, amely különösen nagy dicsőség.  

( Consumer Reports )  
Címkék: consumer reports , cégautó , vállalatok  
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Hölvényi:"Elég abból, hogy a Magyarországon forgalmazott termékeknek silány 
a minősége"  

  
A visegrádi országok kormányfői csütörtökön rendkívüli csúcsértekezlet keretében foglalkoznak 

az EU keleti és nyugati piacain értékesített termékek címkézése, íze és minősége közötti 
eltérésekről. Hölvényi György kereszténydemokrata (Fidesz-KDNP) európai parlamenti képviselő 
szerint eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság végre jogi lépéseket tegyen a kelet- és közép-
európai fogyasztókat sértő gyártási gyakorlat megszüntetése érdekében. Az Európai Unióban [...]  

A Hölvényi:"Elég abból, hogy a Magyarországon forgalmazott termékeknek silány a minősége" 
bejegyzés először a PestiSrácok jelent meg.  

 A visegrádi országok kormányfői csütörtökön rendkívüli csúcsértekezlet keretében foglalkoznak 
az EU keleti és nyugati piacain értékesített termékek címkézése, íze és minősége közötti 
eltérésekről. Hölvényi György kereszténydemokrata (Fidesz-KDNP) európai parlamenti képviselő 
szerint eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság végre jogi lépéseket tegyen a kelet- és közép-
európai fogyasztókat sértő gyártási gyakorlat megszüntetése érdekében.  

Az Európai Unióban forgalmazott élelmiszerek kétféle minőségének kérdését az elmúlt évek 
során egyre gyakrabban vetették fel az új uniós tagállamok képviselői. A problémát az okozza, hogy 
ugyanazon előállítók ugyanazon márkanév alatt eltérő minőségű termékeket hoznak forgalomba, 
elsősorban a keleti régióhoz tartozó tagállamokban, s ezzel hátrányos megkülönböztetés éri az 
ottani fogyasztókat.  

Észrevehető, hogy ugyanazon cégek ugyanazon megjelölésű termékei gyengébb minőségűek 
nyugati társaiknál. Fotó: wired.com  

Hölvényi György, az Európai Parlament környezetvédelmi bizottságának tagja 2015. nyarán 
több képviselőtársával együtt írásbeli nyilatkozatban hívta fel erre az Európai Bizottság figyelmét, 
valamintaz egységes piac védelme érdekében jogi lépéseket sürgetett.  

A kereszténydemokrata képviselő a V4-ek mostani bejelentése kapcsán emlékeztetett arra, hogy 
számos európai politikai és szakmai fórum jelzése ellenére az Európai Bizottság mindeddig csak 
kitérő válaszokat adott.  

A kereszténydemokrata politikus szerint egyértelművé vált a jogszabályok módosításának 
szükségessége és a megfelelő keretek kialakítása a helyzet orvoslása érdekében. Reményei szerint a 
rendkívüli V4 csúcs új lendületet adhat az ügynek, melyet friss vizsgálati adatok is alátámasztanak.  

A közelmúltban a magyar Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálata 
kimutatta, hogy ugyanazon cégek ugyanazon megjelölésű termékei gyengébb minőségűek nyugati 
társaiknál. Mindezekre tekintettel Hölvényi György ma ismételten írásbeli kérdéssel fordult az 
Európai Bizottsághoz.  

PestiSrácok.hu, fotó:PestiSrácok  
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Intelligens rendszer kapja el a csalókat?  
  
Uniós forrásból, 3,8 milliárd forintból fejlesztette ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(Nébih) új informatikai rendszerét.  
Az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer, vagy más néven Intel az eddig 

szigetszerűen rendelkezésre álló adatok összevetésével, és mélyebb elemzésével próbál olyan 
területeket, szereplőket azonosítani, ahol az ellenőrzés szabálytalanságot tárhat majd fel.  

Oravecz Márton, a Nébih elnöke a rendezvényen elmondta: az intelligens adatelemzés 
hatékonyabb élelmiszerlánc-felügyeletet tesz lehetővé, az Intellel a hivatalhoz beérkező számos 
adatból, sokrétű információból adatbányászattal szűrik ki azokat a pontokat, ahol vélhetően 

http://pestisracok.hu/holvenyieleg-abbol-hogy-magyarorszagon-forgalmazott-termekeknek-silany-minosege/


jogsértést követnek el. Hozzátette: a rendszer üzembe állítása csökkenti az adminisztrációs terheket, 
és így növeli a reagálási sebességet, és a hatékonyságot.   

Zarka Péter, a Nébih osztályvezetője elmondta: jelenleg a majdan felálló komplex rendszer 
fejlesztése és tesztelése folyamatosan zajlik. A mostani tervek szerint árhatóan 2018 novemberében 
fejeződik be ez a folyamat, amikor teljes egészében működésbe lép, egyes részeit már hamarabb 
használni fogják.  

A rendszer számos újdonsága közül az egyik legérdekesebb a keresztellenőrzések gyors és 
hatékony megvalósítása. Itt az osztályvezető példaként említette az ekáerben rendelkezésre álló 
adatokat a termeléshez használt alapanyagok mennyiségéről. Ha az ebből előállított késztermék 
mennyisége ennek nem felel meg, akkor ennek alapján arra lehet következtetni, hogy illegális 
alapanyagot használtak fel.  

 
Eredeti  
 

(elelmiszer.hu, 2017. március 01., szerda)  
 
 
 

Reklámból átverés?!  
  
Nagy tábla hirdeti, hogy 50 százalékos árkedvezmény. Nagyon sok ember hord szemüveget, 

örömmel cserélné le a régit egy újabbra. Én is ezt tettem. Még a múlt év november 14-én hármat 
(olvasásra, munkára és távolra használtakat) vittem el cserére. Hosszas rábeszélésre a három helyett 
egyet készítettek - multifokális megjelöléssel. Alapos orvosi ellenőrzés következett. A szemüveg 
árát több mint 300 ezer forintban állapították meg! Az 50 százalékos kedvezmény csupán 50 ezer 
forintig volt érvényesíthető. Összesen 250 ezer forintot kellett fizetni. Amikor elkészült: nemhogy 
olvasni, de látni sem tudtam vele. Egyszerűen használhatatlan volt! Ekkor javasolták, hogy 
csinálnak kettőt, külön az olvasó- és munkaszemüveget, és külön a távollátót. Sajnos ezek sem 
sikerültek első nekifutásra. A hetek teltek és én vidékről tíz alkalommal kerestem fel a boltot. Már 
ott tartunk, hogy az eredetileg kért 3 szemüveget készítették el, plusz 2 keretet. Természetesen 
vetettem fel jegyzőkönyvet, a dokumentációk a táskámban. Már én szégyellem magam, amikor 
felkeresem az üzletet az ismételt panasszal. A szemorvosi vizsgálatot nagyon korrektnek 
tapasztaltam. Panaszaimmal nem vagyok egyedül, mert másokat is hallottam hasonló gondokkal az 
üzletben reklamálni. Évek óta hallani az árubemutatókról, ahol alaposan megkopasztják a hiszékeny 
- főleg idősebb - embereket. Ezt szóvá is tettem már több alkalommal, szerencsére a hatóság is 
felfigyelt a jelenségre. De ki gondolná, hogy a jámbor, rászoruló, gyengénlátók is veszélyben 
vannak? Persze nagy különbségek vannak az üzletek között is, árban, kiszolgálásban, 
segítőkészségben és főleg emberségben. Tudom: van fogyasztóvédelem és békéltető testület is, de 
ez csak tovább gyarapítja a már eddig lefutott körök számát, és a megtépázott idegeknek sem 
használ. Kaptam már jó tanácsot: lehet venni pár száz forintért előre elkészített szemüveget nagyon 
sok áruházban, amit saját magunk választhatunk ki, helyben kipróbálva. Még szakorvos sem kell!  

  
Egy hiszékeny nyugdíjas  
 
Eredeti  
 

(Új Dunántúli Napló, 2017. március 02., csütörtök, 5. oldal)  
 
 
 

Egér rágta meg a húst  
  
PERESZTEG. Mint arról a Kisalföld március elsejei száma "Felfüggesztették a húsüzem 

működését" címmel beszámolt, a peresztegi húsboltban és a hozzá tartozó előállító helyen 

http://elelmiszer.hu/cikk/intelligens_rendszer_kapja_el_a_csalokat
http://hiradaspr.hu/l/?c=6H5OUtUiWdz7zq1JMPg8JOLk%2FLe91DYqkXEBsos%2FEpcgBIC8umw09vDGmo7zxFhlIQiJsyDwUQs4PP0U403hWw%3D%3D


ellenőrzést tartottak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. Az 
egységben számos szabálytalanságot, köztük súlyos higiéniai problémákat találtak. Ezért a 
húsfeldolgozó és a bolt működését felfüggesztették, az ott lévő, összesen 9,5 tonna tőkehúst, 
töltelék és készárut elkobozták és elrendelték megsemmisítését.  

A Nébih tegnap kiadott közleményében részletezte a kritikus pontokat. A szakemberek a 
leromlott műszaki, higiéniai állapotú húsboltban és a hozzá tartozó előállító helyen számos 
hiányosságot tapasztaltak. Többek között az egység egész területén nem volt folyó meleg víz, 
hiányoztak a higiénikus kézmosás feltételei. Az eszközfertőtlenítő berendezéseket nem 
üzemeltették. A mosogatáshoz, takarításhoz a vizet egy fatüzelésű kazán nyitott tartályából nyerték. 
A létesítményminden helyisége túlzsúfolt volt. Az épületen kívül, a szabadban is végeztek 
résztevékenységeket, az ellenőrzés időpontjában például sertésfejet főztek, de a zsírsütéshez 
használt üstöt is kint helyezték el. A vizsgálat idején a ládamosó helyiségben épp dugulás volt, a 
szennyvíz a kolbász érlelésére használt terembe folyt. A hűtőterekben a csomagolt és 
csomagolatlan, félkész és késztermékeket szabálytalanul egy légtérben tárolták. A pácolós 
hűtőkamrában az ajtókeret levált, a padozat sérült, nem résmentes, az ott tárolt élelmiszeren 
egérrágás nyomait, egérürüléket találtak az ellenőrök.  

Az egység nem rendelkezett az állati eredetű hulladék tárolására alkalmas hulladéktárolóval sem. 
Az előállítás során keletkezett selejtet, valamint a kereskedelmi egységekből származó visszárut 
elkülönítés és jelölés nélkül, egyéb felhasználásra szánt élelmiszerekkel együtt tárolták. 
Adminisztratív problémák is bőven akadtak: a dolgozók egészségügyi alkalmassága 2015-ben 
lejárt, érvényes egészségügyi nyilatkozattal egyikük sem rendelkezett. Gyártmánylapot 12 
termékről tudtak bemutatni, holott az árlista szerint a boltban 50 termékféleséget készítettek. A 
termelésről napi nyilvántartást nem vezettek, nyomon követési rendszert nem működtettek. Az 
előállítás nagyságrendje jelentősen túllépi a jogszabályban engedélyezett mértéket. A szakemberek 
az egység fagyasztókamráját zárolták. Ennek tételes átvizsgálását követően, a két ellenőrzés 
alkalmával végül összesen 120 tétel, több mint 9,5 tonna élelmiszer forgalomból történő kivonását 
és megsemmisítését rendelték el. A súlyos élelmiszer-biztonsági hiányosságok miatt az egység 
kereskedelmi és előállítói tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették a szakemberek, 
valamint a vállalkozót kötelezték a termékvisszahívásra. Az üzletből Győr-Moson-Sopron megyei 
és a környezőmegyékben található üzletekbe szállítottak termékeket. Az eljárás folyamatban van, az 
ügyben milliós nagyságrendű bírság várható.  

 
Eredeti  
 

(Kisalföld, 2017. március 02., csütörtök, 5. oldal)  
 
 
 

Vitaminok miatt büntettek  
  
Gönczi Gábor (műsorvezető): - Kétmillió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal 

egy vitaminokat forgalmazó cégre. Ugyanis jogsértő módon, orvosi ajánlással reklámozta a Spártai 
Vitamin Kft. a Spártai Vitamincsalád termékeit és megtévesztette a fogyasztókat a termékek 
összetételéről is. A cég elismerte a jogsértést, ezt enyhítő körülménynek vette a hatóság.  

 Szerkesztő: - Ilyen táplálék-kiegészítőkről állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal, hogy 
jogsértő módon reklámozta a Spártai Vitamin Kft. A termékek reklámja ugyanis megtévesztette a 
fogyasztókat a termékek összetételéről.  

 Basa Andrea (szóvivő, GVH): - A Gazdasági Versenyhivatal a döntésében megállapította, hogy 
a Spártai Vitamin Kft. jogsértő módón reklámozta a vitamin család termékeit. Hiszen tiltott módón 
orvosi ajánlással tiltotta-e terméket. Másrészről pedig azt hirdette-e termékekről, hogy 100 
százalékban természetesek, azonban ezt igazolni nem tudta.  

 Szerkesztő: - Azt pedig, hogy egy konkrét orvos ajánlja a termékeket, a törvény tiltja.  
 Basa Andrea: - Amennyiben a vállalkozás azt mondja, hogy x, y orvos ajánlja ezt a terméket, ezt 

így nem lehet állítani.  

http://hiradaspr.hu/l/?c=9%2FMOaGjmEnYDv7ZcMR8SQM84n0hpgr81CIvmdY1iUQeqnHnUGUm7QUNhavnHRrHpxZ7Xf3%2Bck9S1gfrQ977rlw%3D%3D


 Szerkesztő: - Úgy tudjuk, a cég már lecserélte a vitaminokon található címkéket, és 
együttműködött a Gazdasági Versenyhivatallal, jogsértést pedig elismerte. Ez enyhítő körülmény 
volt a bírság kiszabásánál.  

 Basa Andrea: - A Gazdasági Versenyhivatal kétmillió forintos bírságot szabott ki a céggel 
szemben, és eltiltotta a jogsértő magatartás további folytatásától a vállalkozást."  

 Szerkesztő: - A Spártai Vitamin Kft. összesen 27 étrend-kiegészítőt forgalmaz Spártai Vitamin 
márkanévvel. Ezeket vizsgálta a versenyhivatal. Kerestük a céget, akinek vezetője elmondta, hogy 
az eljárás 2014-ben indult. A kampány, ami miatt elmarasztalták a társaságot, egy külsős média 
ügynökségen keresztül zajlott. Ezt a kampányt azonban megszüntették.  

 
Eredeti  
 

(TV2 - Tények, 2017. március 02., csütörtök - 18 óra - hossza: 2 perc)  
 
 
 

EUB: nem lehet emelt díjas a vevőszolgálat  
  
Egy eladó, vagy szolgáltató által működtetett vevőszolgálati telefonvonal hívásának költsége 

nem haladhatja meg egy helyi vezetékes telefonvonalra, vagy belföldi mobiltelefonra irányuló hívás 
költségét - mondta ki ítéletében az Európai Unió Bírósága csütörtökön.  

 A luxembourgi székhelyű bíróság indoklásában arra emlékeztetett, hogy az Európai Unió 
szabályozása szerint a tagállamok biztosítják, hogy ha egy eladó, vagy szolgáltató telefonvonalat 
használ kapcsolattartásra, akkor a fogyasztó ne legyen köteles magasabb összeget fizetni, mint az e 
vonalra irányuló hívások alapdíja. Az irányelv azonban nem határozza meg az alapdíj fogalmát - 
tették hozzá. A bíróság szerint az alapdíj az általános nyelvhasználatban egy standard hívás 
költségének felel meg. Mind a szövegkörnyezet, amelyben e fogalmat az irányelv használja, mind 
az irányelv célkitűzése, vagyis a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása megerősíti, hogy e 
fogalmat a szokásos jelentésében kell érteni - húzta alá a bíróság.[htmlbox Fogyasztói_adásvétel]Az 
ügy előzménye, hogy a Comtech elektronikus és elektromos cikkek forgalmazásával foglalkozó 
német társaság honlapján egy olyan telefonszámot tüntet fel, amelyet Németországban általában a 
nemzeti díjszabás alá tartozó vevőszolgálatok esetében használnak. A szám hívásának költsége 
azonban nagyobb, mint egy vezetékes számra kezdeményezett szokásos hívás költsége. Ezért egy, a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen küzdő német szervezet azt kérte, hogy a cég hagyjon 
fel a szerinte tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal. A bíróság úgy vélekedett, ha az eladók, 
vagy szolgáltatók magasabb díjakat is kiszámlázhatnának, mint egy standard beszélgetés díja, az 
elrettenthetné a fogyasztót, hogy vevőszolgálati telefonvonalat vegyen igénybe abból a célból, hogy 
a megkötött szerződésre vonatkozó információkat kérjen, illetve - többek között - a jótálláshoz vagy 
az elálláshoz való jogát gyakorolja.(MTI)  

 
Eredeti  
 

(jogaszvilag.hu, 2017. március 02., csütörtök)  
 
 
 

V4-csúcs- közös fellépés a kettős élelmiszerminőség ellen  
  
Németh Balázs (műsorvezető): - Közösen lépnek fel a visegrádi országok, hogy a multicégek ne 

hozhassanak gyengébb minőségű termékeket a mi régiónkba, mint Nyugat-Európa boltjaiba, erről 
állapodott meg a 4 visegrádi miniszterelnök Varsóban. Az a cél, hogy megszűnjön a kettős mérce, 
és, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, ne használják a nagy nemzetközi vállalatok "élelmiszer 
szemétlerakóként" Közép-Európát. Az is kiderült, hogy több tagállam már évekkel ezelőtt jelezte a 
problémát az Európai Bizottságnak, de Brüsszel nem kezelte az ügyet.  

http://hiradaspr.hu/l/?m=v&c=v1SDzWMCSF6xJnsN62UV5YglnNbZekBQ6uVrKNFBGQtNJt9EZ0h2Ac7ngqJxjUPYiiBokzOIJu2Y3tpbSzg%2FG1byXsmwJUAVpwGaQtYnFRkzbLSdJdx1L2XiyfaqLOMH
http://jogaszvilag.hu/rovatok/napi/eub-nem-lehet-emelt-dijas-a-vevoszolgalat


 Szerkesztő: - Szomorú, mert én is tapasztaltam főleg a joghurtnál, hogy nem az a minőségű, 
inkább olyan vizes, mondja ez a nő. Sokan felháborítónak tarják, hogy más, gyengébb minőségű 
termékeket vásárolhatnak Magyarországon, mint például a szomszédos Ausztriában. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal huszonnégyféle osztrák és magyar boltokban is kapható terméket 
hasonlított össze, vizsgálataik azt mutatták, hogy a nagy élelmiszergyártók más minőségű 
termékeket szállítanak a nyugat-európai és a kelet-közép-európai boltokba. A forgalmazó 
üzletláncok természetesen visszautasítják, hogy trükköznének. A Lidl és az ALDI azt írta, a 
termékek minőségéért a márkaszállítók felelnek, az áruházak csak a sajátmárkás termékeikért 
felelnek, azok receptúrái pedig Európa minden országában azonosak. A Spar vezetői is 
elképzelhetetlennek tartják a különbségtételt.  

 Heiszler Gabriella (ügyvezető igazgató, Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.): - A környező 
országokban, Ausztriában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban is ugyanaz a termék 
szerepel, az teljesen ugyanaz a termék, ugyanaz van a dobozon belül. Vannak saját márkáinknak, 
egy olyan része, amelyet mi itt Magyarországon a magyarországi Spar forgalmaz csak, és ezek 
pedig magyarországi vállalkozások termékei.  

 Szerkesztő: - Mivel a visegrádi országok fogyasztói a kifogásolt gyakorlat elszenvedői közé 
tartoznak, Szlovákia és Magyarország hétfőn közös javaslatot nyújtott be az Unió Bizottságának az 
élelmiszerek egységes minőségéről, Varsóban pedig a négy ország közös fellépéséről egyeztettek. 
A szlovák miniszterelnök egyértelmű csalásnak és veszélyes politikai üzenetnek minősítette az 
ügyet. Robert Fico egyúttal felszólította az Európai Parlamentet, hogy indítson vizsgálatot. A 
lengyel miniszterelnök arról beszélt, Varsó is észreveszi az uniós tagállamokban jelentkező 
minőségi problémákat. Lengyelország minden lépés támogat, amely a tisztességtelen piaci 
gyakorlatot visszaszorítja, és ami a fogyasztók védelmét szolgálja, mondta Beata Szydlo. 
Csehország számára is abszurd, hogy a nemzetközi cégek ugyanazokat az élelmiszereket más 
minőségben forgalmazzák Nyugaton, illetve Keleten. Bohusla Sobotka miniszterelnök úgy 
fogalmazott, elfogadhatatlan, hogy létezzen első osztályú, és másodosztályú élelmiszerpiac.  

 Orbán Viktor (miniszterelnök): - Szerintünk az Európai Unió piacán kettős mérce érvényesül.  
 Szerkesztő: - Orbán Viktor emlékeztetett, az ügyet már korábban szóvá tették, de azt az Európai 

Bizottság nem kezelte. A miniszterelnök hozzátette, az embereknek megfelelő információval kell 
rendelkezniük arról, milyen minőségű élelmiszereket vásárolhatnak a boltokban, és az ehhez 
szükséges jogi garanciákat a Bizottságnak ki kell alakítania.  

 Orbán Viktor: - Ebben a munkában a V4-ek kezdeményezően akar részt venni. Össze fogunk 
fogni, és hozzá fogunk járulni egy olyan új szabályozásnak a kialakításához, ami megakadályozza, 
hogy kettős mérce érvényesüljön, és bennünket leminősítsenek, bizonyos tekintetben pedig Európa 
élelmiszer-szemétlerakójaként használják a piacainkat és az országainkat.  

 Szerkesztő: - Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország ezért létrehoz egy, az 
üggyel foglalkozó munkacsoportot, amelyben a közös fellépés menetét egyeztetik.  

 
Eredeti  
 

(MTV - Híradó este, 2017. március 02., csütörtök - 19 óra - hossza: 4 perc)  
 
 
 

Lázár: Legyen uniós jogszabály az ételszemét ellen  
  
A V4-ek új fogyasztóvédelmi törvényt akarnak, hogy az élelmiszerlánc-multik ne kezelhessék a 

régiót másodrangúnak.  
 Cikkünk folyamatosan frissül. Heti sajtótájékoztatóján Lázár János elsőként a szerdai 

kormányülésen elhangzottakról és a miniszterelnökkel folytatott megbeszélése tartalmáról számolt 
be. Bejelentette, hogy a migrációs kockázat és nyomás miatt a kormány az egész országra elrendelte 
a migrációs válsághelyzet meghosszabbítását szeptember 7-ig. Lázár szerint továbbra is potenciális 
veszély fenyegeti Magyarországot. A Balkánon 800 ezer migráns "szorult be", nem tudnak 
hazamenni. A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy 38 milliárdot költenek a határ 

http://hiradaspr.hu/l/?m=v&c=SY5t3RoHJU93OrGwGyWeBFiiSjNoaCCreMVWiT6Lk7naVmP9TQlxa7wTRDs5c5dqjPxG1s03w4jxixRqSKUyLfABwEaOh7pi4vPgeaeWWTvWrdqgHH7WT1mwC9%2FEsU%2BW


megerősítésére. Ebből 28,4 milliárdért megépítik a második kerítéssort. Tompán és Röszkén a 
tranzitzónákat is megerősítik, a két helyen 9,4 milliárdért 400 fő elhelyezéséről gondoskodnak. A 
Honvédségnek a határvédelmi feladatok ellátására gépjárműre, informatikára, személyi célokra 
további 10 milliárdos nagyságrendű forrást fog biztosítani a kormány, de a részletekről még nincs 
döntés. Új uniós szabály, hogy a külső határon vissza kell állítani a személyi ellenőrzést: mindenkit 
ellenőrizni kell, akár uniós állampolgár az illető, akár nem. Emiatt várakozásokra kell számítani, 
mert az igazoltatás mellett az adatokat ellenőrizni fogják az informatikai rendszerben. Ez általában 
perceket jelent, de elképzelhető olyan helyzet, amikor ez torlódással jár. Magyarország komoly 
lobbitevékenységet folytat, hogy az ukrán állampolgárok vízum nélkül léphessenek be az unió 
területére. Megkezdődött az "ügy jóváhagyása", a következő már az Európai Parlament előtt van. 
Hamarosan vízum nélkül jöhetnek a biometrikus ukrán útlevéllel rendelkezők. Lázár a holnapi 
varsói V4 csúcs előkészületeiről is beszámolt. A V4-ek állásfoglalást adnak ki a nemzeti 
szuverenitás és a nemzetállami erő fontosságának képviseletérőla közelgő római uniós 
csúcstalálkozóra. Emellett a V4 országok közös javaslattal fordulnak Brüsszelhez a fogyasztók 
védelme érdekében. "Tiltakozunk a hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció ellen" - 
fogalmazottLázár, aki szerint a multik "élelmiszeripari szeméttel" árasztják el a régiót. A V4-ek 
vezetői azt akarják, hogy szülessen ez ellen európai jogszabály, legyen rá garancia, hogy a 
Tescóban, Lidl-ben, Aldiban ugyanolyan minőségű élelmiszer legyen kapható, mint Nyugat-
Európában, miután a vizsgálatok szerint érdemi különbség van az ott és itt forgalomba hozott 
élelmiszerek minősége között.  

 
Eredeti  
 

(index.hu, 2017. március 02., csütörtök)  
 
 
 

Nem teljesített ajánlások 2016. I. félév  
  
A Békéltető Testület közleménye  
 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36.§ (1) bekezdése: Ha a vállalkozás a 

tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - a 
jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás 
részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza.  

 1. Szombathelyi lakos fogyasztó lakásán 2014. április 21. napján megjelent az EU 
Társasházkezelő Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. szám alatti vállalkozás képviselője, és 
felajánlotta a nyílászárók cseréjét korszerű technológia alkalmazásával. Az előnyösnek látszó 
ajánlat hatására a fogyasztó aláírta a szerződést, és előlegként kifizetett 40 000 forintot. A szerződés 
teljesítése meghiúsult, de a vállalkozás az előleget felmérési díj címén visszatartotta. A fogyasztó, 
miután sikertelenül próbálta visszakövetelni a kifizetett összeget, a békéltető testülethez fordult. A 
békéltető testület a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta, ezért ajánlásban szólította fel a 
vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/222/2015).  

 2. Szombathelyi lakos fogyasztó a Pavol Utazási Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. szám alatti 
vállalkozás által Szombathelyen szervezett termékbemutatón 2015. október 13. napján vásárolt egy 
db légtisztító készüléket 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint értékben. A fogyasztó 2015. október 
20. napján, a rendes elállásra nyitva álló határidőn belül élt elállási jogával, és a terméket a 
vállalkozáshoz visszavitte. A vállalkozás tudomásul vette a fogyasztó döntését, a terméket 
visszavette, de a kifizetett vételárat nem fizette vissza, többszöri felszólítás ellenére sem. A 
fogyasztó igényének sikertelen rendezése után fordult a békéltető testülethez, és kérte kötelezni a 
vállalkozást a vételár visszatérítésére. A békéltető testület a fogyasztó igényét megalapozottnak 
tartotta, ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás az 
ajánlást nem teljesítette (BT/122016).  

  

http://index.hu/belfold/2017/03/02/kormanyinfo/


3. Szombathelyi lakos fogyasztó 18.490 Ft vételáron vásárolt egy pár cipőt a Reno Cipő 
Kereskedelmi Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u 8-10. sz. székhelyű vállalkozás 
8360, Keszthely, Frech M. u. 2. sz. alatt működő üzletében. A fogyasztó a szavatossági időn belül 
minőségi kifogást jelentett be a vállalkozásnál, kérte a vételár visszatérítését. A vállalkozás 
szakértői véleményt készíttetett, amely megalapozatlannak tartotta a fogyasztó igényét. Ennek 
alapján a vállalkozás is elutasító volt. Ezt követően a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. A 
békéltető testület a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta, ezért ajánlásban szólította fel a 
vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/33/2016).  

 
Eredeti  
 

(Vas Népe, 2017. március 03., péntek, 6. oldal)  
 
 
 

Ugyanolyan márkájú termékeket teszteltek  
  
A szlovák és a magyar öblítő rosszabb minőségű és kockázatosabb összetevőkből áll, mint az 

osztrák megfelelője. A gumicukor viszont nálunk finomabb és puhább, mint Ausztriában. 
Fogyasztóvédelmi magazinunk ugyanolyan márkájú termékeket vásárolt Budapesten, Bécsben és 
Pozsonyban, majd tesztelték azokat. Nem mindenből az osztrák a legjobb. Címkék: Ariel, Haribo, 
Coccolino, Happy Day, Milka, Hipp, Simon Gergely, Greenpeace.  

 
Eredeti  
 

(HírTV, 2017. március 02., csütörtök - 12 óra - hossza: 3 perc)  
 
 
 

Nívó  
  
Megbüntethető-e valaki, ha csak egy elfordított, a beparkoló számára nem látható tábla jelzi, 

hogy mozgássérültek számára fenntartott az adott parkoló? Egyáltalán mi számít mozgássérült 
parkolónak? Erről is beszélünk a mai műsorban. Aztán, tesztelték az autómosókat. Nem mondok 
előre semmit, csak annyit, hogy az összkép az meglehetősen lesújtó, de természetesen belemegyünk 
majd a részletekbe. Önök mit gondolnak, ugyanannyi-e a parkolási büntetése egy személyautónak, 
mint mondjuk egy dobozos autónak? Erre is választ kaphatnak. Aztán, van-e kötelező jótállás a 
lakásban történt javító, karbantartó munkára és ha igen, mik a legfontosabb szabályai? A következő 
kérdésem pedig az, hogy megbüntethető-e az, aki szabályosan leparkolt, majd elutazott és mire 
hazaért, közbe kiraktak oda egy megállni tilos táblát? És végül, ami a múlt héten kimaradt, már nem 
csak az idősebb korosztály a termékbemutatósok célpontja sajnos, már a fiatal nőket is környékezik, 
természetesen mi mással, mint szépészeti szerekkel. Két szakértő vendégem a stúdióban Kecskés 
András ügyvéd, parkolási szakértő és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő. Címkék: parkolás, 
mozgássérültek, elfordított tábla, nem látható, nagy büntetés, távközlési szolgáltató, kedvezményes 
díjcsomagra váltás, ügyfélkapu, csak telefonszolgáltatás, árajánlat, hatósági határozatok, mobilos 
parkolás, bírság, zónán kívüli díjfizetés, termékbemutatósok, fiatal korosztály, szépészeti kencék, 
panaszok.  

 
Eredeti  
 

(KlubRádió, 2017. március 02., csütörtök - 14 óra - hossza: 55 perc)  
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Kosár magazin   
  
Céltalan küzdelem? Fogyasztóvédelmi műsorunk mai adásában rejtett kamerás felvételeken 

láthatják, hogyan küzd az igazáért egy magát átverve érző vásárló. Tömeges parazitafertőzés 
Magyarországon. Valós veszély vagy átverés? A Kosárban utánajárunk. Szuper élelmiszerek szuper 
áron. Vajon tényleg szuper tulajdonságaik vannak a ma egyre divatosabbá váló ételeknek? Mire 
figyeljünk ha ezeket fogyasszuk és legfőképp milyen magyar termékekkel helyettesíthetők a 
méregdrága szuperkaják. A Kosárban megmutatjuk. Címkék: Keszthelyi Nikoletta, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, Kovács Judit, Youdiet.hu, NÉBIH, Pleva György.  

 
Eredeti  
 

(MTV, 2017. március 02., csütörtök - 11 óra - hossza: 11 perc)  
 

 
 

Megfizethetőbb gyógyszereket akar az EP 
 
Egy csütörtökön elfogadott állásfoglalás szerint az elmúlt évtizedek gyógyszerár emelkedése oly 
mértékű volt, hogy sok uniós állampolgár már nem vagy alig tudja megfizetni ezeket és a nemzeti 
társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatósága is veszélybe került. A magán és közérdek 
egyensúlya érdekében jobban nyomon követhetővé kéne tenni a kutatás-fejlesztési és marketing 
költségeket valamint az állami támogatásokat. 
“Az állami egészségügy fontos része az európai identitásnak. A gyógyszerekhez való hozzáférést 
garantálni kell, ehhez pedig egyensúlyt kell teremteni a tagállamok és a nagy gyógyszercégek 
közötti tárgyalási erőviszonyai között” - mondta Soledad Cabezon Ruiz jelentéstevő. A szöveget 
568 szavazattal 30 ellenében 52 tartózkodással fogadták el. 
Követhető kutatás-fejlesztési költségek 
A képviselők úgy vélik, hogy a gyógyszerárakban nem tükröződik a jelentős mennyiségű kutatás-
fejlesztésre adott állami támogatás, ezért nagyobb átláthatóságot követelnek az államilag támogatott 
kutatások aránya és a marketing költségek kapcsán. A Tanácsot és a Bizottságot pedig arra kérik, 
hogy a megfizethető gyógyszerellátás érdekében erősítse a tagállamok tárgyalási képességeit. 
A gyógyszerekre fordított költések emelkedése, és a tagállamok, valamint a nagy cégek közötti 
információs és kapacitásbeli asszimetria erősebb uniós együttműködést és új intézkedéseket 
követel. Az árképzés hatékony kontrolljához és a teljes átláthatósághoz új törvényi háttérre van 
szükség - szögezik le a képviselők. 
A képviselők szerint egyre szélesebb az olló az antibiotikum-rezisztens kórokozók száma és az új 
gyógyszerek száma között; az új, ellenálló vírusok 2050-ra akár évi tízmillió áldozatot is 
szedhetnek. Jelenleg évente 25 ezer ember hal meg ilyen esetek miatt, miközben az elmúlt 40 évben 
mindössze egy teljesen újfajta antibiotikumot fedeztek fel.   
A WHO szerint a gyógyszerekhez való hozzáférés az egészséghez való jog része. Az EP szerint 
ugyanakkor megdöbbentő különbség tapasztalható az egyes tagállamokban az innovatív 
gyógyszerek hozzáférhetősége és áruforgalma között. Ennek oka sok egyéb mellett az eltérő árazási 
és visszatérítési rendszerek, szigorú védjegyek lehetnek. 
 

(Európai Parlament 2017. március 2., csütörtök) 
 
 
 

Ajánlott figyelni a termék vonalkódját  
  

http://hiradaspr.hu/l/?m=v&c=XKfyKO%2Bcp%2FyiQKh9b3JU58agocP048UZlXtsQ7VC2SMVZWUZ6lt4WOLJA76TfcCPFOg0rJqWGQVGQYMDt3D5XxiSe68jtyymM%2FvrzlgLHqxJYJnuquv5pndd5toxCl0m


Hetek, sőt hónapok óta szerepel az országos és az anyaországi hírekben, hogy a nemzetközi 
cégek gyengébb minőségű termékeket forgalmaznak a kelet-európai országokban. A tudatos 
vásárlók ezt már rég tudják.  

 Jóval azelőtt, hogy Magyarországon, Lengyelországban és tavaly decemberben Romániában is 
kirobbant volna a kelet- és nyugat-európai piacokon gyártott termékek közötti különbség miatti vita, 
az erdélyi vásárlók jól tudták, hogy jelentős különbség van az itteni Jacobs vagy Amaroy kávé és a 
Németországból behozott, egyazon feliratú termék között. És azt is, hogy érdemesebb ismerőstől, a 
piacról vagy az úgynevezett "magyar üzletekből" beszerezni az eredeti németországi Ariel vagy 
Omo mosószert, mert az sokkal jobban fehérít, tisztít, mint a nagyáruházak polcain található azonos 
csomagolású társa. Az azonos gyártó által más-más piacokra készült termékek közötti minőségbeli 
különbséget több országban laboratóriumi tesztekkel is bizonyították, s a kelet-európai országok 
kormányai az uniós hatóságoktól kérték, hogy vizsgálják ki, miért jut silányabb minőségű termék a 
keleti országokba. Egyik olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy egyre többen a termékek 
vonalkódja alapján döntik el, hogy például milyen kávét vásárolnak. Ő tapasztalatból mondja, hogy 
azok a legízletesebbek, amelyek számsora 700-zal kezdődik, mert azokat kávétermő országban 
csomagolják. A 13 számból álló vonalkód megfejtése érdekében Csomóss Miklós fogyasztóvédő 
szakemberhez fordultunk, aki ezt a termék személyazonosságijának nevezte, hiszen ezen tüntetik 
fel, hogy melyik országból származik (ez az első három szám), melyik cég gyártotta, de szerepel 
benne a termékazonosító és egy ellenőrző szám is. Avonalkód ugyanakkor néha megtévesztő lehet, 
hiszen ha egy bizonyos terméket ömlesztve hoznak be az országba, és itt csomagolják, akkor már 
nem a származási ország szerepel rajta. Továbbá vannak olyan számok, amelyek a 
kiskereskedelmek és kiszállítók lokális használatára vannak fenntartva, például a 200-290 közötti 
számok, így megtörténhet, hogy egy üzletlánc minden termékén csupán ennyi van feltüntetve. Az 
első vonalkódot különben 1950-ben Bernard Silver és Norman Joseph Woodland alakította ki, s az 
első, gyakorlatban is alkalmazottat 1973. április 3-án az IBM mutatta be. Az első termék, amit 
vonalkód alapján azonosítottak, egy Wrigleys rágógumi volt - azóta is múzeumban őrzik. Az 
újságok és egyéb sajtótermékek vonalkódja az egész világon 977-es számmal kezdődik, a könyveké 
978-cal függetlenül attól, hol és milyen tulajdonban készültek. Románia vonalkódja: 594, 
Magyarországé 599, Németországé 400-440 közötti lehet, Franciaországé 300-370, Kínáé 690-692, 
Svédországé 730, Olaszországé 800-830. Ausztriáé: 900-910, Hollandiáé 870, Spanyolországé 840, 
s ha finom csokit szeretnénk, akkor a 760-nal kezdődő vonalkódot figyeljük, ez ugyanis Svájc 
azonosítója.  

 
Eredeti  
 

(kronika.ro, 2017. március 02., csütörtök)  
 
 
 

26 tejcsokit teszteltek: a Nébihnél a Lindt a legjobb, Önnél?  
  
A termékbotrány után külön tesztben vizsgálta a tejcsokoládékat a Nébih. 26 terméket 

vizsgáltak, több hiányosságot is találtak. Ön szerint melyik a legjobb?A kormánynak kiemelten, 
fogyasztóvédelmi és élelmiszerbiztonsági megközelítésből kell foglalkoznia azzal, hogy a 
multinacionális élelmiszergyártók a nyugat-európainál gyengébb minőségű termékeket árulnak 
Magyarországon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter két hete budapesti 
sajtótájékoztatón.  

Lázár János azt mondta, megdöbbenve olvasta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih) jelentését 24-féle azonos termékminta összehasonlításáról, amelynek lényege: ugyanazok a 
cégek ugyanazokat a termékeket jobb minőségben árulják az osztrákoknak, mint a magyaroknak. Ez 
azt a vélelmet erősíti, hogy ezek a cégek "élelmiszeripari szemetet" próbálnak Magyarországon 
eladni - közölte.  

Az emlékezetes termékbotrány során több népszerű édességet elemzett a hivatal. A Néhib külön 
teszt során ellenőrizte a tejcsokoládékat, amelyről a Kisalföld is beszámolt.  

http://kronika.ro/gazdasag/ajanlott-figyelni-a-termek-vonalkodjat


A teszten 26 hazai és külföldi előállítású, köztük diabetikus, glutén- és laktózmentes csokikat 
vizsgáltak a hivatal szakemberei a biztonsági paraméterek, a tápanyagok mennyisége, a kakaóvajtól 
eltérő növényi zsírok jelenléte, . a termékek jogszabályi előírásoknak megfelelő jelölése alapján. A 
tejcsokoládék többsége a kakaó-, tejszárazanyag és tejzsírtartalom alapján nagyon jó minőségűnek 
bizonyult.  

Jelölési hibák miatt 17 termékkel szemben indult hatósági eljárás, míg 4 termék esetében szabtak 
ki bírságot. Ezek büntetési tétele akár a félmillió forintot is elérheti. Több terméknél nem emelték ki 
az allergén anyagokat és a tápértékek jelölésében is voltak hiányosságok. Egy termékben 
alacsonyabb volt a tejzsírtartalom az előírtnál, egy másiknál egy itthon nem engedélyezett 
csokoládé és tejszín aromát használtak fel.  

A kóstolók kedvence a svájci Lindt Excellence Finom Tejcsokoládé lett. Második helyen végzett 
a Milka Alpesi Tejcsokoládé, a képzeletbeli dobogó legalsó fokát a Tibi különleges tejcsokoládé 
foglalhatta el. A Milka és a Tibi között nincs jelentős árkülönbség, de a Lindt táblák több mint 500 
forinttal drágábbak a vetélytársaknál. A "speciális", azaz az édesítőszerrel vagy fruktózzal édesített 
csokoládék tekintetében a kóstolók kedvence a Delaviuda tejcsokoládé lett. Másodikként a Choceur 
Tejcsokoládé, harmadikként a Wawel Tejcsokoládé végzett - írta a lap.  

 
Eredeti  
 

(delmagyar.hu, 2017. március 02., csütörtök)  
 
 
 

Tényleg az adósnak kell viselnie az árfolyamváltozás minden terhét?  
  
A magyarországi bankok korábbi tájékoztatási gyakorlatát is vizsgálja az Európai Bíróság  
Február elején fontos magyar devizahitelügy indult meg az Európai Bíróságon. A luxembourgi 

fórumnak az árfolyamkockázat kapcsán kell állást foglalnia, a kérdés lényegében az: vizsgálható-e 
most, az elszámolás és a forintosítás után a témakör, és ha igen, összeegyeztethető- e az uniós 
joggal az a szerződéses feltétel, amely szerint az árfolyamváltozásból eredő minden kárt az adós 
köteles viselni. A bíróság az uniós jog alapján határoz, a döntése akár százmilliárdok sorsát 
befolyásolhatja itthon.  

  
Az Európai Unió bírósága az utóbbi években már számos magyar devizahitelügy részleteit 

tekintette át, és egyes esetekben lényeges, a hazai viszonyokat alapjaiban befolyásoló döntést 
hozott. Február elején újabb, jelentősnek tűnő devizakölcsönper került a luxembourgi székhelyű 
ítélkező fórum elé, a majdani határozat egy idehaza régóta vitatott kérdésre adhat választ. Ez pedig 
az: összeegyeztethetők- e az EU irányelvével azok a korábbi hitelszerződési pontok, amelyek 
kizárólag és teljes egészében a magyar adósokra hárították az árfolyamváltozást, vagyis azoknak a 
nemegyszer horribilis többletkiadásoknak a viselését, amelyek amiatt keletkeztek, hogy a válság 
idején az egekbe szökött az euró és a svájci frank értéke.  

A kérdés megválaszolása most annyiban összetettebb, hogy a devizahitelek okozta társadalmi 
kártételek felszámolásáért a kormányzat az utóbbi időkben több jogszabályt is megalkotott. Ezek 
rendezték például az egyoldalú szerződésmódosítás és az árfolyamrés témakörét, emellett 
elrendelték az elszámolást, majd a fogyasztói tartozások forintosítását. - Az Európai Bíróságot a 
Fővárosi Ítélőtábla kereste meg egy jogértelmező kéréssel - mondta kérdésünkre a részletekről a 
luxembourgi testület munkatársa, Lehóczki Balázs. Tájékoztatása szerint a magyar bíróság egy 
perben jelenleg azt vizsgálja, miként kell megítélni az uniós jog alapján azokat a szerződéses 
kikötéseket, amelyek az árfolyamkockázat viselését kizárólag a fogyasztóra hárítják. A fő kérdés az, 
hogy az ilyen passzusok alkalmazását megengedik-e az EU fogyasztóvédelmi előírásai, vagy 
éppenséggel tiltják. Ha ugyanis tiltják, nincs fogyasztói kötelezettség.  

Az eset megítéléséhez a magyar ítélőtábla több kérdést is feltett az Európai Bíróságnak. A 
táblabíróság szeretné megtudni például: vizsgálható-e egyáltalán az árfolyamkockázat ügye azok 
után, hogy a devizahitel-szerződések tartalmát a magyar törvényhozás az elmúlt években 

http://www.delmagyar.hu/gazdasag/26_tejcsokit_teszteltek_a_nebihnel_a_lindt_a_legjobb_onnel/2509436/


jogszabályok révén több ponton is lényegesen megváltoztatta. A magyar bíróság azzal kapcsolatban 
is iránymutatást vár Luxembourgból, hogy a pénzügyi intézmények a devizahitel- szerződések 
megkötésekor eleget tettek-e a világos és érthető megfogalmazás követelményének, amikor a 
fogyasztóknak általános jellegű tájékoztatást adtak a devizában való eladósodás kockázatairól. 
Problémát okozhat- e például az, hogy elmaradt a figyelmeztetés a svájci frank sajátosságairól, így 
arról, hogy a tapasztalatok szerint ez a deviza a pénzügyi válságok idején rendszerint jelentősen 
felértékelődik. A Fővárosi Ítélőtábla ezeken túl még egy igazán fontos felvetésre vár választ. 
Lehetséges-e, hogy a fogyasztók azért nem láthatták előre ténylegesen a fizetési kötelezettségeiket, 
mert a bankok az árfolyamkockázatot, az árfolyamrést és az egyoldalú szerződésmódosítási jogot 
egyszerre szerepeltették devizahitel-szerződéseikben.  

Lehóczki Balázstól megtudtuk, hogy az uniós bíróság eljárása jelenleg a kezdeti szakaszában 
tart. A luxembourgi ügymenet átlagos hosszából kiindulva az uniós válaszokra nagyjából egy évet 
kell várnia az ítélőtáblának és ezzel a hazai közvéleménynek. Talán nem nagy merészség 
megkockáztatni, hogy az érdeklődés nem lesz majd csekély, korábbi becslések szerint ugyanis az 
árfolyamváltozás miatt százmilliárdos nagyságrendű kártétel keletkezett idehaza, a devizahitelek 
okozta kiadások legnagyobb részét ez a sokat vitatott megoldás okozta.  

Nagyjából egy év múlva újabb fontos ítéletet hirdethetnek ki a luxembourgi döntéshozók  
  
Jakubász Tamás  
 
Eredeti  
 

(Magyar Idők, 2017. március 03., péntek, 11. oldal)  
 
 
 

Autó tuningolása: az alváz cseréjének esetében is engedélyt kell kérni  
  
Mikor kell egy személyautó átalakítására engedélyt kérni és mi ennek a menete?  
Minden esetben engedélyköteles a tuningolás, ha a jármű típusbizonyítványában, összeépítési 

engedélyében vagy a korábbi átalakítási engedélyében meghatározott adat módosul. Akkor is 
engedélyt kell kérni, ha közlekedés-biztonsági vagy környezetvédelmi jellemzők módosulnak, 
illetve amennyiben a jármű módosítása alvázának cseréjével jár. A gépkocsi alvázszámát 
megváltoztató átalakításhoz csak gyári új alváz, karosszéria, illetőleg alvázszámot viselő szerkezeti 
elem használható fel.  

  
Az átalakítási engedély kéréséhez a területileg illetékes megyei kormányhivatal, műszaki 

engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztályánál a helyszínen kell kérvényt benyújtani. A kérelem 
benyújtásával egyidejűleg 11 ezer 800 forint megfizetésére kötelezik az ügyfelet. Ha az eljáró 
hatóság azt állapítja meg, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok nem elegendőek a kérelem 
elbírálásához, műszaki dokumentáció készítését és benyújtását kérheti. Az átalakítást bejelentett 
járműfenntartó végezheti, az átalakítási engedélyben meghatározottak szerint. Az átalakítást 
követően a járművet a hatóság vizsgálóállomásán időszakos műszaki vizsgálaton kell bemutatni, 
majd a forgalmi engedélybe be kell jegyeztetni a változást.  

  
Nemzeti Közlekedési Hatóság  
 
Eredeti  
 

(Új Néplap, 2017. március 03., péntek, 12. oldal)  
 
 
 
BKV: GARANTÁLT AZ UTASOK BIZTONSÁGA A 3-AS METRÓN 

http://hiradaspr.hu/l/?c=ju7fcCcesRtoPcLIMk3288LtrDBDIsny%2BR21rnbXK7OF0ey%2BLvwS1V2yrzzQcT2vEN6PB48vNmVR6rL6utXcuA%3D%3D
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Garantált az utasok biztonsága a 3-as metrón, a vonalon a minimálisnál is kisebb az esélye 
veszélyhelyzet kialakulásának – közölte a BKV Zrt. pénteken az MTI-vel. 
A társaság közleményében Gy. Németh Erzsébet sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált. A 
Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi képviselője felszólította a miniszterelnököt és a 
főpolgármestert, hogy „ne játsszon orosz rulettet az emberek életével”, a párt szerint ugyanis egy 
„tömegkatasztrófa” elkerülése érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a 3-as metró felújítását. 
A BKV közleményében azt írta: a társaság vezetése birtokában van a 3-as metróvonal biztonságos 
üzemeltetéséhez szükséges minden információnak és tapasztalatnak, és teljes felelősséggel állítja, 
hogy az utasok biztonsága garantált. 
Visszautasították a párt állításait, hozzátéve: a budapesti metrórendszer megbízhatósága semmilyen 
szempontból sem rosszabb az európai városok hasonló rendszereinél, és a metrót üzemeltető 
munkatársak felkészültsége is kimagasló. 
A BKV az üzemeltetéssel kapcsolatos összes döntést kizárólag szakmai alapon, az utasok és az 
üzemeltetés biztonságát prioritásként kezelve hozza meg – húzták alá. Ez magában foglalja a 
szerelvények és a pálya állapotának rendszeres felmérését is, amelynek gyakoriságát és módszereit 
kizárólag szakmai elvek határozzák meg, és amelyet a szakemberek a legnagyobb körültekintéssel 
és a szabályok maximális betartása mellett végeznek – írták. 
A dokumentumban hangsúlyozták: a BKV csak olyan szerelvényt enged utasforgalomba, amelyet 
szakemberei műszakilag átvizsgáltak és biztonságosnak találtak, vagyis nem veszélyezteti senki 
egészségét és biztonságát. Az esetleges leállások pedig éppen a biztonságos üzemeltetést szolgálják. 
Megjegyezték: a 3-as metró üzemeltetésében, műszaki rendszereiben az elmúlt néhány évben olyan 
jelentős átalakítások, fejlesztések történtek, amelyekkel a különböző veszélyhelyzetek 
kialakulásának esélye a korábban is minimálisról tovább csökkent. 
Kitértek arra is: a DK által kritizált leállások jelentős része utasok rosszulléte vagy 
bombafenyegetés miatt volt. A műszaki okú leállások döntő részben jármű meghibásodásokra 
vezethetők vissza, március második felétől azonban folyamatosan állnak majd forgalomba a 
felújított szerelvények ezen a vonalon. A 2010 előtti városvezetés semmilyen érdemi lépést nem tett 
a 3-as metró járműparkjának megújítása érdekében – jelentették ki. 
„Sokkal hasznosabb és mindenki számára megnyugtatóbb lenne, ha a DK képviselői felhagynának a 
metró állapotával kapcsolatos félelemkeltéssel, a független szakmai vizsgálatok által elfogadott 
alkatrészek életveszélyessé nyilvánításával” – fűzték hozzá. 
 

http://magyaridok.hu/belfold/bkv-garantalt-az-utasok-biztonsaga-3-metron-1459474/ 
 

(Magyar Idők 2017. március 3., péntek) 
 

 
 

Mi facebookozunk a legtöbbet, mégsem értjük a digitális világot 
 
Érezhetően javult a szélessávú internet elterjedtsége Magyarországon, viszont még mindig csak az 
emberek 51 százaléka rendelkezik legalább alapfokú digitális ismeretekkel - derül ki az Európai 
Bizottság pénteken közzétett jelentésében. A digitális gazdaságról és társadalomról szóló 
dokumentum szerint hazánk a 21. helyen áll az Unióban, csak hét országot előzünk meg.  
A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2017-es mutató (DESI) tanúsága szerint a 
2016-os adatokhoz képest Magyarország javított digitális készségein, jól teljesít az 
összekapcsoltság területén, ami főként a nagy sebességű vezetékes széles sáv (NGA) és a 4G 
elterjedtségének, valamint a széles sávú internethasználat növekedésének köszönhető, de továbbra 
is kevéssel elmarad az átlagos uniós szinttől. Magyarország uniós összehasonlításban idén a 21. 
helyen áll - közölte az Európai Bizottság pénteken. Hazánk összességében 0,46 pontot kapott az egy 
évvel ezelőtti 0,43 után, miközben az EU osztályzata 0,49-ről 0,52 pontra emelkedett.  
A közzétett jelentés szerint a magyar internetezők 55%-ának van legalább 30 megabites kapcsolata, 
ez jelentős javulás a 2016-os 37%-hoz képest. Ráadásul európai összevetésben sem állunk rosszul, a 

http://magyaridok.hu/belfold/bkv-garantalt-az-utasok-biztonsaga-3-metron-1459474/


tizedik legmagasabb nálunk a szélessáv elterjedtsége. A mobilnetben viszont jelentős a 
lemaradásunk, hiszen 100 emberre csak 43 előfizetés jut, miközben az EU-ban ez a szám 84. Ezzel 
Magyarország a huszonnyolcadik, utolsó helyen áll ebben a mutatóban. 
A Bizottság felmérése szerint a magyar emberek 78%-a használ internetet, egy éve még 72% volt ez 
az arány. Ugyanakkor csak az emberek 51%-ának van legalább alapfokú digitális képessége, ami 
alatta van az 56%-os EU-átlagnak. 
A felmérés arra is kitért, hogy mire használják a magyarok leggyakrabban az internetet. A 
legmagasabb arányt a híreknél mérték, 88%-a a felhasználóknak tájékozódott az internetről, ami 
Európában is az ötödik legmagasabb arány. Emellett 83% használt saját bevallása szerint közösségi 
oldalakat, amivel pedig egyenesen éllovasok vagyunk az EU-ban. A bankolásban és a vásárlásban 
viszont még mindig le vagyunk maradva. 
 

http://www.portfolio.hu/vallalatok/mi_facebookozunk_a_legtobbet_megsem_ertjuk_a_digitalis_
vilagot.4.244998.html 
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Komoly gondok vannak a Paksra szánt orosz reaktorral 
 
A beindítás után két héttel hivatalos indoklás nélkül leállt, és azóta sem üzemel a novovoronyezsi 
Roszatom-atomerőmű 6-os számú reaktorblokkja, amelyet a tervezett paksi bővítés 
referenciaerőművének szántak – írja a Népszava orosz sajtóhírek alapján. 
A Népszava szerint egyre valószínűbb, hogy a magyar kormány a 2014-es Putyin-Orbán paktum 
nyomán olyan kísérleti reaktort hozna Magyarországra, amelynek nem csak a biztonsági színvonala, 
hanem a működőképessége is kétséges. 
A Roszatom leányvállalatának elnöke a két évvel ezelőtt a minszki Atomexpón a paksi bővítési 
beruházás referenciájaként nevezte meg a „2015. év végén átadásra kerülő” Novovoronyezs 2,-t, a 
belorusz Osztrovec-, illetve a 2016-ra ígért Leningrád 2. atomerőművet. Azóta a külvilág kizárólag 
rossz hírek kapcsán értesült Paks 2. referenciaprojektjeiről – írja a Népszava. 
Az eddig ismertté vált hibák: 
A Leningrád 2. atomerőmű építése során egy orosz nukleáris mérnök kiszivárogtatásai révén 
sorozatos biztonsági és műszaki hiányosságokat tett közzé a Green World orosz környezetvédelmi 
szervezet (többek között a technológiai előírások megszegéséről, az előírtnál rosszabb minőségű 
anyagok és technológiák használatáról). 
2016 őszén derült ki, hogy a fehéroroszországi Osztrovec atomerőmű építése során leejtették a 
létesítmény legfontosabb berendezését, a reaktortartályt. Az akkori hírek arról szóltak, hogy – 
miután a megrendelő belorusz állam nem tartott igényt a megrongálódott fődarabra – a Roszatom 
szeretné egy másik atomerőműbe beépíteni. 
Az első harmadik generációsnak hívott orosz erőmű Novovoronyezsben lépett működésbe, de 15 
napnyi üzem után leállt, mert – az első híradások szerint – rövidzárlat következtében meghibásodott 
a generátor. Újraindítani az elmúlt három hónapban nem sikerült – ennek okairól nem közöltek 
semmiféle információt. 
Az orosz sajtó szerint a Leningrád 2. atomerőműnél is elromlott a generátor, ami arra utal, hogy 
típushibáról van szó. 
Az ugyanahhoz a reaktorcsaládhoz (VVR-1200) tartozó, Finnországnak szánt blokkal is gondok 
vannak. Olli Rehn korábbi uniós biztos, Finnország jelenlegi gazdasági minisztere a Fennovoima 
projekttel kapcsolatban egyenesen azt nyilatkozta, hogy ha a Roszatom nem változtat sürgősen a 
tervezés és a megvalósítás színvonalán, akkor az egész beruházás kútba eshet. A Roszatom nem 
juttatta el az előírt határidőre az erőmű tervezési dokumentumait a finn nukleáris hivatalhoz, emiatt 
a kormányzati bizalom megrendült a beruházóban. 
 

http://168ora.hu/komoly-gondok-vannak-a-paksra-szant-orosz-reaktorral/  
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Lesöprik a chipset és a csokit az iskolai büfék polcairól? 
 
Az iskolai büfék kínálatának egészségesebbé tételét szorgalmazza a Fiatal Családosok Klubja 
(Ficsak), a kezdeményezést támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) is. 
Király Nóra, a Ficsak alapítója elmondta, az elmúlt években sok szülő kereste meg a szervezetet 
azzal, hogy nem elégedettek az iskolai büfék kínálatával. A szervezet felmérést végzett, és arra 
jutott, hogy "borzasztóak" az állapotok, mert a gyerekek korlátlanul, felügyelet nélkül vásárolhatnak 
meg magas só- és cukortartalmú ételeket. A Ficsak ezért az Emmi támogatásával társadalmi 
összefogásra buzdít, hogy a jövőben biztosítva legyen a gyerekek egészséges életmódja akkor is, ha 
a büfében vásárolnak ételeket. 
Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy Magyarországon nagyon magas 
az elhízott, szív- és érrendszeri betegségekkel küzdő felnőttek száma, a problémák jelentős része 
pedig a gyermekkorra vezethető vissza. 
Jelenleg hétévesen minden negyedik kislányt és ötödik kisfiút érint az elhízás problémája. 
Kovács Lázár séf bemutatott egy egészséges ételekből összeállított kosarat, benne például 
gyümölcssalátával, magas hústartalmú felvágottakkal, különböző magvakkal és egészséges 
ivólevekkel. 
 
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/lesoprik_a_chipset_es_a_csokit_az_iskolai_bufek_polcairol.
1053860.html  
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Megsérthették a szabályokat a multik 
 
Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint elképzelhető, hogy élelmiszeripari cégek 
megsértették az átcímkézésre vonatkozó szigorú szabályokat. 
Tűrhetetlen, hogy az unióban – ahol az áruk szabadon áramolhatnak – rosszabb minőségű 
élelmiszereket kapjanak a közép-európai országok, mint a nyugati tagállamok – mondta a Kossuth 
Rádió 180 perc című műsorában az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. 
Kovács István szerint elképzelhető, hogy a kifogásolt cégek megsértették az átcímkézésre 
vonatkozó szigorú szabályokat. 
Közösen lép fel a V4 
Szlovákia és Magyarország hétfőn bejelentette: közös előterjesztésben kéri az élelmiszerek EU-n 
belüli kettős minőségének megtárgyalását, valamint az ennek visszaszorításához szükséges jogi 
eszközök kialakítását az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának soron következő, március 6-i 
ülésén. 
Orbán Viktor a csütörtöki varsói V4-es csúcson emlékeztetett: az ügyet már korábban szóvá tették, 
de azt az Európai Bizottság nem kezelte. A V4 kezdeményező szerepet akar játszani abban, hogy 
olyan szabályozást alakíthassanak ki, amely megakadályozza a kettős mércét ezen a területen. 
Nem mindenhol kell közeledni  
Kovács István a Brexittel és az unió további sorsával kapcsolatban hozzátette: a politikai 
együttműködést csökkenteni, a katonai, gazdasági, infrastrukturális és fogyasztóvédelmi 
összefogást pedig növelni kellene. 
 

http://www.hirado.hu/2017/03/03/megserthettek-a-szabalyokat-a-multik/ 
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Erre figyeljen, mielőtt befizet egy nyaralásra 
 
A naptári tavasz beköszöntével megkezdődött az irodák nyári utazási csomagjainak tömeges 
értékesítési időszaka. Bár a hazai utazási irodák tevékenysége kapcsán fogyasztóvédelmi 
szempontból kirívó szabálytalansággal ritkán találkozunk, a problémamentes nyaralás érdekében 
utazási csomagok vásárlása esetén mindenképpen érdemes néhány fontos szempontot szem előtt 
tartani. E tényezőket összegzi a CP Contact alábbi összefoglalója. 
A KSH adatai szerint az utazni vágyók évente mintegy 4 millió vendégéjszakát vesznek igénybe 
utazási csomagok keretében a hazai piacon működő több mint 1300 utazásszervező- és közvetítő 
vállalkozáson keresztül. A szolgáltatók száma tehát igen nagy, szolgáltatásuk minősége is igen 
eltérő. 
Mivel általában nagy összegű, több százezres vagy milliós összegek befizetéséről döntünk, az 
utazási szerződés aláírása előtt annak alapos áttanulmányozása mellett az is fontos, hogy 
megbizonyosodjunk arról, hogy az adott irodát nyilvántartja és engedélyezte-e a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. 
Amikor az árból ki sem juthatunk a helyszínre 
A mai napig léteznek olyan utazási irodák, amelyek olyan díjjal hirdetik az utazásaikat, amelyekből 
nem csupán a fakultatív programok díját hagyják ki, hanem olyan kötelezően fizetendő elemeket is, 
mint például a repülőtéri illeték, idegenforgalmi adó, stb. 
Ezek megfizetése persze elengedhetetlen az utas számára, így a végösszeg gyakran akár 30-40 
százalékkal is magasabb lesz, amikor a befizetésre sor kerül. Ez a hirdetésekben a fogyasztó 
megtévesztésére alkalmas lehet, ezért az ügyfelek tisztességes tájékoztatása érdekében fontos 
előrelépés lenne, ha az irodák minél szélesebb köre tüntetné fel hirdetéseiben a teljes fizetendő 
költséget. 
Mikortól nincs következmény nélküli visszamondás? 
„Az utazási szerződéseket szabályozó kormányrendelet immár elavult, a modern fogyasztói 
szokásoktól távol álló szabályokat tartalmaz – mutat rá Siklósi Máté, a CP Contact ügyvezető 
partnere. 
„Lehetőséget ad például az irodáknak arra, hogy 60 napon belüli elállás esetén már ne fizessék 
vissza az ügyfél számára a teljes befizetett díjösszeget, 35 nappal az utazás előtt pedig akár egy 
fillért sem kell visszatéríteniük. Eközben a szálláshely-közvetítő oldalak akár az elutazás előtt egy 
nappal is engedik a következmények nélküli visszamondást. Ezekkel szemben egy utazási szerződés 
keretein belül foglalt csomag tulajdonosa egyszerűbb utak (például szálláshely-foglalás) esetében 
indokolatlanul nagy hátrányba kerül.” 
Ezzel szemben az utazási irodának még az elutazás előtt 20 nappal is jogában áll elállni az utazási 
szerződéstől, akár arra való hivatkozással is, hogy nem jött össze a kellő létszám az útra. 

 
Ha mégis sztornózni kell… 



Számos utazási iroda fizetteti meg utasaival az útlemondás vagy más néven sztornó biztosítást. Bár 
sok kockázatot lefed (baleset, betegség, betörés, rablás vagy munkanélküliség esetén is visszatéríti 
az utazás költségét), a sztornó biztosításra egyes esetekben hiába próbálunk támaszkodni. 
Baleset és betegség esetén saját magunkon kívül csak házastárs, egyenes ági rokon, esetleg 
házastárs testvére problémája esetén érvényesíthető ez a védelem (de például olyan munkatársé 
esetén nem, akinek távolléte miatt nem utazhatunk el) A megkötés időpontjában már várandós utas 
nem számíthat a sztornó biztosítás védelmére. 
Ha a célországban terrorcselekmény történik, vagy politikai zavargások zajlanak, lemondás esetén 
szintén hiába várjuk a biztosító térítését. Emiatt is célszerű előre tájékozódni az adott ország 
közállapotai felől. Az ismert, illetve egy éven belül kezelt betegségekre szintén nem nyújt védelmet 
az útlemondási biztosítás. 
Számolni kell azzal is, hogy a betegség bizonyítása, annak lemondási okként való elfogadtatása 
nem mindig egyszerű, megfelelő orvosi igazolások nélkül ne is számítsunk térítésre. 
 

http://www.tozsdeforum.hu/szemelyes-penzugyek/napi-penzugyek/erre-figyeljen-mielott-
befizet-egy-nyaralasra-79102.html  
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Nincs megállás: folytatódik az Office-os vírusterjesztés 
 
Nem enyhül az Office alkalmazásokat célkeresztbe állító támadások intenzitása. Nagyon vigyázni 
kell a makrókkal. 
A Sophos felmérése szerint a Microsoft Office felhasználóit továbbra is erőteljesen ostromolják a 
kiberbűnözők. Leggyakrabban kártékony e-maileken keresztül hajtják végre a támadásokaikat. Ez 
esetekben a levelek melléklete Word vagy Excel fájlokat tartalmaz (esetenként becsomagolva). Az 
is előfordulhat, hogy a csalók egy linkre való kattintásra próbálják rávenni a címzetteket, és ilyen 
módon feljuttatni a PC-kre a nemkívánatos állományokat. 
"Leginkább az ismeretlen helyről érkező levelek mellékleteit ne nyissuk meg. De még ha ismerőstől 
is érkezik a levél vagy legalábbis úgy tűnik, mintha ismerőstől érkezne, akkor is fokozott 
óvatossággal kezeljük a mellékletet" - nyilatkozta Szappanos Gábor, a Sophos vírusszakértője. 
Ha mégis megnyitottunk egy ilyen ártalmas dokumentumot, akkor még nincs minden veszve. A 
káros tartalom a fájl megnyitásakor (alapértelmezett biztonsági beállítások mellett) nem fut le 
automatikusan. Kizárólag akkor indul a károkozás, ha a felhasználó az Office alkalmazások által 
megjelenített biztonsági figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja.  
Ha a fertőzés során egy adatlopó károkozó kerül fel a számítógépre, akkor annak általában nincs 
könnyen észrevehető jele. Gyakran csak közvetett események utalnak rá, hogy valami nincs 
rendben, de ekkor sokszor már késő. Ilyen lehet az, amikor a csalók elkezdik megcsapolni a 
bankszámlákat a megkaparintott adatok segítségével. 
Sajnos az is előfordulhat, hogy zsaroló program kerül a számítógépre, ami akár helyreállíthatatlan 
károkhoz vezethet. Az ilyen kártevők titkosítják a fájlokat, majd váltságdíjat követelnek. E fertőzési 
formának már jól látható jelei vannak, hiszen az értékes állományok megnyithatatlanná válnak. 
Mivel gyakran nehéz felismerni a fertőzéseket, ezért nagyon fontos a megelőzésre helyezni a 
hangsúlyt. Ennek első lépése a vírusvédelem állapotának ellenőrzése, és annak naprakészen tartása. 
Ezt követően jöhet a operációs rendszer és a feltelepített alkalmazások, mindenekelőtt a Microsoft 
Office, a Java, az Adobe Acrobat és Flash biztonsági frissítéseinek telepítése. Mindezek mellett a 
makrók futtatását csak a legszükségesebb esetben szabad engedélyezni, kellő körültekintés mellett. 
 

https://biztonsagportal.hu/nincs-megallas-folytatodik-az-office-os-virusterjesztes.html 
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MEGSZŰRIK A HAZAI TEJPIACOT 
 
A KITERJESZTETT ADATSZOLGÁLTATÁS VÁRHATÓAN RENDET TESZ AZ EGÉSZ 
ÁGAZATBAN 
Folytatódhat a tejpiac tisztulása, miután a napokban megjelent rendelet alapján a termelők és 
feldolgozók mellett a nagykereskedőknek is rendszeresen számot kell adniuk a részletes forgalmi 
adataikról. 
Már a jövő héten életbe lép az a rendelet, amely a tejpiac minden szereplőjének havi 
adatszolgáltatást ír elő. Az intézkedés nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább fehéredjen a 
tejkereskedelem Magyarországon. Az elmúlt időszakban komoly fejtörést okozott a termelőknek és 
a feldolgozóknak, hogy sokszor átláthatatlan rendszerben cserélt gazdát a nyers és a feldolgozott 
áru. A mostani lépésnek köszönhetően minden egyes piaci tranzakcióról a szakmaközi szervezet 
mellett a hatóságok is tudomást szereznek. 
A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint az adatszolgáltatási kötelezettség a hazánk 
területén működő tejfeldolgozók mellett a nyers tehéntej kivitelével foglalkozó termelőkre, 
nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplőkre és a kereskedőkre is kiterjed majd. Az 
érintett kereskedőknek minden hónapban közölniük kell, hogy mennyi tejet, illetve tejterméket 
vásároltak fel a hazai piacról, mennyi import árut hoztak be az országba, illetve, hogy ebből 
mennyit adtak el a belső és mennyit a külpiacokon. 
A jogszabályi előírás a nyers tehéntejet exportáló termelőkre is vonatkozik 
A nagykereskedőknek és tejtermelőknek havi, a tejkereskedőknek háromhavi rendszerességgel kell 
elküldeniük a részletes forgalmi adatokat tartalmazó formulát a terméktanács honlapján közzétett 
címre. Az érintett vállalkozásoknak 15 napjuk lesz arra, hogy azonosítószámot kérjenek a 
terméktanácstól. A januári és a februári adatokat legkésőbb március 31-ig tölthetik fel az érintettek. 
Az adatszolgáltatási rendszert a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Agrárgazdasági 
Kutatóintézet és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésben üzemelteti majd. 
A Tej Terméktanács szerint az átláthatóság biztosításához, valamint a kiegyensúlyozott piaci 
környezet kialakításához és fenntartáshoz nélkülözhetetlen, hogy a tejágazat piaci szereplőinek 
folyamatosan naprakész információik legyenek. Ezen ismeretek segítségével tervezhetőbbé válik a 
tevékenységük. Közölték: a statisztikai rendszer kiterjesztése olyan teljes körű adatbázis 
létrehozását és üzemeltetését biztosítja, amely a tejpiaci egyensúly fenntartásában, az ágazati 
stratégiák megalapozásához és az ágazat szabályozásakor is létfontosságú szereppel bír majd. 
A havonta frissülő adatbázis a tejpiaci hatósági ellenőrzésekhez is fontos háttéradatokat biztosít 
majd. 
 

http://magyaridok.hu/gazdasag/megszurik-hazai-tejpiacot-1459327/  
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Internetes csalók új módszerére figyelmeztetnek 
 
Nemzetközi szélhámosok csapolnák meg a hiszékeny magyar vállalkozók számláit 
Mostanra külön iparággá nőtte ki magát egy új csalási módszer, amely sok esetben a 
kisvállalkozásokat célozza meg. A csalók zömmel valamilyen hivatalra vagy szervezetre hivatkozva 
kérnek adatokat, illetve pénzt a vállalkozásoktól – nyilatkozta lapunknak a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke. – A legtöbbször interneten keresztül érkezik a megkeresés, amelyben 
valamilyen befizetési kötelezettségre, kiegyenlítetlen számlára hívják föl a cégvezető figyelmét, 
hangsúlyozva, hogy most még pótlék, késedelmi kamat nélkül fizethet. Parragh László kiemelte, 
különösen akkor kell vigyázni, ha valamely külföldi szervezetre hivatkozva igyekeznek adatokat 
kicsalni a cégektől. Ezekben egyértelműen valamiféle kamu befizetési kötelezettségre, nem létező 

http://magyaridok.hu/gazdasag/megszurik-hazai-tejpiacot-1459327/


szervezethez való csatlakozásra kérnek átutalást a csalók. Az sem ritka, hogy olyan e-mail érkezik a 
céghez, amelynek mellékletébe rejtették a számítógépes vírust, amely ellopja a gépen található 
adatokat. Ezért az ismeretlen feladótól származó elektronikus levélhez csatolt mellékletet soha nem 
szabad megnyitni, bármit kérnek vagy ígérnek is az üzenetben. 
– Ezeknek a próbálkozásoknak a célja minden esetben a cég bankszámlájának megcsapolása. Ezért 
semmiképpen sem szabad a megkeresésekre reagálni, bármilyen adatot kiadni – foglalta össze 
Parragh László a legfontosabbakat. Annak kapcsán kérdeztük a kamara elnökét, hogy az MKIK a 
napokban figyelmeztetést tett közzé, amelyben egy hasonló átverés veszélyére figyelmeztetett. Egy 
tagvállalatuk hívta föl a figyelmet egy minőségi papírra nyomtatott angol nyelvű levélre. Ebben az 
aláírás nélküli irományban az üzenet feladóinak állítása szerint az európai jog részét képező, 
valójában azonban egyáltalán nem létező 2003-as Tax Reform Actre, valamint 2011-es Tax 
Simplification Actre hivatkozva információkat kértek a vállalkozástól. Ennek fejében azt ígérték, 
hogy „European Business Numbert (EBT)”, azaz „Európai Üzleti Számot” kaphatnak, és így 
besorolhatják őket az EBN nyilvántartásába. 
A levélben adategyeztetést kérnek az üzenet feladói: arra szólítják föl a cégvezetőt, hogy ha eltérést 
talál a vállalkozás tényleges adatai, valamint az értesítésben nyomtatott cégadatok között, akkor a 
mellékelt válaszlevélben, valamint a www.e-b-n.eu honlapon módosítsa őket. Ennek alapján 
kerülne be az európai nyilvántartásba a vállalkozás. Azért igazán megtévesztő a levél, mert a 
megadott internetes címen valóban létezik egy honlap, amely az alkalmazott grafikai elemekben 
erősen hasonlít az unió által használt látványelemekhez, s ezért úgy tűnik, mintha valóban hivatalos 
nyilvántartásról lenne szó. Az átverés az apró betűs részben olvasható, amely szerint a válaszlevelet 
visszaküldő cég egyben megrendeli a DAD GmbH-tól, hogy kiváló grafikai minőségben 
megjelentesse a céget az EBN honlapján. E szolgáltatás díja 771 euró évente, s ha időközben nem 
mondja le a vállalkozás, akkor három évig él a szerződés, azaz több mint kétezer euró költséget 
jelent az óvatlan vállalkozás számára. 
 

(Magyar Nemzet 2017. március 4., szombat) 
 

 
 

Hol úszhatják meg a magyarok az autópályás büntetést? 
 
Több mint egy éve ellenőrzik Szlovákiában elektronikus rendszerrel a sztrádamatricákat, ám a 
külföldieket továbbra sem tudják ennek alapján megbüntetni. Csak a helyszíni bírság fenyegeti a 
magyar autósokat is. Itthon egészen más a helyzet, egy cég például egymilliárd forintot kaszál 
évente az osztrákokon és a németeken. 
A autópálya-matricák meglétét ellenőrző kamerarendszer 600 ezer matrica nélkül közlekedő 
külföldi gépjárművet mért be, de ha a rendőr nem állítja meg őket, nem lehet behajtani a bírságot - a 
pozsonyi Új Szó. Eközben több tízezer hazai sofőr kapott ilyen fizetési meghagyást postán. A 
közlekedési tárca szerint hiányoznak a nemzetközi előírások, amelyek lehetővé tennék az 
országhatáron átnyúló bírságolást. 
Az uniós Eucaris rendszert csak olyankor vehetik igénybe a hatóságok, ha például gyorshajtásért, 
piroson való áthajtásért büntetnek. A fizetős útszakasz matrica nélküli használata nem tartozik ide. 
Szlovákia szeretné elérni az Európai Bizottságnál (EB), hogy ez is kerüljön be az Eucaris 
rendszerbe. 
Van idő 
Az EB a lap érdeklődésére megerősítette, más országok is tettek már hasonló javaslatot. Nemcsak a 
sztrádamatricákról van szó, hanem például a kockázatos előzésről, a tilosban parkolásról vagy a 
követési távolság be nem tartásáról. Ha európai szinten döntés születne is a módosításról, a 
változások hatályba léptetése évekig tartana, miközben a matricabírságokat a szabálysértés 
elkövetésétől számított három éven belül lehet behajtani. 
A magyar autópálya-üzemeltető ügyvédi irodákkal hajtatja be a bírásokat, amivel akkor van baj, 
pereskedés lesz a dologból. A perköltségek ugyanis jóval túlléphetik a behajtandó büntetés 
összegét. Erről korábban a Totalcar.hu közölt terjedelmes cikket. Egy Ungarische Autobahn Inkasso 

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ezert_idegolo_budapesten_autozni_megdobbento_szamok.630608.html
http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2017/02/22/a_magyar_ceg_amely_a_kulfoldi_autosokon_kaszal/


Gmbh nevű cég a magyar autósokra kiszabott pótdíjak háromszorosát fizetteti a külföldiekkel, ha 
kell perre is megy az összegért. 
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) szintén az Eucaris rendszer hiányosságaira 
hivatkozik, ezért nincs más választása, mint behajtót küldeni mindenkire, aki tartozik. 
 

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/hol_uszhatjak_meg_a_magyarok_az_autopalyas_bunt
etest.630772.html  
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Az országos tisztifőorvos bejelentése 
A laboratóriumi vizsgálattal megerősített magyarországi kanyarójárványról 
 
A Romániával határos megyékben meg kell erősíteni a járványügyi felügyeletet. Ellenőrizni kell az 
MMR-oltottságot, ügyelni kell a kanyaró tüneteinek korai felismerésére és haladéktalanul jelenteni 
kell a kanyaró megbetegedés gyanúját a kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai útján a 
fertőző betegségek országos felügyeleti szakrendszerébe. 
Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Referencia Laboratóriuma 2017. március 4-én 
kanyaró megbetegedést igazolt négy egészségügyi dolgozónál, aki a Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ (CSMEK) Makói tagintézményében dolgozik. A betegek védőoltási 
státusza jelenleg nem ismert. 
Az országos tisztifőorvos a mai napon a járványügyi biztonság érdekében elrendelte a kórházi teljes 
zárlatot, ezzel párhuzamosan gondoskodott a folyamatos betegellátásról és intézkedési tervet ad ki, 
amely a járványügyi helyzet változásának függvényében folyamatosan aktualizálásra kerül. 
Hazai eredetű kanyaró megbetegedés 2002 óta nem fordult elő, és az elmúlt 15 évben behurcolt, 
illetve behurcolt esettel összefüggő esetből is csak 12-t jelentettek hazánkban. A behurcolt esetek 
következtében másodlagos megbetegedések ezt megelőzően sem a lakosság, sem az egészségügyi 
személyzet körében nem alakultak ki. 
A CSMEK kórházhigiénikus főorvosa 2017. március 2-án értesítette a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát bőrkiütéssel és lázzal járó megbetegedések 
egészségügyi dolgozók körében való halmozódásáról. A megyei tisztifőorvos még aznap délután 
tájékoztatta az Országos Epidemiológiai Központot az eseményről, és gondoskodott az egyik 
betegtől levett minták OEK-be történő szállításáról. Az OEK-ben azonnal megkezdődtek a 
laboratóriumi vizsgálatok, a beérkezett adatok és információk elemzése és értékelése, valamint 
intézkedési javaslat kidolgozása. A kanyaró gyanú kizárása vagy megerősítése érdekében március 
3-án valamennyi betegtől megfelelő laboratóriumi mintavétel és adatgyűjtés történt, és az OEK-be 
beküldött minták feldolgozása a beérkezést követően azonnal megkezdődött. Jelenleg négy beteg 
esetében állnak rendelkezésre a kanyaró diagnózisát megerősítő, egynél azt valószínűsítő 
laboratóriumi eredmények, további öt beteg mintájának laboratóriumi feldolgozása és értékelése 
folyamatban van. 
A romániai kanyarójárvány ismeretében behurcolt kanyaró megbetegedésekre folyamatosan 
számítani kell. A betegellátás első vonalában dolgozók kockázata, hogy kanyarós beteggel 
találkozzanak, jelentősen magasabb, mint a népesség többi tagjáé. A kórokozót a beteg az orr- és 
garatváladékával üríti. A kanyaró egy rendkívül ragályos fertőző megbetegedés, amely a kiütések 
megjelenése előtt már 4 nappal fertőzhet, és a fertőzőképesség a kiütések eltűnését követően még 4 
napig tart. A kezdeti tünetek hasonlóak az influenzához: magas láz, légúti tünetek, kötőhártya-
gyulladás. A kezdeti tünetek után 2-4 nappal jelennek meg a bőrkiütések, melyek a fejen, arcon 
kezdődnek, és később a testen lefelé terjednek. A kiütések néhány napig tartanak, és a megjelenés 
sorrendjében tűnnek el. A részleges oltási sorozattal oltottak esetében a betegség lefolyása enyhébb, 
a szövődmények kialakulásának esélye kisebb. 
A romániai kanyarójárvány során 2016. január 1. és 2017. február 17. között a kanyaró 
megbetegedések száma 3 071 fő volt, 16 beteghalt meg. A legérintettebbek a csecsemők és a 
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kisgyermekek (1- 4 éves). A 42 megyéből 36 érintett, a legtöbb megbetegedést (703) a Szerbiával 
határos Caras Severinből jelentették. A járvány elsősorban olyan közösségeket érint, ahol az 
átoltottság nem elég magas (95% alatti). Ezen közösségekhez tartozó családok jellemzően sokat 
költöznek, vagy folyamatos mozgásban vannak, nincs háziorvosuk, és a gyermekeiket nem oltatják. 
Magyarországon 1969-ben vezették be a kanyaró elleni védőoltásokat, amelynek köszönhetően a 47 
éven aluli lakosság döntő többsége legalább egy kanyaró elleni oltásban részesült. A hosszútávra 
szóló védettség kialakítása érdekében 1989-től kezdődően két dózis oltóanyag beadása (oltás és 
újraoltás) történik. Az első kanyaró elleni oltást 15 hónapos korban kapják meg a kisgyermekek - 
morbilli-mumpsz-rubeola (MMR) kombinált oltóanyagként -, majd 11 éves korban (6. osztály) 
iskolai kampányoltás keretében részesülnek újraoltásban, ugyancsak MMR vakcinával. 
Az elmúlt két évtizedben hazánkban az átoltottság mind a 15 hónapos korban végzett első, mind a 
6. osztályban végzett újraoltás esetén meghaladta a 98%-ot. Az oltás és emlékeztető oltás a 
szakirodalmi adatok alapján mintegy 99%-os védelmet biztosít. 
A kanyaró szempontjából leginkább veszélyeztetettek a 15 hónaposnál fiatalabb, még védőoltásban 
nem részesült,  illetve a betegséget át nem vészelt, oltatlan személyek. Veszélyeztetettek továbbá az 
immunhiányos betegek, valamint az egészségügyi dolgozók, akik Romániából érkező, potenciálisan 
kanyarós betegeket látnak el. Az 1969 után, de 1989 előtt születettek között előfordulhat, hogy 
valaki csak egy oltásban részesült, náluk az immunitás szintje az évek múlásával csökkenni 
kezdhet. Ilyen esetekben sajnos előfordulhat, hogy oltás ellenére fertőz a kanyaró. Azokat az 
egészségügyi dolgozókat, akik 1969 és 1989 között születtek, és akik oltási dokumentációval nem 
tudják igazolni a két MMR oltás meglétét, a jelenlegi járványügyi helyzetben, a Romániával határos 
megyékben MMR oltásban szükséges részesíteni. 
Azoknak, akik a kanyarófertőzés kockázatnak vannak kitéve, haladéktalanul meg kell 
bizonyosodniuk arról, hogy két MMR oltásban részesültek-e. Ha valaki influenzaszerű tüneteket 
észlel magán, és kiütések jelennek meg a fejen, arcon, azonnal vegyék fel a kapcsolatot a 
háziorvosukkal. Fontos, hogy előzetesen telefonon egyeztessenek időpontot az orvossal, hogy az 
orvosi vizsgálatra úgy kerülhessen sor, hogy a beteg másokat ne fertőzhessenek meg például a 
váróteremben. 
 
https://www.antsz.hu/hir1/kanyarojarvany.html  
 

(ÁNTSZ 2017. március 4., szombat) 
 
 
 

Ezért kötnek a legtöbben balesetbiztosítást 
 
Magyarországon összesen 625 600 ezer egyedi és csoportos balesetbiztosítási szerződés van - derül 
ki a Genertel felmérésből. 
A Genertel által végzett felmérés során ennél lényegesen többen; a megkérdezettek 68 százaléka 
válaszolta azt, hogy rendelkezik balesetbiztosítással, ám ennek többségét lakás-, gépjármű és egyéb 
biztosítások kiegészítő elemeként kötötték. A megkérdezettek közel 80 százaléka baleseti haláltól 
való félelmet jelölte meg a kötés okának. 
A Genertel legújabb felmérése a balesetbiztosítást járta körbe; 1800-an vettek részt a kutatásban. A 
kutatásból kiderült, hogy a válaszadók 68 százaléka rendelkezik balesetbiztosítással, igaz ennek 70 
százalékánál nem önálló, hanem mint lakás-gépjármű vagy egyéb biztosítás mellé kötött 
kiegészítőként rendelkeznek. A biztosítással rendelkezők döntő többsége (69%) férfi és csupán 31 
százalék nő. Lakóhely szerinti bontásban, nem meglepő módon 68 százalék vidéki, míg 32 százalék 
budapesti lakos. 
Miért kötünk balesetbiztosítást? 
Arra a kérdésre, hogy mire kötnek leginkább ilyen biztosítást, több választ is meg lehetett jelölni: 
78 százalék a baleseti halált jelölte meg (pl. közlekedési-, vagy háztartási-, vagy egyéb halál), 62 
százalék a baleseti kórházi díj térítését, 24 százalék pedig a gyerek által elszenvedett balesetet, míg 
14 százalék az égési sérüléseket. 
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A téli időszakban négy veszélytől tartunk leginkább; ezek közé tartozik ha a gyerek könnyen 
megcsúszik és eltöri a kezét vagy a jeges utakon történő koccanások, a hóátfúvások miatt veszélyes 
autópályák, illetve a tetőről leeső hó és jég okozta balesetek. 
Mennyit szánunk rá? 
A felmérésből kiderült továbbá, hogy a válaszadók közel 40 százaléka 500-1000 forint havidíjat 
tartaná reálisnak, közel 25 százalék 1000-2000 forintot sem sajnálna érte. A két végleten van az a 
27 százalék, amely 500 forint alatti havidíjat, illetve az a 9 százalék, amely 2000 forintnál többet is 
áldozna erre havonta. 
 
http://www.tozsdeforum.hu/szemelyes-penzugyek/ongondoskodas/ezert-kotnek-a-legtobben-
balesetbiztositast-79124.html 
 

(TőzsdeFórum 2017. március 4., szombat) 
 
 
 
NAPELEM: A KÖZÖS TEHERVISELÉS A CÉL 
 
A NÉGY KILOWATTNÁL KISEBB TELJESÍTMÉNYŰ BERENDEZÉSEK DÍJMENTESEK 
MARADNAK 
A hazai villamosenergetikai hálózat működtetéséhez és fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy annak 
minden használója hozzájáruljon a költségekhez – áll a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal álláspontjában. A Magyar Időkhöz eljuttatott dokumentum szerint a négy kilowattnál 
nagyobb teljesítményű kis erőművek után áprilistól fizetendő teljesítménydíjról szóló döntés a 
közös teherviselés jegyében született meg. 
Az utóbbi időszakban ugrásszerűen megnövekedett, évente átlagosan megduplázódott a háztartási 
méretű kis erőművek száma és összes beépített teljesítménye – közölte a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal (MEKH) lapunkkal, hozzátéve, hogy míg 2010-ben a kategória 
teljesítőképessége 1,263 megawatt (MW) volt, 2015-ben már 128,863 MW. Ez a számos, megújuló 
energiaforrásokat felhasználó áramtermelő berendezés és üzemeltetőik értelemszerűen igénybe 
veszik a közcélú villamosenergia-hálózatot. 
Az igénybevétel változó, a felhasználó pillanatnyi termelésének, illetve fogyasztásának arányától 
függően. Ezek a kis erőművek és üzemeltetőik jelentős, nagyrészt indokolatlan előnyhöz jutnak 
azáltal, hogy a hálózat működési és fejlesztési költségeihez lényegében alig járulnak hozzá a hivatal 
álláspontja szerint. 
Ezzel szemben a villamosenergia-rendszer használatáért minden fogyasztó, tehát a lakosság is fizet 
rendszerhasználati díjat, döntően az elfogyasztott árammal arányos mértékben. A hivatal által az 
Országgyűlésnek készített 2015-ös beszámolóból kiderül, hogy egy kilowattóra áram árának 
nagyjából 41 százalékát képezi az egyetemes szolgáltatói ár, vagyis a nagykereskedelmi ár és az 
árrés összege. Majdnem ugyanekkora részt, mintegy 38 százalékot tesz ki a rendszerhasználati 
típusú díjak összege. E két nagy árelemre jön még a 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa), ami 
a teljes fizetendő összeg 21 százalékát jelenti. 
Aki nem táplál áramot az országos hálózatba, nem fizet 
Az április elsejétől a 4 kilowattnál (kW) nagyobb teljesítményű, újonnan telepítendő háztartási kis 
erőművekre kivetendő elosztói teljesítménydíj azokra vonatkozik, akik a berendezésük által termelt 
többletenergiát a mindannyiunk által használt villamosenergia-rendszerbe szeretnék betáplálni. 
Azok, akik nem táplálnak áramot az országos hálózatba, nem fizetnek teljesítménydíjat. 
Az elosztói teljesítménydíj célja, hogy a négy kW-nál nagyobb teljesítményű erőműveket 
üzemeltető felhasználók továbbra is élvezhessék a közcélú hálózat előnyeit, ugyanakkor a közös 
teherviselés jegyében ők is járuljanak hozzá a rendszer működési és fejlesztési költségeihez. Az 
átlagos háztartás energiafogyasztásához méretezett, legfeljebb négy kW teljesítményű, újonnan 
beépítendő kis erőmű üzemeltetője számára semmilyen többletterhet nem jelent április elejétől az új 
elosztói díj. A hivatal éppen azért állapította meg négy kW-ban a teljesítményhatárt, mert egy ilyen 
méretű napelem a hazai napsütéses órák számát tekintve évente nagyságrendileg 4000 kWh 
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villamos energiát termel. Azaz egy átlagos háztartás igényeit bőven fedezi, de a nem felhasznált 
áram betáplálása ellenére sem kell teljesítménydíjat fizetni. 
Hogy a tétel meddig marad nulla forint, egyelőre nem lehet tudni, de a hivatal évente felülvizsgálja 
a díjtételeket. Amennyiben felfelé mozdulna a tétel a nulla forintról, az negatívan befolyásolhatja a 
háztartási méretű naperőművek esetében a beruházási hajlandóságot, mivel növekedne a megtérülés 
ideje. 
Megnövelt gázkapacitás 
Óránként százezer köbméterrel több földgáz érkezhet Ausztria felől Magyarországra tegnap óta, 
miután az energiahivatal jóváhagyta a Földgázszállító Zrt. működési engedélyének módosítását. A 
társaság közleménye szerint a döntés következtében a mosonmagyaróvári hálózati pont technikai 
kapacitása óránkénti 500 ezer köbméterről (napi 12 millió köbméter) 600 ezerre, (napi 14,4 
millióra) változott. A megnövelt kapacitásmennyiséget a vállalat először a tegnapi kapacitásaukción 
kínálta fel a mai gáznapra vonatkozóan. 
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(Magyar Idők 2017. március 4., szombat) 
 
 
 

Nem bírja el a Föld azt, ahogy élünk 
 
A pazarlás az egyik legnagyobb mai probléma, az emberek jóval többet akarnak annál, mint amit 
igazából megengedhetnének maguknak - mondja el Pál János, környezetgazdasági agrármérnök a 
Kossuth Rádió Oxigén című műsorában. 
Pál János szerint leginkább a szemlélettel vannak problémák, azzal a nézőponttal, hogy hogyan 
állnak az emberek a földhöz, a levegőhöz és a fogyasztáshoz. 
Ha azt hisszük, hogy egy energiatakarékos hűtővel, vagy a környezetkímélő autónkkal kipipáljuk 
azt, hogy környezettudatos életmódot folytatunk, nagyot tévedünk. A bolygónk nem bírja el azt, 
ahogyan élünk – mondta el Pál János, környezetgazdasági agrármérnök a Kossuth Rádió Oxigén 
című műsorában. 
Mivel tudjuk óvni környezetünk? 
Ez többnyire azzal van összefüggésben, hogy egy átlagos ember mennyi vizet, áramot és gázt 
használ átlagosan. Ez természetesen összefüggésben van egy adott ország vagy város GDP-jével, de 
elmondható, hogy kisebb odafigyeléssel csökkenteni tudjuk ezek mértekét. Sokat számít egy 
bekapcsolva hagyott tévé, egy bedugva hagyott telefontöltő, még akkor is, ha nem tölt éppen 
telefont. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy háztartásokban, főleg nagy családoknál, hogyan töltsük meg 
élelmiszerrel hűtőnket. Legyünk tudatában annak, hogy mit vásárolunk, hiszen hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy mit rejtenek a hűtő hátsó részei, és később azon kapjuk magunkat, hogy ki kell 
dobni a megromlott élelmiszereket. 
Településtől és lakosságtól függően a hulladék 10-30 százaléka mindig élelmiszer. 
 

(Kossuth Rádió / Oxigén 2017. március 5., vasárnap) 
 
 
 

28 ezret is érhet az új 20 ezres bankjegy: erre kell figyelni 
 
Sokan nem tudják, hogy egyes, számunkra hétköznapinak tűnő bankjegyek milyen sokat érhetnek a 
gyűjtőknek. Az alacsony sorszámú, "nyomdafriss" bankjegyek például jól hozhatnak a konyhára. 
Vajon hol találkozhatunk ilyen forintbankjegyekkel? 
Tavaly ősszel nagy port kavartak az Angliában bevezetett műanyagból készült új 5 fontos 
bankjegyek. Az alacsony sorszámú darabokért ugyanis egyesek akár az 5 fontosok negyvenszeresét 
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is hajlandóak voltak kifizetni. 
Persze annál többet ér egy új 5 fontos, minél közelebb van a sorszáma az első darabéhoz. A legelső 
polimerből készült bankjegyet azonban hiába keressük, azt a bank megtartotta, hogy később 
elárverezhesse. 
A héten hazánkban is új bankjegyek debütáltak, ennek kapcsán lettünk kíváncsiak arra, nálunk 
mennyit fizetnek a gyűjtők az alacsony sorszámú darabokért. 
Hol kell keresni az új bankjegyek első darabjait? 
A Pénzcentrum elsőként vette át az új 2 ezres és 5 ezres bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) pénztáránál szerdán reggel. Ellenben hiába siettük feltűnően, magas sorszámú bankjegyeket 
kaptunk a beváltáskor. De akkor hol kell keresni az első darabokat? 
Az MNB a forintbankjegyeket és -érméket a számlatulajdonosain (hitelintézetek, Magyar Posta 
Zrt.) keresztül hozza forgalomba. A hitelintézetek és a Magyar Posta Zrt. az MNB-nél vezetett 
számlájuk terhére vesznek fel készpénzt a jegybanktól, amelyet az ő megbízásuk alapján eljáró 
készpénzlogisztikai szolgáltatást végző vállalkozások az ATM-ekbe töltenek, vagy elszállítanak a 
hitelintézeti, illetve postai fiókokba, valamint a hitelintézeteknél számlával rendelkező 
vállalkozásokhoz (például üzletekbe, kereskedelmi egységek, benzinkutakra) - válaszolta a 
Pénzcentrum megkeresésére az MNB sajtóosztálya. 
Mi számít alacsony sorszámnak? 
A forintbankjegyeken lévő sorszámok címletenként eltérő két betűből és hét számjegyből állnak. 
Ezek a gyártási folyamat utolsó előtti fázisában - magasnyomtatással kerülnek a bankjegyekre. Az 
alacsony sorszámú bankjegyek azonban első körben nem kerülnek a forgalomba, azokat a Magyar 
Pénzverő Zrt.-től lehet megvásárolni. 
Gyűjtői célokra címletenként rendszerint az 1-től 200-ig, esetenként 1-től 500 vagy 600-ig terjedő 
számozású nyomdafriss bankjegyeket különíti el az MNB - tették hozzá. 
Az új 2 ezer és 5 ezer forintos bankjegyek várhatóan egy-két héten belül lesznek megvásárolhatóak. 
Az pedig, hogy ezekért mennyit kell majd fizetnünk a Magyar Pénzverő Zrt. saját kereskedelmi 
gyakorlata és üzletpolitikája szerint határozza meg. 
A pénzverő honlapján most is kínál vásárlásra néhány forgalomban lévő alacsonysorszámú 
bankjegyet. 
Egy 2009-ben gyártott húszezres például GB 0000171-es sorszámmal most 29 500 forintért 
vásárolható meg. 
Egy 2016-ban gyártott húszezres pedig GE 0000035-ös sorszámmal 28 000 forintba kerül. 
De találni 2010-ben gyártott kétezrest is CB 0000101-es sorszámmal, amit most 4 500 forintért 
kínálnak. 
Lecserélhetik az érméket is? 
A bankjegycsere program még 2014-ben vette kezdetét és a tervek szerint 2019-ig tart majd, vagyis 
eddig kell majd lecserélni az ezres és ötszáz forintos bankjegyeket is. Vajon új érmék is jönnek 
majd? 
Az MNB folyamatosan vizsgálja, hogy a bankjegy- és érmecímletek megfelelően töltik-e be a 
szerepüket a készpénzforgalomban. Jelenleg az MNB semmilyen olyan szakmai indokot nem 
azonosított, amely szükségessé tenné a forgalmi érmék cseréjét 
- tudtuk meg jegybanktól. 
És mi lesz a régi bankjegyek sorsa? A forgalomból kivont bankjegyeket az MNB megsemmisíti és 
zöld energia előállítására hasznosítja. 
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Ha 2 másodperccel később töltődik fel a Facebookra a kép, már feszültek 
leszünk 
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Az Ericsson és a német Vodafone idegrendszeri eljárásokat használt, hogy megértsék, mit éreznek a 
gyenge hálózati teljesítményt megélő előfizetők. Egy fotó Facebookra történő feltöltése során is 
még egy kétmásodperces késleltetés is ingerültséget okozott a vizsgálatban részt vevő okostelefon-
felhasználók között. 
Egy elektro-enkefalográffal (EEG) 150 előfizető agyi aktivitását figyelték, akik önként vállalták a 
részvételt a Düsseldorfban végrehajtott kutatásban. Az eredmények azt mutatták, hogy még a 
legkisebb késések és zavarok is növelték a feszültséget és az ingerültséget, és negatív hatással 
voltak a szolgáltató márkájának megítélésére és az előfizetői lojalitásra. 
A vizsgálatban részt vevő előfizetőknek 13 konkrét feladatot kellett elvégezniük 10 perc alatt egy 
okostelefonnal, míg a kutatás vezetői a szolgáltatási minőségben romlást szimuláltak. A feladatok 
olyan szokásos tevékenységek voltak, mint például weboldalak böngészése, videók online 
streamingje és selfie-k feltöltése. Az EEG-készüléken kívül íriszkövető eszközt és pulzusmérőket is 
használtak az előfizetők figyelmének és szívverésének figyelésére. 
„A vizsgálat bizonyítja, hogy az okostelefon-használók milyen gyorsan elégedetlenné válnak, ha a 
szélessávú hálózat nem működik elég hatékonyan” – mondta el Guido Weißbrich, a Vodafone 
Germany hálózati teljesítményért felelős vezetője, aki szerint a letöltés vagy feltöltés közben akár 
egy egy-két másodperces késlekedés is érezhető negatív hatással van a felhasználói élményre. A 
szakember úgy látja, a folyamatosan nagy adatforgalommal dolgozó streaming szolgáltatások 
üzemeltetőinek mindent meg kell tenniük a tartalmak hosszas pufferelésének vagy lefagyásának 
elkerülésére. 
Az előfizetői hűségre és a márkapercepcióra gyakorolt hatások vizsgálatához a vizsgálatot 
kiegészítették egy kérdőívvel, amit az előfizetők kitöltöttek a feladatok elvégzése előtt és után is. 
A kutatás után az Ericsson elérhetővé tette a szolgáltatóknak nyújtott csomagjában egy olyan 
modult, amely a kutatási eredményekre alapulva mutatja meg, hogy egy-egy helyzetben mit is 
érezhetnek az előfizetők, illetve mennyire változhatott a szolgáltató iránt érzett bizalmuk. 
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TÖBB LESZ A MOBILTELEFON, MINT A BANKSZÁMLA 
 
KELET-EURÓPÁBAN HATSZOROSÁRA NŐ AZ ADATFORGALOM 
A globális mobil adatforgalom a 2021-ig hétszeresére emelkedik, a növekedés elsősorban a 
mobilfelhasználók, az okostelefonok, valamint az IoT-kapcsolatok számának jelentős növekedésére, 
az egyre gyorsabb hálózatokra és a mobilvideók terjedésére vezethető vissza – áll a Cisco Visual 
Networking Index mobiladat-forgalomra vonatkozó 2016–2021-es előrejelzésében. 
A prognózis szerint 2021-re több ember használ majd mobiltelefont (5,5 milliárd), mint amennyi 
bankszámlát (5,4 milliárd). A 4G-s kapcsolatokat hamarosan az 5G-s hálózatok váltják fel, amelyek 
átfogó telepítése várhatóan 2020-tól kezdődik. Az 5G-s kapcsolatok a teljes mobiladat-forgalom 
másfél százalékát teszik majd ki 2021-ben, és 4,7-szer több forgalmat generálnak majd, mint egy 
átlagos 4G-s kapcsolat. A gép-gép (M2M) kapcsolatok 29 százalékát teszik majd ki a teljes 
mobiladat-forgalomnak – ez az arány öt százalék volt 2016-ban. A dolgok internete és az 
alkalmazások terjedése révén az M2M kapcsolatok számítanak majd a leggyorsabban növekvő 
mobiladat-kapcsolatnak. A 4G-s hálózatok a mobilkapcsolatok 58 százalékát támogatják majd 
2021-ben. Ez a szám 2016-ban 26 százalék volt, és a teljes mobiladat-forgalom 79 százalékát tette 
ki. A mobileszközök ötven százaléka okostelefon lesz 2021-ben (6,2 milliárd darab) – az 
okostelefonok száma 2016-ban 3,6 milliárd volt. 
A 4G-s kapcsolatokat hamarosan az 5G-sek váltják fel. 
Kelet-Közép-Európában 2016 és 2021 között hatszorosára bővül a mobiladatforgalom. A 
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növekedés üteme közel kétszer olyan gyors lesz, mint a vezetékes IP-forgalom esetében. 
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Kádár János fogyókúrába kezdett 
 
Vannak olyan márkák, amik azért hatékonyabban mentették át a hatalmukat a pártállami 
rendszerből, mint a lassan álellenzéki viccpártá váló MSZP. Ott van például a Tisza, ami elhitette, 
hogy tulajdonképpen már a nyolcvanas években is csak NSZK exportra gyártott, vagy a Sport 
szelet, ami harminc éve még olyan volt mintha laminált faforgács lapokat áztattak volna olcsó 
kevertbe, most meg Snickers helyett tolják a brókerek, ha a heves shortolásban leesik a vércukor 
szintjük. És persze a rendszerváltás igazi nyertese a Pöttyös Túró Rudi, ami az évek alatt lassan 
nemzeti minimum lett, mint a hekk, az LGT vagy Michelle Wild korai filmjei. 
Ezekben a márkákban az a közös, hogy a nosztalgia csak kiindulópont, nem kifogás. Nem annyi az 
üzleti modell, hogy sárga, meg savanyú, a szaga meg olyan, mint Kádár János csókja, amikor 
kaukázusi kefirt evett reggelire, de legalább ismerős, mert csak ezt lehetett kapni 86-ban a 
lakótelepi Áfészban. Nem azért veszed meg, mert felidézi azt a nosztalgikus sallert, amit a tesi 
tanártól kaptál, amiért már megint rosszul volt megkötve a kisdobos nyakkendőd. Hanem mert 
szereted. 
A Pöttyös például elég lent kezdte: a Túró Rudi egy szánalmas, étbevonóba mártott túrószelet volt, 
a kommunista Kinder Bueno, amit csak az hívott édességnek, akinek egy rokon sem hozott még 
egyetlen nyamvadt Milky Way-t se Bécsből. Azóta övék az egyik legnagyobb magyar Facebook-
rajongói oldal, és a Pöttyösnek van egy rakás olyan változata, amiről a hetedik ötéves terv írói még 
álmodni sem mertek. Ott van ugye a tejcsokoládés, a Szamos marcipános, és persze a banános 
változat is. Igen a banán az a a déli gyümölcs, amiért '84 telén még három órát kellett sorban állni a 
Skála Metrónál. 
Csoki nélkül 
Most pedig már van Fitt változat is, amiben állítólag 30 százalékkal kevesebb a cukor, és a felirat 
szerint kiváló fehérjeforrás is, ami biztos jó hívószó azoknak, akik amúgy leturmixolt csirkemellet 
esznek némi aszpartámmal meghintve desszertként a tömegnövelő edzések szüneteiben. 
Persze lehet egy édesség kifejezetten egészséges, de ez általában két dolgot sejtet: vagy hogy 
ehetetlenül rossz, vagy olyan mint a light töpörtyű, meg a zsírszegény tokaszalonna, vagyis csak 
arra jó, hogy a csomagolást bámulva megnyugodjunk, amikor teli szájjal majszolva éppen ránk tör a 
bűntudat. 
Csak a tények kedvéért engedjük előtörni belőlünk az Update1-es fokozatú dietetikust: a klasszikus, 
30 grammos Túró Rudi 109 kalóriát és 11,8 gramm cukort tartalmaz, a Fitt változat viszont 38 
grammos, 122 kalória van benne, és 9,9 gramm cukor. Nem vagyok egy kiköpött Schorbert Norbi, 
de azért annyit félénken ki merek jelenteni, hogy a napi Túró Rudi-adag lecserélésével még 
vélhetően nem tettünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy a legjobb formánkban találjon ránk a 
bikiniszezon. 
De kit érdekelnek a kalóriák, ha egyrészt rá van írva, hogy fitt, másrészt a Pöttyös olyan 
reklámkampányt nyomott, hogy Kádár János adta a másikat. Merthogy a bevezető akció abból áll, 
hogy felidézik a legvidámabb barakk hiánygazdaságát, és a Fitt Rudit csak pár kiválasztott 
Tescóban árulnak, ahonnan nagyon gyorsan el is kapkodták mind. Pénteken a fővárosi boltokban 
például csak az üres pultok felett nosztalgiázhattak az érdeklődök. Én a Pöttyös helyében azért 
spontán sorbanállást, meg pult alól kínált félretett darabokat is szerveztem volna, meg pár 
hoszteszlányt, aki Lenke néninek öltözik. 
De hogy milyen az új Fitt változat? Hát ugye van natúr és almás-müzlis ízben, és azért fitt, mert 
csoki helyett fehér, állítólag joghurtos réteg fedi. Mindezt egy áramvonalasabb, és az eredetinél 
modernebb csomagolásba rejtették: tényleg, az egészséges Rudi már-már úgy néz ki, mintha 
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egyenesen az amerikai piacra akarnának betörni vele. De legalábbis nem rondább, mint egy átlagos 
müzliszelet. 
A külseje a szerkesztőség szinte összes tagját a krétára emlékeztette, talán azért, mert hosszú és 
fehér, és nem vagyunk olyan perverzek, hogy erről rögtön egy vízbe fullad kutya rothadó péniszére 
asszociáljunk. 
És az íze? 
“Finom, de csak távolról emlékeztet az igazi, barna Túró Rudira. Az eredetinél kicsit savanykásabb, 
de szerencsére nem valami egészségtudatos paleotermék jut eszembe róla, hanem édesség. A 
müzliset viszont csakis marketingszempontok indokolják, azt gondolhatták, hogy jobban fogy majd 
a fitnesztermek büféjében: magok helyett az almaaroma dominálja” - nyilatkozta kérdésünkre 
Földes András falmászó, haditudósító és főállású édességfüggő. 
“Olyan érzés, mintha megfázva benyomna az ember egy sima rudit, a csokiból semmit nem érez, de 
a túró nagyjából sikeresen áttüremkedik az érzéketlen ízlelőbimbókon” - tette ehhez hozzá Rovó 
Attila belpolitika szerkesztő egyenesen a fitt változat lényegére tapintva: a bevonat annyira 
cukormentes, hogy bár fehér csokinak néz ki, valójában ízetlen, vagy megengedően fogalmazva 
semleges ízvilágú joghurt. 
Inkei Bence zenei szakíró és kifinomult érzékenységű ételtesztelő mindezt úgy foglalta össze, hogy 
hát igazán ő a csokin kívül nem érez semmi különbséget. Aztán azért hozzátette, hogy “Túró Rudi-
töltelék íze van, a bevonat teljesen semleges. Ha már hasonlítani kell valamihez, hát legyen 
túrótorta” 
Vagyis kimondhatjuk, hogy az új fitt Rudi tényleg a nosztalgia csúcsterméke: nemcsak azzal 
reklámozzák, hogy nem lehet kapni, de azt lehet benne szeretni, hogy kispórolták belőle az import 
hozzávalót, a csokoládét. 
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Még a kormány új sarca sem üti agyon a napelemet 
 
Két éve termékdíjat, most újabb sarcot vetnek ki a napelemek után. A szolárrendszerek iránti 
vásárlói kedv töretlen, ami nem meglepő, hiszen 8-10 év alatt behozza az árát az 1,2-2,5 millió 
forintos beruházás, így sokan borítják be a tetőt napelemekkel. 
Alaposan felkorbácsolta a kedélyeket az a minapi hír, hogy gyakorlatilag újabb adót vetnek ki a 
napelemekre: annak, aki napelemrendszert akar telepíttetni, áprilistól bizonyos határ felett elosztói 
teljesítménydíjat kell fizetnie. Ugyan indulásként az új tarifa nulla forint lesz, de a piaci szereplők 
máris a falra festették az ördögöt: nem marad ez így örökre. Ha a kormány bevezet egy díjat, az 
nem véletlen. Jaj neked, megújuló energia, ezzel is az új paksi atomerőműből származó áramnak 
akarnak helyet csinálni – így szóltak a díj bevezetéséről szóló első kommentárok. 
Érdemes azonban egy kicsit körüljárni a témát, és ha így teszünk, más következtetésre is juthatunk. 
A legfontosabb talán az: a napelemek iránti fokozódó igényt megtörni aligha lesz képes a mostani 
zavar. 
Az új díjra és az azzal járó bizonytalanságra a figyelmet ráirányító iparági szervezetnek, a Magyar 
Napelem Iparági Egyesületnek (MANAP) a vezetője, Szolnoki Ádám úgy gondolja, hogy bizonyos 
tekintetben megindokolható, és hosszabb távon elfogadható az elosztói teljesítménydíj. 
Most a saját áramellátásukat biztosító napelemrendszereket üzemeltető családok nagy része 
minimális díjat fizet az áramhálózat használatáért (ez a rendszerhasználati díj), szemben a magyar 
lakosság nagy részével, azokkal, akik a hagyományos módon, valamelyik nagy szolgáltatótól veszik 
az áramot. 
A hálózat fenntartásához tehát Szolnoki szerint a napelemek terjedésével fokozatosan hozzá kell 
majd járulnia a napelemeket használóknak, ezt kényszerítené ki a jövő hónapban életbe lépő díj, bár 
szerinte a napelemes rendszerek mai elterjedtsége még nem indokolja a terhet. Azt azonban a 
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szakember fontosnak tartja, hogy a díj tervezhető legyen és majdani mértéke érdemben ne 
befolyásolja a napelemrendszerek árát és így megtérülését, ne vesse vissza a megújuló energia 
terjedését. 
A most bejövő újabb, sarcként is aposztrofált díj közel sem fog sújtani mindenkit. 
Akiknek már van napelemrendszerük, azoknak nem kell fizetniük, csak azoknak, akik március 31-e 
után adják be igényüket háztartási méretű kiserőmű, vagyis napelemrendszer csatlakoztatására. 
Ráadásul közülük is csak azoknak, akiknél a rendszer teljesítménye 4 kilowatt feletti (és csak a 
határ feletti rész után), márpedig egy család éves áramát 3-6 kilowatt közötti teljesítménnyel már 
meg lehet termelni szolárrendszerrel. 
A kereslet mindenesetre ütemesen bővül. Szolnoki úgy becsüli iparági adatok alapján, hogy 2015 
végén 8-9 ezer háztartásnál működött napelemrendszer, ez tavaly év végére 11-12 ezerre nőhetett. 
Vagyis a dinamika lenyűgöző, de még mindig nagyon kevesen oldják meg így az áramellátást 
(durván 4 millió háztartás van az országban). 
A két évvel ezelőtt bevezetett másik sarc, a termékdíj sem tudta eltántorítani az embereket a 
szolárrendszerektől. 
Ezt tapasztalta a napelemek telepítésével foglalkozó vállalkozások és a megrendelők között 
közvetítő egyik legnagyobb, a www.napelemajanlat.hu portált üzemeltető cég projektvezetője, 
Farkas Ferenc is. Bosszantó teher persze a termékdíj, nem segíti a tiszta energia térhódítását, de el 
sem lehetetleníti. 
A MANAP vezetője élesebben fogalmaz. Mint mondja, a napelem bekerülési értékének az 5-6 
százalékát teheti ki az arra kivetett, az EU-átlag durván hatszorosára rúgó magyar termékdíj, 
márpedig amikor valaki dönt egy 1,2-2,5 millió forint közötti beruházásról (teljesítménytől függően 
ennyiből jön ki ma egy olyan napelemrendszer telepítése, amely egy család éves áramfogyasztását 
képes biztosítani, a beruházás pedig 8-10 év alatt behozza az árát), ott akár 2-3 százalékos árelőny is 
döntő lehet. 
A sokat szidott magas magyar terhek pedig nem 2-3, hanem akár 10 százalékkal is megdrágíthatják 
a projektet ahhoz képest, mint ha ugyanazt a napelemet egy Szlovákiában bejegyzett vállalkozástól 
rendeli meg egy magyar család. 
Innen nézve nem csoda, hogy Szolnoki szerint szemmel látható rést hasítanak ki az itteni piacról a 
Szlovákiában székhellyel rendelkező, valójában magyar hátterű cégek. Farkasék közvetítő cége 
azonban mást tapasztal, holott durván 250 napelem-telepítő céggel van kapcsolatban. Ő azt mondja, 
fennállásuk alatt egyetlen olyan céget sodort feléjük az élet, amelyikben magyar tulajdonosok 
voltak, de az alacsonyabb terhek (az itteninél kisebb termékdíj és áfa) miatt inkább Szlovákiába 
költöztették át a vállalkozásukat. Ráadásul a határtól egy-két száz kilométerre fekvő településre már 
nem is éri meg külföldről rendelni a szolárrendszert. 
 

http://24.hu/fn/gazdasag/2017/03/05/nem-uti-agyon-a-napelemimadatot-az-uj-sarc/#!kalooga-
25682/~napelem%20~napelemad%C3%B3%5E0.75%20~term%C3%A9kd%C3%ADj%5E0.56  
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NAV: Elkészültek az adóbevallási tervezetek 
 
Ezzel az adózásban és adóztatásban is mérföldkőhöz érkeztek - emelte ki a NAV adóügyi 
főigazgatója 
Mintegy 3,8 millió embernek készíti el adóbevallása tervezetét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) - mondta a NAV adóügyi főigazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában. 
Sinkáné Csendes Ágnes kiemelte: az adózásban és adóztatásban is mérföldkőhöz érkeztek azzal, 
hogy a magánszemélyeknek a NAV készíti el az adóbevallás tervezetét. Az elkészült szja-bevallás 
tervezetéhez ügyfélkapun keresztül lehet majd hozzáférni. A webes felületet a héten a szakma 
tesztelte. Könyvelőknek, adótanácsadóknak, szakmai szervezeteknek, illetve cégeknek mutatták be, 
és pozitív volt a fogadtatása - ismertette a NAV adóügyi főigazgatója. 
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Kitért arra is, hogy vannak, akik idegenkednek az ügyfélkapus rendszertől, keveset használják, ezért 
március 15-ig telefonon, sms-ben vagy akár személyesen igényelni lehet, hogy papír alapon is 
kiküldjék számukra a bevallási tervezetet. 
Sinkáné Csendes Ágnes azt is elmondta, hogy az adóbevallási határidőhöz közeledve, májusban 
megerősített ügyfélszolgálatot tart a NAV. 
 
http://magyarhirlap.hu/cikk/81656/NAV_Elkeszultek_az_adobevallasi_tervezetek  
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Naperőművel támad fel Csernobil 
 
A világ legnagyobb naperőműfarmja épülhet meg az 1986. áprilisi atomkatasztrófa által érintett 
csernobili zárt övezetben. 
Az ukrán kormány által tavaly meghirdetett tenderre eddig félszáz befektető jelentkezett, a pályázók 
20–1000 hektárt kívánnak beborítani fotovoltaikus napelemtáblákkal. 
A legtöbb részlet arról a kínai tervről került napvilágra, amely szerint egymilliárd dolláros 
befektetéssel egy ezer megawatt teljesítményű naperőmű épülne a néhány hete új, a radioaktív 
sugárzást jól szigetelő szarkofággal befedett reaktorroncs közelében. A paneleket a legnagyobb 
kínai megújulóipari holding, a Golden Concord (GLC) gyártaná és szerelné össze e helyszínen, 
az erőművet pedig az ugyancsak kínai National Machinery Corporation üzemeltetné. 
A szakemberek szerint az erőművek számára kijelölt, 12 négyzetkilométeres területen nem annyira 
erős a sugárzás, hogy az veszélyt jelentene a rövid ideig a térségben tartózkodó építőkre, illetve a 
karbantartókra. A most tervezett és a jövőbeli csernobili naperőművek által termelt energia 
költségét jelentősen csökkenti, hogy miközben olcsón bérelhető a más célra aligha használható 
terület, a közelben van a megtermelt elektromos áram továbbítására alkalmas infrastruktúra. 
„Hatalmas társadalmi és gazdasági előnyök származnak majd abból, ha zöld és megújuló 
energiatermelésre használjuk fel a tönkretett területeket” – fejtegette a GLC egyik vezetője. 
A kínaiak mellett amerikai és kanadai befektetők is tárgyalnak a naperőművek telepítéséről. 
Kijevi források szerint Ukrajnában azt is fontolóra vették, hogy ha sikeres lesz a világ jelenleg 
legnagyobb naperőmű-építési projektje, kibővítik a megújulóknak szánt területet, s a következő 
évtizedben további tendereket írnak ki újabb beruházók számára. Erre már csak azért is szükség 
lesz, mert más államok is törekszenek a világelsőségre. Az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb 
városában, Dubaiban például az évtized végén adnak át egy ugyancsak ezer megawattos farmot, s a 
tervek szerint 2030-ra az ottani teljesítmény eléri az ötezer megawattot, azaz a létesítmény kétszer 
annyi áramot ad majd, mint a Paks 2 atomerőmű két új reaktora együtt. 
A Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) számításai szerint 2030-ban a világon 
megtermelt energia 13 százaléka származik majd naperőművekből a jelenlegi 2 százalékkal 
szemben, s ez azt jelenti, hogy a mostani 250 gigawattról másfél évtized alatt 1800–2500 gigawattra 
ugrik a Nap fényét árammá átalakító erőművek összteljesítménye. „A számítások szerint 
a naperőművekben előállított áram ára a jövőben is csökkenni fog, a következő évtized végére 
további 59 százalékkal esik az önköltség. A többi megújulónál kisebb árzuhanás várható, a tengeri 
szélerőműveknél 35 százalékos, a szárazföldieknél pedig 26 százalékos esésre számítunk” – áll 
az IRENA előrejelzésében, amely szerint az USA-ban épített naperőművek jelenleg 
kilowattóránként 5–10 centes áron termelik meg az áramot. Franciaországban 9, Németországban 
pedig 8 centtel számolnak. A közeljövőben elkészülő napenergiafarmokon – például Dubaiban – 
viszont csupán 3 centbe kerül majd egy kilowattóra előállítása, így a megújulók fokozatosan 
támogatás nélkül is versenyképessé válnak a hagyományos energiaforrásokkal. A naperőműveknek 
köszönhetően évente 300 millió tonnával csökken a légkörbe eregetett szén-dioxid mennyisége, s ez 
a szám 2030-ra megtízszereződhet. 
A megújulók közül a napenergia a legnépszerűbb, tavaly az új energiatermelési beruházások ötöde 
jutott ilyen erőművekre. A 13 százalékos szint eléréséhez az kell, hogy megmaradjon a jelenlegi 

http://magyarhirlap.hu/cikk/81656/NAV_Elkeszultek_az_adobevallasi_tervezetek


bővítési ütem: 2010-ben még csak 40 gigawatt volt a naperőművek kapacitása, s ez nőtt meg a 
jelenlegi 250 gigawattra. Közben készülni kell az elhasznált fotovoltaikus napelemtáblák 
újrahasznosítására is. A már nem működő panelekből 2050-re évente 15 milliárd dollár értékű 
anyagot lehet majd visszanyerni. 
 
http://hvg.hu/tudomany/201709__ukrajna__oriasnaperomu__energiatermelesi_trendek__csernobili
_fonix 
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Diákokat tanítanak a pénzügyi tudatosság alapjaira 
 
Hétfőn indul az általános iskolásoknak és középiskolásoknak szervezett Pénz7 rendezvénysorozat, 
amely az idén vállalkozói ismeretek oktatásával is bővül, a magyar fiatalok ugyanis kevésbé 
érdeklődnek a vállalkozóvá válás iránt az iskola befejezése után, mint a nyugat-európai társaik - 
mondta Lepsényi István, az NGM gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára 
Az egyhetes rendezvénysorozat keretében a magáncégek alapításáról, a vállalkozói lét témájáról 
sikeres vállalkozások vezetői tartanak majd előadásokat a tanulóknak. Ennek során a személyes 
történetük rövid bemutatását követően alkalmuk lesz arra, hogy a diákok Pénz7-en kidolgozott 
üzleti ötleteinek értékelésébe is bekapcsolódjanak. 
A Pénz7 együttműködő szakmai partnerei az Emberi Erőforrások Minisztériuma projektvezetésével 
a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány és a Junior 
Achievement Magyarország Alapítvány. A szervezők küldetésüknek tekintik a jövő nemzedék 
pénzügyi nevelését, ezért többféle módon támogatják a Pénz7 programját, melynek célja, hogy már 
fiatal korban "elültesse" a pénzügyi és gazdasági tudatosság alapjait. A Pénz7 szervezői számos 
visszajelzést kaptak arról, hogy a gyerekeknek tartott, pénzügyek kezelésével foglalkozó órák 
nyomán a családokban is téma lett a pénz beosztása, a felelős tervezés és a tudatos pénzkezelés. 
Lepsényi István rámutatott: azok a diákok, akik "jó képzés" során találkoznak a vállalkozói 
kompetenciák fejlesztésével és vállalkozói ismeretekkel, nagyobb arányban képzelik el jövőjüket 
vállalkozóként. Ez  hosszú távon a gazdaság egészére pozitívan hat - húzta alá. 
Az iskoláknak kevés kapcsolata van a vállalkozásokkal - mondta. Ezért az NGM olyan országos 
vállalkozói önkéntes adatbázis kialakításán dolgozik, amely elsőként a témahét gazdálkodási 
témájához biztosít önkéntes vállalkozókat, akik "életszerűvé" teszik az órákat a diákok számára. 
Lepsényi István elmondta: országszerte 262 középiskola és 161 általános iskola regisztrált a 
program gazdálkodási tematikájára. A 262 középiskolából 124 szakgimnázium. A 2016/2017-es 
tanévtől a szakgimnáziumok 10. évfolyamában a pénzügyi és vállalkozói ismeretek a kötelező 
tanórák közé került. A regisztrált iskolák mintegy egynegyedébe tudtak delegálni vállalkozói 
önkéntest, akik helyi sikeres vállalkozók - jegyezte meg az államtitkár. 
 
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/diakokat-tanitanak-a-penzugyi-tudatossag-alapjaira-484218 
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