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Kelendők az ötvenesek
A FÉRFIAK KEZDEMÉNYEZŐBBEK, HA ONLINE TÁRSKERESÉSRŐL VAN SZÓ
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az online társkereséstől csak a nők szoronganak,
pedig ez a szakember szerint nem igaz. A férfiak bár kezdeményezőbbek, legalább annyira
nem tudják, hogy kéne megfelelően viselkedni, mint a hölgyek.
KAPCSOLAT
- A Facebook a legnagyobb húspiac - kezdi olvasónk, Zoltán, amikor az online
társkeresésben szerzett tapasztalatairól kérdezzük. - Aki a neten keres társat, az szerintem 98
százalékban csak szexet szeretne, legyen nő vagy férfi. Könnyű útja ez egy-egy gyors
numera megszerzésének, magam is csupán egyszer lettem szerelmes úgy, hogy online
próbálkoztam - folytatja, és komolyabbra fordítva a szót elmondja, borzasztóan munkás
tényleg megfelelő társat találni az ilyen oldalak segítségével. Elképzelhetetlenül nagy a
merítés, és mindenki azonnal meg szeretné találni az igazit - már ha erre vágyik.
JOBBNAK LÁTSZANI - A szemétkedés és a kamuprofilok egyébként mindent
elrontanak. Ha valaki nem topmodell, akkor irtózatos stílusban kommentelik a képeit, pedig
ezt senki nem érdemli. Emiatt nyilván mindenki szeretne jobbnak látszani, és sokszor a
valóságtól teljes mértékben eltérő fotók kerülnek fel egy-egy emberről - meséli, és azzal
nyugtázza, összességében már nem hisz az internetes társkeresésben. Pedig egy felmérés
szerint épp a férfiak bíznak jobban a társkereső oldalak sikerességében. Az USA-ban
található Michigani Egyetem tavaly 186 ezer heteroszexuális férfi és nő párválasztási
szokásait vizsgálva arra is rámutatott, hogy többségében a férfiak veszik fel először a
kapcsolatot, a nők pedig nagyon szelektíven válaszolnak a férfiak üzeneteire. Ráadásul míg
egy nő a kor előrehaladtával egyre kevésbé számít kívánatosnak, addig a férfiak 50 évesen a
legkelendőbbek, főleg, ha magas végzettséggel rendelkeznek.
MINDENKI HAZUDIK?
Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus rámutat, egészen más területen füllent magáról a
társkeresőkön a nő és a férfi. Míg a nők a társkeresős bemutatkozásban általában a
testsúlyukon, az életkorukon, alkati jellemzőiken változtatnak, addig a férfiak a kapcsolati
terveiket vagy státuszukat kozmetikázzák.
- Sokat emlegetett problémája a pasiknak, hogy elmennek egy találkozóra, és élőben nem
olyannak látják a nőt, mint a képeken - magyarázza a szakértő, és hozzáteszi, ilyenkor
gyakran oda sem mennek a hölgyhöz, ami nem szép dolog ugyan, de a nő felelőssége is. - Az
is jellemző problémájuk, hogy úgy érzik, mintha egy adóellenőr faggatná őket. "Mennyit
keresel?", "Mi a foglalkozásod?", "Van-e kocsid?", "Milyen gyakran jársz nyaralni?" Ezektől
a kérdésektől a többség tényleg rosszul érzi magát - mondja a pszichológus, és azt javasolja,
fordítva se állítsunk irreális elvárásokat, ha tényleg társat szeretnénk találni. Vagyis férfiként
se kizárólag a tökéletes címlaplányokra "utazzunk".
HAJSZOLJUK A TÖKÉLYT

- Olyan világban élünk, amelyben lassan csak az számít jónak, ami minden szögből
fotózva tökéletes. Az applikációknak köszönhetően nincs már olyan fotó a közösségi
oldalakon, ami ne lenne maradéktalanul megszerkesztve, ez azonban téves elvárásokhoz
vezet, melyeket nem tudunk megugrani.
Sem a nők, sem a férfiak nem ilyenek a valóságban. Nem tökéletes instacsajok
rohangálnak az utcán, épp ezért bárkitől hiba azt várni, hogy megfeleljen ennek - mutat rá a
szakértő, és azt tanácsolja a férfiaknak, hogy - amennyiben tényleg társra vágynak - felejtsék
el a duzzogást, és keressék inkább az egyéniséget a feltöltött fotók mögött, és jusson eszükbe
az is, hogy amitől ők szoronganak, annak a fordítottja a nőket is nyomasztja.
- Nem szerencsés rögtön a mellméretről vagy a testsúlyról kérdezni a hölgyet, de egy túl
korán megejtett találkozó sem feltétlenül kecsegtet sok jóval - mutat rá, és azt javasolja, a
siker érdekében a randi előtt beszélgessünk telefonon, esetleg Skype-on, hogy kicsit jobban
megismerjük egymást. - Ha túl hamar találkozunk, akkor még nem rendelkezünk azzal a
nagyvonalúsággal, hogy elnézzük a másik apróbb hibáit. Ha túl későn, akkor viszont fennáll
a veszélye, hogy olyan tulajdonságokat álmodunk bele a másikba, melyekkel nem
rendelkezik, és végül csalódás ér - mondja, és azt tanácsolja, ha a találkozó sikeres volt,
akkor se akarjunk túl gyorsan haladni.
ISMERJÜK MEG EGYMÁST!
- Ne a mihamarabbi szexre utazzunk, az ugyanis attól lesz jó, hogy ismerjük egymást.
Hagyjuk a nőt feloldódni, megnyílni a kapcsolatban, és ne várjuk, hogy jól teljesítő
pornószínésznőként szórakoztasson minket. Ne kérjünk és ne küldjünk az intim testtájainkról
fotókat ismerkedés gyanánt. Ez hadd maradjon meg a személyes találkozásnak - mondja.
- Egy igazi férfinak kell, hogy legyen annyi önbecsülése, hogy nem hasonlítja a hölgyet az
exekhez, hanem önmagáért értékeli, és kivárja, hogy megismerjék egymást - fejezi be.
MINDENT TUDNAK RÓLUNK
A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete megbízásából a CP Educatio Kft. készített
társkeresőoldal-tesztet nemrégiben. Ők felhívják rá a figyelmet, hogy a nagy reményekkel
érkező, érzelmileg sokszor amúgy is kiszolgáltatott felhasználóknak minden apróságra oda
kell figyelni az online társkeresők használata során. A havi szolgáltatási díjak 700 és 3990 Ft
között ingadoznak, átlagosan 2120 forint az előfizetés, de hosszabb távon - jellemzőien 3-612 hónap - nagyjából 1000 forint környékén már hozzá lehet jutni. A társkereső oldalak
szinte mindegyike automatikusan megújuló szolgáltatásokat értékesít. Ez azt jelenti, hogy ha
vásárlunk egyhavi előfizetést, akkor az oldalak döntő többsége a következő hónapban is
automatikusan levonja ugyanazt az előfizetői díjat a számlánkról. Mivel a regisztrációt nem
tudjuk elkerülni, ha körül szeretnénk nézni az oldalon, hogy megállapítsuk, igénybe
szeretnénk-e venni egyáltalán a szolgáltatásait, a társkereső oldalak pillanatok alatt nagyon
sok adatunk birtokába kerülnek. Közel sem csak a nevünket és az e-mail-címünket kérik el.
Az alábbi listát az egyik adatvédelmi nyilatkozatból idézzük szemléltetésképp: "e-mail-cím,
telefonszám, jelszó, születési dátum, nem, szexuális beállítottság, lakhely (település neve),
gyermekek száma, családi állapot, magasság, súly, testalkat, hajszín, iskolai végzettség,
munka típusa, alkohol- és dohányzási szokások, testékszerek, tetoválások, horoszkóp,
személyes fénykép" - derül ki a kutatásból.
Nem szerencsés siettetni, se halogatni a találkozást az online megismert partnerrel,
Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus.
TROGMAYER ÉVA
Eredeti

(Délmagyarország, 2019. április 01., hétfő, 8. oldal)

Megfontoltan szerződjünk internetre, kábeltévére!
Járt már úgy, hogy hírközlési vagy más szolgáltatóval a hűségidőn belül megszűnt a
szerződése, és jogvitába keveredett? E témában válaszoltak olvasóink felvetéseire, panaszaira
a fogyasztóvédők. Sorozatunk következő részéhez a húsvéti nagy bevásárlás kapcsán várjuk
kérdéseiket.
CSONGRÁD MEGYE
- Nálam a tévé-előfizetés körül van a hercehurca. Elköltöztem hűségidőn belül olyan
helyre, ami nem volt szolgáltatási terület. Meg mindig pénzt követelnek tőlem olyanért, amit
meg sem kaptam - jogos ez?
- Érdemes a szolgáltató honlapján megnézni az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF),
ebben megkeresni a kötbér alóli kivételek eseteit. Ha itt nem szerepel a szolgáltatás
áthelyezésének akadályozása, tehát az, ha olyan településre költözik a szerződő fél, ahol az
nem elérhető, akkor jogos a vállalkozás követelése. Azokat a földrajzi szolgáltatási
területeket, ahol a vállalkozás köteles az áthelyezést biztosítani, szintén az ÁSZF-ben kell
rögzíteni. Méltányosságot a részletekben történő fizetésre vonatkozóan adhat a vállalkozás,
de erre nem kötelezhető.
- Hátralékomat átadták egy behajtó cégnek, pedig négyszer magyaráztam már el, hogy
elköltöztem olyan helyre, ahol ez a cég nem szolgáltatott. Lemondtam írásban, visszaküldtem
a vackait, nem is kaptam tovább számlát, mégis azt mondják, tartozom.
- A behajtást végző vállalkozásnak írt levélben is érdemes összefoglalni az esetet. A
méltányossági kérelem lehetősége fennáll, emellett a kötbér jogosságát a jelenlegi adatok
szerint sajnos vitatni már nem lehet. Már nem a szolgáltató a követelő fél, hanem a behajtó.
Azt viszont érdemes tudni, hogy az elektronikus hírközlési szerződésekből fakadó
követelések elévülési ideje egy év. Tehát, ha volt összefüggően olyan 12 hónap, amikor nem
kapott fizetési felszólítást, és az engedményezés sem szakította meg ezt az időt, akkor
elévülhetett a követelésük. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnt, de a teljesítés már nem
kényszeríthető ki jogi úton - érdemes lehet erre is hivatkozni.
- A szolgáltatóhoz egy bizonyos műsor kedvéért csatlakoztam. Felmerült, hogy a
csatornakiosztást módosítják a jövőben - ilyet lehet?
- Tévés csatornakínálatnál meghatározza a törvény, mely esetekben jogosult a szolgáltató
azt módosítani, és csak két esetben változtathatja meg a körülményekben bekövetkezett
lényeges változásra hivatkozva. Az egyik, amikor a szolgáltató az ÁSZF-ben és internetes
honlapján feltüntette azt az időpontot, ameddig az adott csatorna szerepeltetését vállalta, és
ez letelt. Másik esetben pedig hivatkozhat arra, hogy a változást lakossági felméréseken
alapuló nézettségi adatok, vagy a médiaszolgáltatóval - vagyis a csatorna készítőjével - kötött
szerződéses jogviszony indokolja.
- A tévét eddig légkábelen biztosította a szolgáltató, ám a szomszéd építkezése miatt ez
már nem tartható fenn sokáig. Most engem kötelez a földkábel kiépítésére, annak minden
költségével. A hűségidő lejárta még messze van. Ha nem vállalom, kötbért kell fizetnem?
- A vállalkozás az ÁSZF-ben is meghatározza, mely földrajzi területen vállalja a
szolgáltatást. Feltételezhető, a rendelkezések nem térnek ki arra, hogy ezeken milyen
vezetékre lehet csatlakozni, földkábelre vagy légkábelre. Ebből arra lehet következtetni, hogy
vezetékek kiépítésével biztosítja a szolgáltatását, melyre a fogyasztók saját döntésüknek
megfelelően csatlakoznak. Álláspontunk szerint az ügyfél nem kötelezhető a megfelelő

kábelrendszer költségeire olyan területen, ahol a szolgáltatás kiépítését a vállalkozás eleve
biztosította. A légkábel, ezzel egy időben a szolgáltatás megszűnésekor ön nem kötelezhető
kötbérre.
JÁRT MAR PORUL SONKÁVAL, CSOKINYÚLLAL, LEJÁRT TERMÉKKEL? VÁRJUK OLVASÓINK KÉRDÉSEIT
Örök téma, hogy miből van az olcsóbb húsvéti sonka, a multinál érdemes elolvasni az
összetevődet. Fogott már mellé Ossza meg velünk történetét, kérdezze fogyasztóvédelmi
szakértőinket! Ünnepi nagy bevásárlásnál könnyebben előfordul, hogy lejárt szavatosságú
terméket veszünk. Mi ilyenkor a teendőnk, hová fordulhatunk? Mit tehetünk, ha a feltüntetett
ár nem egyértelmű A bevonómassza olcsó ugyan, de a nyúl vagy a tojás rendes csokiból az
igazi. Erezte már úgy, hogy becsapták? Gyakori probléma, hogy az akciós árat a pénztár nem
érvényesíti - járt már így? Előfordul, hogy a termékeket nem hitelesített eszközzel mérik,
vagy a csomagolóanyagot is belemérik a vásárolt áruba. Volt már ilyen tapasztalata? Ossza
meg velünk problémáját, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket.
Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda - leveleiket a
panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.
Internet, kábeltévé, hűségidő - figyeljünk a szerződési feltételekre
K. A.
Eredeti

(Délvilág, 2019. április 01., hétfő, 1+2. oldal)

Duplán csalódhat a társkereső
Sok szerelem szövődött már az interneten, mások viszont panaszkodnak az online randiés társkereső oldalakra. A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének segítségével
összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni használatukkor.
A magyar piacon külföldi üzemeltetésű randi- és társkereső weblapok is népszerűek,
naponta több ezren-tízezren látogatják ezeket. Kevesen beszélnek erről, de sokan
próbálkoznak így a párkapcsolat révébe érni. Arra persze nem kaphatnak garanciát, hogy
partnerre lelnek, de nem csak ezért érheti őket csalódás. Ugyanis szolgáltatást vásárolnak és
vevőként megtévesztés áldozatai lehetnek, ha nem körültekintőek.
REJTEGETETT ÁRAK
Fogyasztóvédők tapasztalatai szerint minél konkrétabb elképzelései vannak az érzelmileg
kiszolgáltatott felhasználónak a nagy Ő-ről, annál mélyebbre kell nyúlnia a zsebébe. Érdemes
a szerződési feltételeket végigolvasnia. S igaz, hogy a társkereső algoritmusok akkor
hatékonyak, ha a kereső magáról sok adatot megad, jó tudnia, hogyan kezelik azokat.
A társkereső felületek többségénél ingyenes a regisztráció, de használati díj van. Ám
előfordul, hogy csak pluszszol gáltatásokért fizetve van esély a szerelem megtalálására, arra,
hogy esetlegesen jövőbeli párunk üzenetét megkapjuk. Sajnos szinte mindegyik szolgáltató
mindent megtesz árai eltitkolásáért. Az, hogy miért és mennyit kell fizetni, csak regisztráció
után derül ki, ez pedig adathalászatnak is tekinthető. Azért is, mert az egyes cégek díjai alig
térnek el: a havi előfizetés átlagosan 2120 forint, hosszabb távon ezer forint körüli.
Bonyolítja a számolást a kredit- és zsetonrendszer, az, amikor kedvezményt hirdetve csak a

régi árat tüntetik fel, és az is, ha egy pár napig ingyenes szolgáltatás későbbi díját nem
közlik.
AUTOMATIKUS
HOSSZABBÍTÁS
Szinte mindegyik társkereső oldal automatikusan hónapról hónapra megújítja az
előfizetést, levonja a díját, akkor is, ha vége a kedvezményes időszaknak. Ráadásul a hoszszabbítás kikapcsolásáért feltételeket szabhatnak. S előfordul a megtévesztő árfeltüntetés
klasszikus típusa, amikor apró betűkkel írják ki, hány "forinttól" kínálnak díjakat, pedig itt a
"tól"-on van a hangsúly. Emellett arra is figyelni kell, hogy az ár havi törlesztésnél is
érvényes vagy csak egyösszegű fizetésnél.
Van olyan oldal, amelyen csak emelt díjas SMS-ben lehet fizetni. Ugyan a többinél
általában többféle módon, de ez buktatót rejt, mert a fizetési platformtól függhet a szerződés
felmondása. A fogyasztóvédők szerint az is általános, hogy nincs megfelelően definiálva, mit
takar egy-egy fizetős szolgáltatás. Ráadásul sokszor olyan elnevezést kapnak (szuperláv,
flört), amiből nem lehet következtetni a tartalmukra.
TANÁCSADÓK SEGÍTENEK
Számítson arra is, nemcsak társat nehéz találni, de nem könnyű meglelni ezeken a
honlapokon a működtető cégek neveit, elérhetőségeit. A Fome idén a CP Contacttal
teszteltette a társkereső oldalakat. Erről a www.fome.hu oldalon olvashatnak. A Gazdasági
Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakemberei pedig Győrben (Bajcsy-Zsilinszky út 44.) is
várják az ügyfeleket hétfőn és csütörtökön 12 és 16, kedden és pénteken 9 és 13 óra között
(gyor@versenyugyi-ta- acsadoiroda.hu, 30/891-6625). Fogyasztóvédelmi kérdéseiket
olvasóink elküldhetik szerkesztőségünknek a rimanyi.zi- ta@kisalfold.hu e-mail-címre.
RIMÁNYI ZITA
Eredeti

(Kisalföld, 2019. április 01., hétfő, 4. oldal)

Bőséges választék, minőségtől függő ár
A fogyasztóvédelmi ellenőrök is húsvétra készülnek
Három hét van húsvétig. A kereskedők valódi forgalomnövekedésre csak az ünnep előtti
héten számítanak. Sonkából, tojásból, édességekből már most széles a választék, de az
ellenőrök sem tétlenkednek.
TOLNA MEGYE Napról napra egyre több termék utal arra, hogy közeledik a húsvét:
csokinyulak, virágos ajtódíszek, díszes tojások, sonkák kötözve és anélkül. A vásárlók
nézegetik, a díszeket kézbe veszik, de úgy tűnik, a többség még vár a beszerzéssel. Az egyik
szekszárdi belvárosi üzlet vezetője elmondta, ahogy közeledik az ünnep, úgy nő a forgalmuk.
Ők az utolsó napokban számítanak a legnagyobb rohamra.
A tojás ára idén minden eddiginél magasabb, a legolcsóbb is 40 forint körül van. A
nagyobb üzletek pultjai roskadoznak. Csak füstölt sonkából van vagy nyolcféle, a kötözöttől
a békebeliig. A legolcsóbb kilójáért 980, a legdrágábbért 3800 forintot kérnek. A vásárlók
gyakran csak az árakat nézik, pedig érdemes tudni, nagy különbség lehet két sonka között.
Ebben segít eligazodni Horváth Lajos várdombi hentes. A parasztsonka hústartalma például
százszázalékos, nem pedig vizes, szalonnával fedett, megfelelően formázott. A

sertéscombból vagy lapockából készített kötözött, nyers sonkák már változatos minőségűek.
A címkén fel van tüntetve, mennyi a hús- és víztartalma, ennek megfelelő az ára is. Érdemes
tehát a sonka címkéjét alaposan megnézni.
A bárány tipikus húsvéti étel, ennek ellenére nagyon kevés húsboltban lehet megvásárolni.
A boltvezetők szerint ennek egyszerű oka van, nem nagyon van rá kereslet. Ahol mégis lesz
rá igény, közvetlenül ünnepek előtt szerepel majd a kínálatban, kilónként átlagosan
háromezer forintért.
Nagypénteken általában a nem hívők is böjtölnek. Ilyenkor kerülik a hús fogyasztását, és
nagyobb szerepet kap a hal. Az élő halat kínáló üzletekben nagy forgalomra számítanak.
Elmondásuk szerint kilencven százalékban a pontyot keresik a vásárlók.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság sem tétlenkedik. Munkatársaik a társszervezetekkel
együtt járják a piacokat, vásárokat, üzleteket, feldolgozókat, állattartó telepeket. A piacokon
az áruk eredetét ellenőrzik. A kistermelőknek, őstermelőknek ötven tojótyúkig nem kell
pecsétet ütni a tojásra, de a kereskedőktől ezt már elvárják. A következő napokban a sonkát,
a tojást és a süteményeket kiemelten ellenőrzik. A sonkák címkéjén szereplő tájékoztatásnak
- a sertés kivételével - utalnia kell az állatra, a testtájra is, például comb vagy lapocka,
tartalmaznia kell az előkészítés módját - darabolt vagy kötözött -, fel kell tüntetni a hőkezelés
módját is. Vagyis azt, hogy nyers vagy főtt. A felügyelők azt is vizsgálják, hogy a pénztárnál
annyit kell-e fizetni, mint amit a polcon, az árcímkén feltüntettek.
Az elkészítésben a titok a lassú főzés
Húsvét, a feltámadás, azaz a keresztények legszebb ünnepe. Az élet győzött a halál és a
bűn fölött. A nem hívők pedig a tavaszt, a megújulást, az újjászületést köszöntik.
Akárhogyan is közelítjük meg ezt a néhány napot, a lényeg, hogy együtt van a család. A
terített asztalhoz hozzátartozik a főtt sonka tormával, a pirosra festett tojások, valamint a
családi receptek alapján elkészített finom étkek, készüljön az sertésből, csirkéből vagy
bárányból. Az ízletes főtt sonka titka a lassú főzés.
A sonkát langyos vízben mossuk meg, majd áztassuk be egy éjszakára. Egy nagy edénybe
annyi hideg vizet tegyünk, hogy az ellepje. Ha nagyon füstölt a sonkánk, akkor az első vizet,
félórás főzést követően, öntsük le róla. Körülbelül 3-4 órán keresztül főzzük, lassú tűzön,
babérlevéllel, fokhagymával ízesített vízben. Mikor megpuhult, a saját levében hagyjuk
kihűlni. Leöntjük róla a levét, és hideg helyre tesszük. Az igazi parasztsonka nyersen
finomabb, mint főzve, de ez nyilván ízlés kérdése.
Az igazán jó sonka hústartalma százszázalékos. Aki minőségit akar, ne az árat nézze!
Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu
Eredeti

(Tolnai Népújság, 2019. április 01., hétfő, 2. oldal)

Kiírták a gyermekétkeztetésben részt vevő konyhák felújítását célzó
pályázatot
Ötödik alkalommal írt ki pályázatot a kormány a gyermekétkeztetésben részt vevő
konyhák és étkezők felújítására, építésére, valamint konyhai eszközök beszerzésre - közölte
Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára az M1 műsorában.

Berczik Ábel hozzátette, az önkormányzatok legfeljebb a támogatás ötven százalékát
fordíthatják eszközbeszerzésre, amely során figyelembe kell venniük az energetikai
hatékonyságot és a környezetvédelmi követelményeket. A kormány idén összesen 1,5
milliárd forinttal támogatja az önkormányzatokat, amelyek legfeljebb 40 millió forintra
pályázhatnak. Az önkormányzatoknak - anyagi helyzetüktől függően - az elnyert támogatás
legalább öt, legfeljebb ötven százalékát önerőként kell biztosítaniuk - ismertette.
Emlékeztetett rá, hogy 2015 óta 480 önkormányzat nyert támogatást összesen több mint 12
milliárd forint értékben.A pályázatokat június 20-ig a Magyar Államkincstárhoz kell
benyújtani, a vissza nem térítendő támogatást pedig 2021 végéig lehet felhasználni - mondta
a helyettes államtitkár. Berczik Ábel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című
műsorában pedig arról beszélt, a kormány azért indította a programot, mert a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a közétkeztetésben részt vevő konyhák műszaki
állapotát felmérő vizsgálatai szerint a 2010-es évek elején sok korszerűtlen konyha
működött. A pályázatra való igényt az is alátámasztja, hogy minden évben többszörös a
túljelentkezés - fűzte hozzá.
Eredeti

(origo.hu, 2019. április 01., hétfő)

GUMIABRONCS HELYTELEN NYOMATÉK-ÁTTERHELÉSE
2019/3
Sokszor halljuk ezt a fogalmat: "a gondosság elve", de vajon hogyan értelmezett olyan
területre, mint a gépjármű-vezetői stílus, vagy a közlekedési körülmények alakulása?
Költőinek tűnik a kérdés, de hányszor képezi vita tárgyát, hogy pl. adott váltó, vagy
erőátviteli alkatrész a sportos vezetés miatt károsodott-e, így a jótállási vagy szavatossági
igény ez alapján egyik oldalról érvényesíthető-e, a másik oldalról viszont elutasítási alapot
tud-e képezni? Köztudomású, hogy egy nehezen körülhatárolt területről beszélünk, ahol
bizony a jogi értelmezések megnehezítik nekünk, mint műszakiaknak az életét. Bár az ember
már csak olyan, hogy az érdekeit a végletekig próbálja érvényesíteni, attól még a "szakmai
józanságnak" is a mindennapjaink részének kell maradnia. Mielőtt tehát teljesen
belefásulnánk abba, hogy "a hatóságok úgyis a gépjármű-tulajdonosnak adnak igazat",
nézzük meg az alábbi esetet, mely egy ékes példája annak, hogy a jog mélyebb ismerete és
használata a vesztesnek tűnő helyzetet is meg tudja fordítani.
MOLNÁR LÁSZLÓ közlekedési szakértő
Sokkoló tud lenni - mint esetünkben is -, mikor a "hatóság felé fogyasztói
panaszbejelentésre iratmegküldés és eljárás során nyilatkozattétel" felszólítást kap egy
márkaszerviz
Az előzményekhez tartozik, miszerint egy községi önkormányzat vásárolt egy új zártterű,
N1 kategóriájú kishaszongépjárművet egy márkakereskedésben. Az értékesítéstől számított
egy év 11 hónap után - futásteljesítmény 20 000 km - a tulajdonos képviselője jelezte az
értékesítő felé, hogy a gumiabroncsok futófelületén a természetes elhasználódástól eltérő
bemélyedéseket, deformációkat, kopást tapasztalt, ezért garancia keretében cserét szeretne
érvényesíteni. Az adott márka garanciális követelményei alapján az ügyfelet tájékoztatták
arról, hogy a gumigyártónak a gumik elküldésre kerülnek, és az ő szakértői véleményük

függvényében - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - kerülhet sor az igény érvényesítésére.
Itt emelek ki egy lényeges momentumot, hogy milyen fontos a szerződések tartalma, az
abban szereplő részletek, nevezetesen új járművek, illetve szerkezeti egységei, alkatrészei
tekintetében felmerülő jótállási vagy szavatossági jogvitához a vezérképviselet engedélye,
hozzájárulása szükséges. Haladéktalanul, a gumik téligumikra cserélése után - mikor az
ügyfél biztosítani tudta - a márkaszerviz felcímkézve, beazonosítva elküldte szakértői
vizsgálatra mind a 4 db gumiabroncsot. Az adott gumigyártó szakértői vizsgálati
jegyzőkönyve alapján a tényszerű megállapítás a következő volt: "A gumiabroncsok futóin
ún. túlzott nyomaték okozta mintázat kitöredezések láthatók. Ennek oka a nem megfelelő
légnyomáson való üzemelés, illetve főleg a kanyarokban (körforgalom) túlzott nyomatéki
terhelés a gumiabroncsokra. Ez a mintázati kitöredezés nem tartozik a garanciába."
Aki mélyebben foglalkozott már gumiabroncs- roncsolódás háttérvizsgálattal, az
ismerheti, hogy a képeken látható felületi roncsolódás egyébként egyenetlen, például
kavicsos úton kipörgetett kerékre is utalhat, így helytelen nyomaték- átterhelés történhetett.
A községi önkormányzat képviselőjének mind a gumigyártó jegyzőkönyvét, mind a szerviz
álláspontját rögzítő jegyzőkönyvet átadták, melyet a képviselő aláírásával tudomásul vett.
Mivel az ügyfél (az önkormányzat) továbbra is kérelmezte a fentiek ismeretében a cserét,
tájékoztatták, hogy ez ügyben méltányosságot csak a vezérképviselet tud gyakorolni. A
gyártói szakvéleményben foglaltakat tekintette elfogadottnak a vezérképviselet. Ezen
eredményről szintén tájékoztatták az ügyfelet, és vélhetőleg ezen elutasítottság alapján
döntött a hatóság felé történő megkeresés mellett. Mivel új járműként került sor az
értékesítésre, így természetesen megillette a tulajdonost a hazai Ptk. alapján alapjaiban
megillető jótállási (garanciális) joga, ahol tudjuk, hogy ezen időtartamon belül a gépjármű
üzembentartója/ tulajdonosa által az állagmegóvási kötelezettsége alapján időben jelzett
észrevételekkel, hibákkal kapcsolatban az eladónak - esetünkben a márkakereskedésnek - van
bizonyítási kényszere, míg ezen kívül az ügyfélnek
2013. évi V. törvény
8:1. § [Értelmező rendelkezések] 3. fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; A szóban forgó szakértői eset idején a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól fogyasztó fogalmának meghatározásakor a Polgári Törvénykönyvre utal. 2011.
évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 41. § (1) A helyi
önkormányzat jogi személy, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi személyekre
vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Szakértői
megállapításként rögzítésre került - és ez egy jelentős konklúzió -, hogy jogvita esetén mivel
a Község Önkormányzat sajátos jogi személyiségnek minősül - így nem természetes személy
-, ezért jogvita rendezésre vonatkozóan a Ptk. alapján fogyasztónak nem definiálható, így
fogyasztóvédelmi eljárásnak nincs helye. Erről tájékoztatva az érintett hatóságot az ki is adta
határozatát, melyben a fentieken kívül az alábbi 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről
bővített jogszabályi definíciót hivatkozta meg, de látható, hogy az önkormányzatok "ebbe
sem férnek bele", tehát az eljárás folytatását megszüntették. Összegzésként tehát nem árt
tudni minden szerviznek - legyen az márka-, vagy független -, hogy a fogyasztói definíciót
tágabb területeken kell értelmezni, mint azt a napi tevékenységük során sokan alkalmazzák.
Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó
szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével -

fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet,
egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kisés középvállalkozás is, amely
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye
vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az
(EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február
28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302
rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302
rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is
Eredeti

(Autotechnika, 2019. április 01., hétfő, 51+52+53. oldal)

Tűzifahirdetések: óvatosságra int a Nébih
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján több lehetőség is a
vásárlók rendelkezésére áll a hirdetők ellenőrzésére, hogy senki se váljon csalók áldozatává.
A tűzifahirdetéseknél is igaz, hogy az internet - előnyei mellett - teret ad a nehezen
ellenőrizhető, illegális árusoknak is. Különösen fontos körültekintően eljárni a közösségi
felületek csoportjaiban, "piacain" megjelenő kínálatoknál. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih) honlapján több lehetőség is a vásárlók rendelkezésére áll a
hirdetők ellenőrzésére, hogy senki se váljon csalók áldozatává.
A Nébih munkatársai rendszeresen ellenőrzik a tűzifahirdetéseket. A szakemberek nem
csak a napilapok apróhirdetéseit és a tematikus hirdetési újságokat vizsgálják, hanem az
online felületeket is. Mostanra több oldal üzemeltetőjével sikeres együttműködés alakult ki a
jogszerűtlen hirdetések kiszűrésére.
Vannak azonban olyan felületek (például a Marketplace és a különböző Facebook
csoportok), amelyeknél jelenleg kevésbé lehet eredményesen fellépni az illegális, épp ezért
kockázatos árusítókkal szemben. Emiatt - a hatósági ellenőrzések mellett - különösen fontos,
hogy a vásárlók is körültekintőek legyenek, megelőzve, hogy csalók áldozatává, vagy épp
tudtukon kívül a feketepiac "támogatóivá" váljanak.
Mire érdemes figyelni?
Mindig fokozott kockázatot jelentenek azok az, akár Facebook, akár egyéb felületeken
megjelent, hirdetések, amelyekben nem szerepel az "AA1234567" formátumú, ún. technikai
azonosító szám, vagy a hirdető csak a keresztnevével, esetleg fantázianévvel jelentkezik be.
A technikai azonosító szám, valamint a hirdető teljes nevével megadott hirdetések esetében
sokkal inkább hihető, hogy az eladó legálisan végzi tevékenységét, így az esetleges
problémák, vitás kérdések is kezelhetőek lesznek.
A technikai azonosító szám tulajdonosának nevét a Nébih adatbázisa segítségével bárki
ellenőrizheti. Érdemes például óvatosnak lenni, ha egy, a közösségi médiában megjelenő
hirdetésnél, a hirdető profil neve és a Nébih adatbázisában szereplő név nem egyezik meg.
Ha egy erdőgazdálkodó hirdeti a saját fáját eladásra, neki elég az erdőgazdálkodói kódját
megadni a hirdetésben. Gyanú esetén az erdőgazdálkodói kód mögött álló személyek valós

kilétéről az eutr@nebih.gov.hu e-mail címre írt megkereséssel kaphatnak tájékoztatást az
érdeklődők.
A Nébih külön kereshető adatbázisban a jogszerűtlen hirdetésekben szereplő
telefonszámokat, illetve hamis EUTR azonosítókat is közzéteszi. Vásárlás előtt - különösen
gyanút keltő hirdetés esetén - e felületen is érdemes tájékozódniuk a vásárlóknak.
A témában további hasznos információk olvashatóak a hivatal tűzifavásárlóknak szóló
tematikus aloldalán.
Eredeti

(uzletem.hu, 2019. április 01., hétfő)

Hogyan tudok kutyát örökbefogadni felelősen?
Kutyák örökbefogadását segítő kiadványt jelentetett meg a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih), a Fogadj örökbe! című kötetet az Agrárminisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára mutatta be Pécsett.
Zsigó Róbert a Misina Természet- és Állatvédő Egyesületnél tartott eseményen elmondta:
a Szabad a gazdi elnevezésű kampány oldaláról ingyenesen letölthető, állatmenhelyek és
gyepmesteri telepek által nyomtatott formában is igényelhető útmutató tartalmaz minden
olyan információt, amely az örökbefogadók felkészüléséhez, felelős állattartóvá válásához
szükséges. A helyszínen kiosztott sajtóanyagban szerepel, hogy a kiadvány azoknak szól,
akiknek még sohasem volt kutyájuk, de szeretnének örökbe fogadni egyet. A döntés előtt át
kell ugyanis gondolniuk, mire vállalkoznak, mert ha szem előtt tartják az állat érdekeit is, az
örökbefogadás az eb egész életére szól. Az útmutatóból megtudható, milyen szempontok
szerint választhatunk "ideális négylábú társat" magunk mellé, melyek a kutya
örökbefogadásának jogi feltételei, mekkorák a tartási költségek és hogyan lehet
megkönnyíteni az összeszoktatást. Zsigó Róbert utalt rá, hogy a Fogadj örökbe! nem az első
kiadvány a 2013-ban az Agrárminisztérium és a Nébih által indított, felelős állattartást
népszerűsítő, a kutyák vásárlása helyett az örökbefogadásukra, továbbá az ivartalanításukra
ösztönző Szabad a gazdi nevű programban. Korábban megjelent a Kutyakötelesség című
kötet a kutyatartáshoz kapcsolódó jogszabályokkal foglalkozott, a Harmóniában együtt című
pedig óvodásokhoz és iskolásokhoz szólt. Az elmúlt években nőtt az állatvédelemre
fordítható forrás: a pénzből ebrendészeti telepek, kutyamenhelyek korszerűsítése valósulhat
meg és több, az állatvédelmet szolgáló intézkedés is történt. Ilyen volt a kutyák kötelező
chipezése, a jelölést, nyilvántartást segítő ebadatbázis létrehozása is - jegyezte meg. Az
államtitkár rámutatott, ennek köszönhetően csökkent az állatmenhelyekre bevitt kóborkutyák
száma, s 80 százalékra emelkedett az állatmenhelyekről örökbefogadott kutyák aránya. Zsigó
Róbert szólt arról, hogy hat éve folyik a menhelyi kutyák ivartalanításának programja.
Kiemelte, az ivartalanítás a kóborkutya-populáció "mederben tartásának" leghatékonyabb
módja. Farkas Tamás, a Misina vezetője azt hangsúlyozta, hogy nő az örökbefogadásai kedv
Magyarországon, ezért a Szabad a gazdi nevű program keretében készült kiadványok nagyon
fontosak az állatotthonok, -menhelyek számára. Azt szeretnénk, ha az emberek ne csak
megsajnálják ezeket a kutyákat, hanem felelősségteljesen örökbe is fogadnák - fogalmazott.
Hozzáfűzte, minden kutya egyéniség, örökbefogadás előtt meg kell ismerni a viselkedését, az
életkörülményeit. Farkas Tamás az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a Misina jelenleg 250

kutya ellátásáról gondoskodik. Tavaly 605 kutya került hozzájuk, több mint 500-at sikerült
örökbe adniuk. Szavai szerint ez a jó arány annak is köszönhető, hogy az egyesület
telephelyét sokan látogatják. Az évi 22 ezer vendég nagy része gyermek, akik közül sokan
szüleikkel visszatérnek és örökbefogadott kutyával térnek haza.
Eredeti

(alternativenergia.hu, 2019. április 01., hétfő)

Jogsértő telekomos hirdetés
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 12,5 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot
iPhone készülékek jogsértő reklámozásáért. A társaság nem tárgyilagosan hasonlította össze
az iPhone 7 készülékajánlatokat saját és versenytársa előfizetői csomagjának részeként. A
2017. augusztus 17-én szétküldött reklámlevélben csak a készülékért fizetendő havidíjat
emelte ki. A havonta fizetendő összeg azonban - a készülék mellé szükségszerűen
beszerzendő tarifacsomag díját is figyelembe véve - a két szolgáltató esetében csaknem
azonos volt. *(MTI)
Eredeti

(Magyar Nemzet, 2019. április 02., kedd, 14. oldal)

Hibás termékek miatt panaszkodik a legtöbb vevő
A budapesti békéltető testület jelentése szerint tavaly a legtöbb, majdnem kétezer-hétszáz
fogyasztói jogvita kereskedelmi tárgyú volt, ami jól mutatja, hogy leginkább a hibás
termékekkel, illetve az internetes vásárlással akadt fogyasztóvédelmi probléma. A hibás
cikkek közül leginkább cipőket akarta visszacserélni a vásárlók, sokan intézkedtek telefon és
Internet előfizetéssel, parkolási büntetéssel, autópályamatricával, vagy éppen repülőjegy
vásárlással kapcsolatban is. Ezek után a közszolgáltatási ügyek, a villamosenergia és
földgázszolgáltatás következett. A legkevesebb panasz az oktatásra, és a vagyonvédelmi
szolgáltatásokra érkezett.
Eredeti

(Rádió1, 2019. április 02., kedd, 05 óra)

MABISZ Ügyfélszolgálat: több tízezer megkeresés, csökkenő számú panasz

2018-ban összesen több mint 21 ezer alkalommal keresték meg a MABISZ
fogyasztóvédelmi célból, hiteles információk közvetítésére létrehozott ügyfélszolgálatát. A
leggyakoribb kérdések tavaly is a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokhoz kapcsolódtak,
míg a biztosítókkal kapcsolatos panaszok száma évről évre csökken - közölte a Magyar
Biztosítók Szövetsége.
2018-ban összesen több mint 21 ezer alkalommal keresték meg a MABISZ
fogyasztóvédelmi célból, hiteles információk közvetítésére létrehozott ügyfélszolgálatát. A
leggyakoribb kérdések tavaly is a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokhoz kapcsolódtak,
míg a biztosítókkal kapcsolatos panaszok száma évről évre csökken - közölte a Magyar
Biztosítók Szövetsége.
A Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. szeptember 1-jén - német és osztrák mintára hozta létre Ügyfélszolgálatát azzal a céllal, hogy az ügyfelek minél tájékozottabbak legyenek
biztosítási kérdésekben, minél gyorsabban és minél pontosabb információhoz jussanak
biztosítási szerződésükkel kapcsolatban. A szervezethez létrehozása óta több mint 184 ezer
megkeresés érkezett.
A megkeresések száma minden évben stabilan meghaladja a 20 ezret, a lakosság tehát
bizalommal fordul a szövetség ügyfélszolgálatához. A leggyakrabban telefonon keresztül
keresik fel az ügyfélszolgálatot. 2018-ban összesen több mint 21 ezer megkeresés érkezett,
zömében ekkor is telefonon kértek segítséget az ügyfelek. Az Ügyfélszolgálathoz beérkező
hívások száma az Astra Biztosító 2015-ös csődje által kiváltott rendkívüli terhelés miatti
ideiglenes megemelkedés után az utóbbi két évben stabilizálódott. 2018-ban a beérkező
hívások száma a nyári időszakban időlegesen megemelkedett, majd visszatért az átlagos
szintre.
Az Ügyfélszolgálathoz beérkeznek olyan megkeresések is, amelyekben nem a MABISZ,
hanem valamelyik biztosító az illetékes. Ilyenek például a casco, az élet- és lakásbiztosítási,
valamint az utasbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos kérdések.
Továbbra is kiemelt helyen szerepelnek a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítással
kapcsolatos ügyek: a kárrendezéssel, a szerződésekkel kapcsolatos kérdések, a
felelősségbiztosító lekérdezése a kárrendezéshez, vagy a biztosítatlan károkozó esetével
kapcsolatos kérdések,de a fedezetlenségi díjakkal kapcsolatban is több mint 600 alkalommal
keresték fel tavaly a MABISZ ügyfélszolgálatát.
A biztosítókat érintő panaszok száma a tavalyi évben erősen csökkenő tendenciát mutatott,
összesen 574 darab futott be a MABISZ-hoz. Az év elején tapasztalható emelkedés a kgfb
kampányidőszak és a még mindig nagy számú év végi évfordulók hatása, amikor jellemzően
a bónusz átvezetések, vagy a díjemelkedések miatt éri panasz a társaságokat. A szövetség a
biztosítókat érintő panaszokat az érintett társaságokhoz továbbítja.
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testületének 2018-as éves jelentése szerint a
biztosítási piac szereplőivel szemben tavaly 1339 kérelem érkezett, ami közel 10 százalékos
csökkenést jelent az előző évhez képest. A MABISZ célja, hogy a saját eszközeivel
hozzájáruljon a panaszügyek számának további mérsékléséhez.
2018 ősze óta az Ügyfélszolgálat látja el teljes egészében a belföldi fedezetkérések
kezelését, emellett a nemzetközi fedezetkéréseket is írásban válaszolja meg a szervezet.
Utóbbiak száma rövid megtorpanás után ismét az évek óta tartó, enyhén emelkedő tendenciát
követi.
2017. január 1-je óta a nemzetközi kártörténeti igazolások kiadása is a MABISZ törvény
szerinti feladata, de az igazolások kiadását az ügyfelek saját biztosítójuktól is kérhetik. A
MABISZ által kiadott kártörténeti igazolások száma az elmúlt években folyamatosan
emelkedett.

Az Ügyfélszolgálat felkészült az idén januárban bevezetett E-kárbejelentővel kapcsolatos
megkeresések kezelésére is. Jelenleg is fogadja és megválaszolja az ezzel kapcsolatos
üzeneteket és telefonhívásokat, továbbá reagál az App Store-ban és az Play Store-ban,
valamint a közösségi felületeken érkező kérdésekre, észrevételekre is.
Eredeti

(biztositasiszemle.hu, 2019. április 02., kedd)

Vizsgálat indul a Hyundai és a Kia kigyulladó autói miatt
Az autók biztonságáért felelős legfontosabb amerikai hivatal bejelentette, hogy több olyan
Hyundai- és Kia-modellt is elkezd vizsgálni, amelyek a fogyasztói panaszok szerint
hajlamosak a motortűzre.
Az autók biztonságáért felelős legfontosabb amerikai hivatal bejelentette, hogy több olyan
Hyundai- és Kia-modellt is elkezd vizsgálni, amelyek a fogyasztói panaszok szerint
hajlamosak a motortűzre.A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
eljárásában hárommillió jármű érintett: a 2011-14 közötti Kia Optimák és Sorentók, a 201015 közötti Kia Soulok, valamint a 2011-14 közötti Hyundai Sonaták és Santa Fék. A
jelentések szerint több mint háromezer autót érintettek a tüzek, amelyekben több mint száz
ember sérült meg - számolt be a Reuters.Ezek a modellek egyébként sem ismeretlenek az
amerikai hatóságok és ügyészek számára, mert korábban volt már szükség visszahívásokra
motorhibák miatt.2015 óta a két dél-koreai gyártó összesen 2,3 millió járművét kellett
javításra visszahívni motortűz veszélye miatt.Az NHTSA ugyanakkor egyértelművé tette,
hogy vizsgálata nem korlátozódik kizárólag a motorra, bármely alkatrészre, részegységre
kiterjedhet.A Center for Auto Safety fogyasztóvédelmi szervezet vezetője azt mondta, hogy
ezeket az autókat már korábban vissza kellett volna hívnia a gyártóknak. Hozzátette, sok
időbe telt, mire a szövetségi hatóságot sikerült bevonni annak kiderítésébe, hogy miért
gyulladt ki annyi Kia és Hyundai ütközés nélkül.Márciusban Connecticut állam főügyésze
nyilatkozott arról, hogy több állam is vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a Hyundai
és a Kia nem folytatott-e nem megengedett, megtévesztő gyakorlatot az autótüzekről szóló
jelentésekkel összefüggésben.Novemberben a Reuters arról számolt be, hogy szövetségi
bűnügyi vizsgálat indult annak megállapítására, hogy a motorhibákkal összefüggő
visszahívásokat megfelelően hajtotta-e végre a két autógyártó. A dél-koreai hatóságok
szintén vizsgálódnak, ennek keretében irodákban is gyűjtöttek bizonyítékokat és vezetőket
hallgattak ki.A két cég januárban beleegyezett, hogy frissíti annak a 3,7 millió autónak a
szoftverét, amelyeket nem hívtak vissza javításra. Most mindkét vállalat annyit nyilatkozott,
hogy együttműködik a hatósággal a vizsgálat során.Európa érintettségéről nem írt a Reuters,
az említett hibákkal összefüggésben mindenesetre korábban csak az Egyesült Államokban és
Dél-Koreában rendeltek vissza autókat javításra.
Eredeti

(g7.hu, 2019. április 02., kedd)

Az ország legjobb pálinkáját keresik
Az ország legjobb pálinkáját keresik.
Közzétéve: 2019. 04. 02. 06:23 - Germán Márton, Vörösmarty Rádió Az ország legjobb
pálinkáját keresik. A kereskedelmi főzdék április 18-ig nevezhetnek az ország legnívósabb
pálinkaversenyére. Az indulók italait több szempont szerint értékelik. A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az első, mely megvizsgálja a termékeket, ezután pedig az
érzékszervi bírálat jön. Ebben több mint 20 pálinkabíráló szakember vesz majd részt. Az
eredményt hagyományosan a Parlamentben hirdetik ki, ahol díjazzák a legeredményesebb
főzdét és a legjobb tízezer palack feletti tétel főzőjét is. Tweet
Eredeti

(vorosmartyradio.hu, 2019. április 02., kedd)

Minden vizsgált szépségápolási termék megfelelt a fogyasztóvédelmi
vizsgálaton
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) elrendelése nyomán a
mindennapokban használt kozmetikumokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Negyvenkét
különböző szépségápolási termék laboratóriumi vizsgálata jó eredménnyel, kifogás nélkül
zárult. A teszt szerint valamennyi vizsgált kozmetikum megfelelt az előírásoknak.
Az ITM akkreditált vegyipari laboratóriuma 15 tusfürdő, 15 hajbalzsam és 12 epiláló krém
ellenőrzését végezte el. A vizsgálat célja az volt, hogy segítséget nyújtson a vásárlóknak a
biztonságos termékek kiválasztásában.
A kozmetikai termékeknél fontos szempont a mikrobiológiai tisztaság. A tusfürdők és a
hajbalzsamok esetében a tisztító hatást és habzóképességet értékelték. A laboratórium
vizsgálta a bőrbarát kémhatást is, mivel a magas pH érték bőrproblémákat okozhat. A
hajbalzsamoknál a haj selymességét biztosító anyagtartalom mellett a címkén vállalt,
valamilyen összetevőtől való mentességet is ellenőrizték. Az epiláló készítmények esetén a
krém felvitelére szolgáló spatulát, a terméken megnevezett védő, hidratáló, regeneráló
összetevőket, a mellékelt ápolókrémet vagy balzsamot értékelték. A vásárlók szempontjából
nem közömbös a termék csomagolásának megfelelő zárhatósága sem, így mindhárom
termékcsoportnál vizsgálták ezt a szempontot is.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár kiemelte: "Az
elmúlt évek folyamatos ellenőrzései meghozták az eredményüket, a szépségápolási termékek
laboratóriumi vizsgálata után nem volt szükség fogyasztóvédelmi hatósági intézkedésre,
mivel az ellenőrzött termékek kivétel nélkül megfelelőnek bizonyultak."
A magyar fogyasztóvédelemben továbbra is a biztonság az első, ezért az ITM akkreditált
laboratóriumai folyamatosan vizsgálják a különböző termékek, így a szépségápolási cikkek
piacát is.
(ITM)

Eredeti

Egérürülék volt a húsüzem mérlegén
Gönczi Gábor (műsorvezető): - Élő és döglött egereket, penészes falakat, egérürülékkel
szennyezett mérleget talált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy Békés megyei
húsüzemben Két helyet ellenőriztek, és mind a békéscsabai, mind az újkígyósi üzemben
gyomorforgató állapotokkal találkoztak. Összesen több mint 7 tonna romlott és nem nyomon
követhető húst vontak ki a forgalomból. Figyelem, felkavaró képek következnek!
Szerkesztő: - Gyomorforgató állapotok, romlott húsok egy békéscsabai üzemben. Az ajtók
a kosztól feketék, a folyosó mennyezete pedig penészes. Mint ahogy a videón is látszik, a
csapot sem takarították. Ezt a felvételt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal készítette
két Békés megyei húsüzemben. A békéscsabai üzemben még a melegvizes bojler sem
működött, mint ahogy a kéz-és eszközfertőtlenítő sem.
Helik Ferenc (igazgató, Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága) :- Emellett sajnos közel 5,6
tonna terméket kellett a forgalomból kivonnunk. Részben azért, mert jelöletlenek voltak, nem
nyomon követhetőek, részben lejárt minőségmegőrzési idejűek. Ezeknek egy része füstölt
áru volt, különböző kolbászok, füstölt húskészítmények.
Szerkesztő: - Még mozog az egér egy újkígyósi húsüzemben. Ezt a horrorisztikus videót is
a NÉBIH emberei készítették. A felvételen látszik, hogy a szakemberek az ellenőrzés során
még egérürüléket is találtak az asztalon. Itt 2,6 tonna nem nyomon követhető, illetve lejárt és
penészes terméket vontak ki a forgalomból.
Helik Ferenc: - Koszos volt szintén a padozat, az oldalfalak penészesek voltak. Emellett
sajnos több helyiségben egérürüléket, volt olyan helyiség, ahol élő egeret, illetve döglött
egeret is találtak a kollegák. A fűszerraktárban például a méréshez használt eszköz
egérürülékkel volt szennyezett.
Szerkesztő: - A szakember szerint a romlott, illetve rossz higiéniai körülmények között
tartott termékek elfogyasztása komoly egészségügyi gondot, gyomor- és bélpanaszokat
okozhat. Mindkét üzem működését azonnali hatállyal felfüggesztették. A békéscsabai üzem a
mai napig nem működhet, ugyanis a NÉBIH több helyszíni szemlét tartott náluk, de a
higiéniai hiányosságokat nem tudták kijavítani. Az üzemek milliós nagyságrendű bírságra
számíthatnak.
Eredeti

(TV2 - Tények, 2019. április 02., kedd, 18 óra)

Tusfürdők, hajbalzsamok, epiláló krémek - átmenetek az ellenőrzésen
Minden kozmetikai termék megfelelt a fogyasztóvédelmi ellenőrzésen.
Közzétéve: 2019. 04. 02. 13:14 - Frissítve: 2019. 04. 02. 13:17 - Romhányi Anikó,
Vörösmarty Rádió Minden kozmetikai termék megfelelt a fogyasztóvédelmi ellenőrzésen. A
több mint negyven különböző szépségápolási termék vizsgálatát az Innovációs és

Technológiai Minisztérium rendelte el. A laboratóriumi tesztek szerint valamennyi vizsgált
kozmetikum összetétele megfelelt az előírásoknak. Ezek között voltak tusfürdők,
hajbalzsamok és epiláló krémek is. Tweet
Eredeti

(vorosmartyradio.hu, 2019. április 02., kedd)

Szünetel az ügyfélfogadás Székesfehérváron
Képzésen vesznek részt a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi
és
Foglalkoztatási
Főosztály
Fogyasztóvédelmi
Osztályán
(Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.) április 3. napján (szerdán) szünetel az ügyfélfogadás,
a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai képzésen vesznek részt. Kériük a tisztelt ügyfelek
megértését.
Eredeti

(feol.hu, 2019. április 02., kedd)

Egértetem, ürülék, penész
Szellő István (műsorvezető): Egértetem, ürülék, penészes falak, rozsda mindenütt - ezt
találták az élelmiszerbiztonsági hivatal ellenőrei két Békés megyei húsüzemben is. A
helyszínen videót készítettek. A két üzemben összesen hét tonna ismeretlen eredetű
hústerméket vontak ki a forgalomból. Az üzemek működését azonnal felfüggesztették, a
cégek súlyos bírságra számíthatnak. Címke: Helik Ferenc Kiemelt Ügyek Igazgatóságának
vezetője NÉBIH, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, kosz, piszok, húsfélék,
fémhordók, higiénia, üzem, rágcsáló, kifogások, termékek, vállalkozás,
Eredeti

(RTL KLUB - Híradó, 2019. április 02., kedd, 18 óra)

Van és lesz
Húsvét előtt három héttel három komoly teendő biztosan akad minden családban. A
tojásbeszerzés, a sonkamustra, illetve a kölnivíz megvásárlása. Ez utóbbira persze csak akkor

van szükség, ha az előző év húsvét hétfőjén nagyon bőkezűen öntöztük az ismerős
hölgykoszorút, elhervadásukat meggátolandó. Értelemszerűen a locsolóvíz-készletek
felfrissítése, feltöltése férfimunka, de nálunk a sonkavásárlás is. Ellenben a "tojásgyűjtés"
feladatát a párom semmi körülmények között nem engedné ki a kezéből...
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kölni és a sonka ára szinte állandónak tekinthető,
bár ez szoros összefüggésben áll az említett portékák minőségével. Ám ez inkább legyen a
fogyasztóvédelmi hatóság gondja. Az ünnepek előtt azonban, a tojás megvételekor, helytől és
mérettől függően, meglehetősen eltérő mélységben kell a zsebünkbe nyúlni. Arról nem is
szólva, ez idő tájt gyakran azzal ijesztgetik a főzésre, festésre készülődő háziasszonyokat,
hogy kevés és drága lesz a tyúkmony. De ezt általában már úgy kezeljük, mint a nőnapi
virágot, amely "véletlenül" és hirtelen valahogy mindig március nyolcadika előestéjén drágul
meg. Most a tojáspiac szakembereinek prognózisa szerint azonban lesz elegendő ebből a
héjas, törékeny áruból, és azt sem indokolja semmi, hogy az ára az egekbe szökjön. Persze,
ha fogadni akarunk, ne erre tegyünk nagyobb összeget. Éppen ezért, és hogy a lelkünk is
nyugodt legyen, vegyük meg időben azt a tojást.
Meglehetősen eltérő mélységben kell a zsebünkbe nyúlni
Petrik József jozsef.petrik@mediaworks.hu
Eredeti

(24 Óra, 2019. április 03., szerda, 2. oldal)

A jegyvásárlásokról kérdezhetnek olvasóink
A Kisalföld a vásárlókért rovat keretében rendszeresen fogyasztóvédelmi témákban
gyűjtjük össze olvasóink kérdéseit és válaszokat kérünk azokra szakértőinktől. Ezúttal a
jegyvásárlással kapcsolatos leveleiket várjuk.
ÉSZAK-DUNÁNTÚL
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a fogyasztóvédelmi hatósággal együtt idén
kiemelt figyelmet fordít az online kereskedelem ellenőrzésére, így a népszerű fesztiválokra,
sporteseményekre jegyeket értékesítő cégekre is.
Elsősorban a tájékoztatási kötelezettség betartását, az esetleges megtévesztéseket
vizsgálja, ugyanis a tapasztalatok szerint gyakran pórul járnak a vevők, túlárazott jegyekhez,
érvénytelen belépőkhöz jutnak. S bosszúságot okoz, ha többet kell fizetniük, mint amennyit
szükséges lenne, az pedig pláne, ha be se jutnak például az áhított koncertre, meccsre.
A jegyvásárlás témájában olvasóink leveleit április 12-én délig várjuk a
rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre és a szerkesztőség postacímére (9002 Győr, Pf. 28).
A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat szakértői válaszolnak a kérdésekre,
tanácsaik lapunkban jelennek meg. Figyeljék a Kisalföldet!
MUNKATÁRSUNKTÓL
Eredeti

(Kisalföld, 2019. április 03., szerda, 4. oldal)

Egyre több webáruházat függesztenek fel
Tájékoztatási hiányosságok
Két éve, hogy a fogyasztóvédelem honlapján kötelező feltüntetni a jogszabályok ellen
súlyosan vétő webáruházakat. Az erre vonatkozó kormányrendelet alapján súlyos hiba egy
webáruház tevékenységében, amikor például a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja
a vásárlót az előírt adatokról vagy a vásárlás pontos feltételeiről, valamint súlyos vétségek
közé tartozik az is, ha a webáruház hibájából fakadóan a vásárló nem tud élni az őt megillető
tizennégy napos elállási jogával. A vétkezők listája 2017 januárja óta folyamatosan
gyarapszik. Jelenleg közel hatszáz webáruházat tüntettek fel a honlapon, de vannak olyanok
is, amelyeket már eltávolítottak a listáról, mert már letöltötték a kiszabott listázási időt, ami a
jogszabály szerint két év.
(DV)
Eredeti

(Magyar Hírlap, 2019. április 03., szerda, 9. oldal)

Lecsapott a Nébih: Ezeket a liszteket vonták ki a forgalomból
Közérdekű bejelentés alapján vizsgált 100 százalékos tönkölybúza liszteket a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a hatósági ellenőrzés során bebizonyosodott,
hogy nagy mennyiségben közönséges étkezési búzalisztet tartalmaznak.
A Nébih szerdai tájékoztatása szerint egy állampolgártól kaptak bejelentést arról, hogy
egyes tönkölybúza lisztek feltehetően közönséges búzaliszttel kevertek. Az ellenőrök
szúrópróbaszerűen négyféle mintát vettek. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a gyanút, a
termékek 100 százalékos tönkölybúza liszt helyett körülbelül fele arányban étkezési búzából
készült lisztet tartalmaztak.A Nébih szakemberei helyszíni ellenőrzést is tartottak a lisztek
előállítóinál. Az ott tapasztaltak és a laboratóriumi eredmények alapján kötelezték a
forgalmazót, hogy az ellenőrzés időpontjáig, március 14-ig kereskedelmi forgalomba került,
tönkölybúza liszt megnevezésű termékeket a további hatósági intézkedésig vonja ki a
forgalomból, függetlenül azok minőségmegőrzési idejétől.Az eljárás folyamatban van, a
jogsértéseket tartalmazó lista szerint a Biopont Kft. az érintett.A Nébih további
mintavételekkel megkezdte a termékkör átfogó vizsgálatát is, ennek eredményéről később a
hivatal weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
Az alábbi termékek érintettek:
BIOPONT Bio tönkölybúza fehérliszt TBL-70; 1 kg
BIOPONT Bio teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL-300; 1 kg
VEGABOND Tönkölybúza fehérliszt TBL-70; 1 kg
VEGABOND Teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL-300; 1 kg
Eccofood Tönköly búzaliszt fehér finom őrlésű TBL-70; 1 kg
Eccofood Tönköly búzaliszt teljes kiőrlésű TGL-300; 1 kg
atv.hu/MTI

Eredeti

(atv.hu, 2019. április 03., szerda)

A NÉBIH a kozmetikumoknál nem talált gondot
Műsorvezető: - A kozmetikumokkal ellenben nincs gond - ezt írja a kozszolgalat.hu.
Minden vizsgált szépségápolási termék megfelelt a fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A
fogyasztóvédelem által ellenőrzött 42 különböző szépségápolási termék laboratóriumi
vizsgálata jó eredménnyel, kifogás nélkül zárult valamennyi vizsgálat kozmetikum megfelelt
az előírásoknak - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Távirati Irodával. A
szaktárca tájékoztatása szerint az akkreditált vegyipari laboratórium 15 tusfürdőt, 15
hajbalzsamot és 12 szőrtelenítő krémek ellenőrzött. A termékek kivétel nélkül megfelelőnek
bizonyultak
Eredeti

(Sláger FM, 2019. április 03., szerda, 07 óra)

Két Békés megyei élelmiszer előállító üzemet is felfüggesztett a NÉBIH
Műsorvezető: - Rövid időn belül két Békés megyei élelmiszer előállító üzemet is
felfüggesztettek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei. Az ellenőrök
élelmiszerbiztonsági és higiéniai jogsértéseket is feltártak. Mindenhol kosz volt, a padozat
több helységben repedezett, a mennyezet a folyosón penészes volt, a meleg vizet szolgálgató
gázbojlerek nem működtek, a vegyszerek, a kéztörlők hiányoztak vagyis nem volt mód
higiénikusan kezet mosni, vagy bármit fertőtleníteni. A sertések hasításához használt fűrész
is erősen szennyezett, rozsdás volt. A NÉBIH közleményéből kiderül, hogy mindkét
üzemmel szemben eljárást indítottak, a vállalkozások akár milliós nagyságrendű bírságra is
számíthatnak.
Eredeti

(Sláger FM, 2019. április 03., szerda, 07 óra)

A silány munka miatt is lehet panaszt tenni

Az esztétikai hiányosságok is hibás teljesítésnek minősülnek, az adott kivitelező munkája
kinézetéért is felelős - hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos
Szövetségének szóvivője.
Kispál Edit szerint a döntés nem szubjektív megítélés alá esik, bármennyire is szeretnek
vele érvelni, ugyanis az egyes szakmák által elfogadott kinézet az irányadó. Úgy véli, a
lakásátadások felpörgésével a fogyasztóvédelmi szervezeteknek is lesz tennivalójuk, azonban
már a munkák alatt fontos, hogy a vásárló dokumentálja, fotózza le a hibákat. Andor Attila
interjúja.
Eredeti

(trendfm.hu, 2019. április 03., szerda)

Csúcsot döntött a jogsértő webáruházak száma
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a szabály 2017-es bevezetése óta eddig 598
súlyos hibát vétő webáruházat ért utol. Márciusban, aki kitöltötte két éves büntetését, azt már
kihúzták a vétkezők listájából. Ám nem minden megbüntetett webshop javítja ki a hibáit a
nyilvántartás szerint, pedig kellene, van, aki két éve lóg a pótlással.
2017 januárjától kötelező a fogyasztóvédelemnek a honlapján feltüntetnie a súlyosan vétő
webáruházakat. Az erre vonatkozó (453/2016. számú) kormányrendelet alapján súlyos hiba
egy online áruház tevékenységében, amikor például a szerződéskötést megelőzően nem
tájékoztatja a vásárlót az előírt adatokról, vagy a vásárlás pontos feltételeiről. És nyilván
súlyos vétség az is például, ha a vásárló a webáruház hibája miatt az őt megillető 14 napos
elállási jogával nem tud élni. A Blokkk.com cikke kiemeli, hogy a tájékoztatási
hiányosságok közé tartozik például, ha egy webáruház elhallgatja a nevét, székhelyét, postai
címét, telefonszámát, telefaxát, elektronikus levelezési címét, ahová a fogyasztó a panaszait
címezheti, a teljesítés, így a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidő feltételeit, a
panaszkezelés módját. De kötelező az elállási nyilatkozatminta feltüntetése is a webshop
honlapján, továbbá tájékoztatást kell adni a kellékszavatosság és a termékszavatosság, vagy
éppen a jótállás feltételeiről is. Van, aki már kitöltötte a kétéves listázási időt Gyarapodott is
az elmúlt két esztendőben a vétkezők listája, a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján jelenleg
580 áruház szerepel. De vannak, akiket már levettek a listáról, a Blokkk.com számításai
szerint 18 webáruház már letöltötte a kiszabott listázási időt, ami a jogszabály szerint két év,
eddig kell kifüggeszteni a súlyosan vétő vállalkozásokat. Az első jogerősen elmarasztalt
online shopok 2017 márciusában kerültek fel a listára, akiket az elmúlt hónapban ki is húztak
onnan. De lehet hibalajstromot készíteni azokról is, akik megtalálhatók a vétkezők listáján,
némi lekérdezést ugyanis enged a fogyasztóvédelem. Így a 2019 április eleji helyzet alapján a
hibastatisztika a következő, azzal, hogy egy fülön csípett webáruház többféle hibát is elkövet
a tapasztalatok szerint, tehát a hibaszám több az áruházszámnál: elérhetőséggel kapcsolatos
hiányosság 492, szállítással, elállással, jótállással kapcsolatos problémák 478, "csodát ígérő"
termékekkel kapcsolatos megtévesztés 40, bírság 25. A súlyos hibát javítani nem kötelező Rá
lehet kérdezni arra is, vajon a fülön csípett webáruház utólag pótolta-e a hiányosságait. Erre
ugyanis kötelezi a fogyasztóvédelmi hatóság a határozatában. Ám jelen állás szerint az 580
webáruházból csak 440 pótolta a hiányosságait a kimutatás szerint. Viszont 140 webáruház
még nem tett eleget a hatóság kötelezésének. Ez azért is érdekes, mert a hibajavítást

elmulasztók között van olyan, akinek két évvel ezelőtt - 2017 áprilisának elején - vált
jogerőssé a büntetése. Így vagy kijavította a hibáját, csak nem értesítette a hatóságot (bár
kellett volna), vagy csak a hatóság nem vezette ezt át a nyilvántartásában, vagy nem javított
semmit (bár kötelezték rá). A fogyasztóvédelmi hatóság 2017-ben 20 vizsgálati összefoglalót
tett közzé. Ezek hasznosak, mert az ellenőrzések eredményeit azért érdemes mérlegelnie
mindenkinek, akár vásárló, akár vállalkozás, akár megbüntették, akár nem. Nyilván a
vásárlók nem bogarásszák naponta a fogyasztóvédelem honlapját, de hát vannak civil
szervezetek is, akik ha kell, hírt tudnak adni arról, amire érdemes a vásárlónak figyelnie. De
2018-as keltezésű összefoglaló már csak kettő van. És még egy apróság, amihez a
fogyasztóvédelemnek már nincs köze: nincs nyilvános statisztika arról, hány webáruház
létezik Magyarországon, így nincs mihez viszonyítani a bemutatott számokat. Becslések
léteznek, de ezek elég nagy szórást mutatnak.
Eredeti

(origo.hu, 2019. április 03., szerda)

Szabad a gazdi programmal segíti a felelős állattartást a Nébih
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adta ki a Fogadj örökbe! című új,
ingyenes kötetet, ami a kutyák örökbefogadásához ad segítséget a felelősen gondolkodó
gazdáknak. A Nébih Szabad a gazdi programjának legújabb elemét Zsigó Róbert, az
Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára mutatta be a pécsi Misina
Természet-és Állatvédő Egyesület menhelyén. Az új kiadvány célja a felelős állattartás
ösztönzése és minél szélesebb körű elterjesztése, valamint erősítése. Az Agro Napló anyagát
szemléztük. Az államtitkár elmondta, hogy az új kiadvány egy átfogó és évek óta tartó
kormányzati programba illeszkedik, amelynek fókuszában a felelős állattartás elterjesztése és
erősítése áll. Kiemelt cél továbbá az is, hogy az
Tovább...
The post Szabad a gazdi programmal segíti a felelős állattartást a Nébih appeared first on
Magro.hu.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adta ki a Fogadj örökbe! című új,
ingyenes kötetet, ami a kutyák örökbefogadásához ad segítséget a felelősen gondolkodó
gazdáknak. A Nébih Szabad a gazdi programjának legújabb elemét Zsigó Róbert, az
Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára mutatta be a pécsi Misina
Természet-és Állatvédő Egyesület menhelyén. Az új kiadvány célja a felelős állattartás
ösztönzése és minél szélesebb körű elterjesztése, valamint erősítése. Az Agro Napló anyagát
szemléztük. Az államtitkár elmondta, hogy az új kiadvány egy átfogó és évek óta tartó
kormányzati programba illeszkedik, amelynek fókuszában a felelős állattartás elterjesztése és
erősítése áll. Kiemelt cél továbbá az is, hogy az állattartók inkább az örökbefogadás mellett
döntsenek, ugyanis sok kutya vár gazdára a menhelyeken, vagy gyepmesteri telepeken. Így a
magyarországi állattartási kultúra fejlesztésének egyik fontos láncszeme lehet, ha sikerül a
kóbor állatok helyzetén javítani, és egyre több állatszerető ember dönt az örökbefogadás
mellett - mondta. A kutyák örökbefogadása a Fogadj örökbe! című új, ingyenes kötet témája
Ezeket foglalja össze a kiadvány A Fogadj örökbe! útmutató az örökbefogadás folyamatán
kalauzolja végig a leendő kutyatartókat. A kiadvány hasznos, gyakorlati tanácsokat nyújt

azoknak a gazdiknak, akik úgy döntenek, otthont adnak egy árva állatnak. Az útmutatóban
szó esik többek között a kutyák örökbefogadásának jogi feltételeiről, a tartási költségekről, és
gyakorlati tanácsokat is ad az összeszokás megkönnyítésére. A 38 oldalas kötet ingyenesen
letölthető a Szabad a gazdi kampány oldaláról, állatmenhelyek és gyepmesteri telepek pedig
nyomtatott formában is igényelhetik. A felelős gazdává válás megtanulható Sokkal könnyebb
elkezdeni, ha már az első lépések idején tudjuk, hogy kutyánkkal közös életünkben nem csak
cuki, szelfizős, közösségi médiában megosztható pillanatok várnak ránk. Hiszen egy kutya
érző lény, egyéniség plüssállat, vagyontárgy vagy státuszszimbólum akkor sem, ha a
jelenlegi törvényi szabályozás szerint "dolognak" minősül - írja a kiadvány. A kutyák
örökbefogadása Az újdonsült gazda és a felelős örökbeadó szervezetek között ma már
általános gyakorlat, hogy szerződést kötnek, vagy az örökbefogadó írásbeli nyilatkozatot
tesz, továbbá az örökbeadás után is kapcsolatot tartanak egymással. A kutyát szinte minden
helyen csak bizonyos kötelezettségek vállalásával (például ivartalanítás) adják oda az új
gazdának.
Eredeti

(magro.hu, 2019. április 03., szerda)

Rettegett betegség: rókák, kutyák és denevérek okozzák a veszélyt az
agglomerációban is
Segítség, róka van az udvarban! Úristen, denevérek köröznek a kertben! Megharapott egy
kutya, mi van, ha nem volt beoltva? Kérdések, felkiáltások, amelyeket előbb-utóbb minden
agglomerációban élő ember környezetében elhangzik. A veszettség valóban nagyon
veszélyes betegség, ezért nagyon kell figyelni. A cikkünk alján indítható videóban
megmutatjuk hogyan viselkedik egy veszett róka. Kiváló lehetőség az agglomeráció
hírportáljánál! [...]
Source
Segítség, róka van az udvarban! Úristen, denevérek köröznek a kertben! Megharapott egy
kutya, mi van, ha nem volt beoltva? Kérdések, felkiáltások, amelyeket előbb-utóbb minden
agglomerációban élő ember környezetében elhangzik. A veszettség valóban nagyon
veszélyes betegség, ezért nagyon kell figyelni. A cikkünk alján indítható videóban
megmutatjuk hogyan viselkedik egy veszett róka.Kiváló lehetőség az agglomeráció
hírportáljánál! Gyere hozzánk hirdetésszervezőnek és vidd el minden hónapban a kimagasló
jutalékod! A részletekért kattints ide!A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
ismertebb nevén a NÉBIH a minap megkezdte a rókák számára a veszettség elleni pogácsák
kijuttatását az erdős területekre. Az agglomerációra pár hét múlva kerül sor.Nemrég írtunk
arról, hogy tavasszal sok róka jelenik meg a kertekben, házak körül és az utcákaon. Ennek a
könnyű élelemszerzés és a rókák párkeresése az oka. Korábbi cikkünkben a szekértő
elmondta, hogy az agglomeráció terültén nem kell veszett rókától tartani, beoltott az
állomány.Kapcsolódó cikk: Segítség! Róka van a kertemben, veszett lehet? Mit tegyek?A
denevérek ugyan nem harapósak, hiszen a kert felett cikázva a rovarokat keresik, azonban ha
mégis megharapna valakit, jobb orvoshoz fordulni. Nem valószínű a veszettség, de azért nem
árt résen lenni, hiszen a veszettséget érdemes komolyan venni. A központi idegrendszert
támadja meg és halált okozhat.Kutyaharapás SzentendrénMi a helyzet a kutyákkal? Jó hír,

hogy a többségük beoltott, így tőlük sem kell alapvetően félni, de azért előfordulhat olyan
eset, mint amiről legutóbb az egyik szentendrei facebookos oldalon írtak. Ott arról számolt
be a hölgy, hogy egy öregúr kutyája megharapta a gyermekét, a gazdi felszívódott, nem
tudják, hogy van-e oltási könyve a kutyának, azt vélelmezik, hogy nincs.A szomorú anyuka
azt is leírta, hogy a felelőtlen állattartó miatt gyermekének most egy rendkívül kellemetlen
veszettség elleni oltássorozaton kell átesnie, ami megelőzhető lett volna.Veszettség
MagyarországonJó hír, hogy Európában az elmúlt két évtizedben a sikeres mentesítési
programoknak köszönhetően jelentősen visszaszorult az észlelt esetek száma, a NyugatEurópai országokban egy-egy ritka, behurcolt esettől eltekintve a klasszikus veszettség
napjainkban már nem fordul elő.Közegészségügyi szempontból sokkal jelentősebb az ún.
urbánus veszettség, melyet elsősorban kutyák és macskák tartanak fenn illetve
terjesztenek.Mit tegyek, ha egy kutya, macska vagy egyéb állat megharapott?Harapás vagy
karmolás esetén a sebet a lehető leghamarabb ki kell tisztítani, fertőtleníteni. Minden
harapásos sérülés esetén javasolt orvoshoz fordulni, már csak azért is, mert ezek a típusú
sérülések hajlamosak az elfertőződésre, gyulladásra.A veszettség elleni védekezésA kutyák
veszettség elleni rendszeres védőoltását Magyarországon jogszabály írja elő. Ennek
értelmében az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját
költségén a szolgáltató állatorvossal beoltatni. A három hónapos kort elért kutyát 30 napon
belül be kell oltatni, majd az első oltást követően 6 hónapon belül meg kell ismételni az
oltást. Ezt követően évenként kell veszettség elleni oltásban részesíteni az ebeket.A macskák
rendszeres kötelező veszettség elleni oltását jogszabály nem írja ugyan elő, mégis a faj
életmódja miatt ez erősen javasolt.A veszettség tüneteiA betegség heveny lefolyású, azaz a
tünetek megjelenését követően gyorsan lezajlik és általában a megbetegedett állat
elpusztulásához vezet.A vírus agyvelőgyulladást okoz, ennek megfelelően a legtöbb esetben
valamilyen idegrendszeri tünet kialakul a beteg állatban. A megbetegedett állat viselkedése
alapján a veszettség ún. "dühöngő" és "csendes" formáját különböztetik meg.A dühöngő
forma esetében három fázis különíthető el. Először a viselkedés megváltozása figyelhető
meg: az állat félénk, tompult, étvágya változó, hangja rekedtté válik, és esetleg nyálzik. A
dühöngési szakaszban fokozott ingerlékenység alakul ki, ilyenkor az állat támadásra
hajlamos. Nyelési nehézségek alakulnak ki (az állat a nyelés fájdalmassága miatt nem képes
inni, innen ered a víziszony elnevezés), majd idegbénulás miatt az állat nem tud nyelni,
tekintete kancsal, állkapcsa lóg, nyála csorog.A végső, bénulásos szakaszban a törzs és a
végtag izmai is megbénulnak, aminek következtében az állat elerőtlenedve elfekszik és
néhány napon belül elhullik.Veszett róka videómelt kép: illusztrációNézd meg a
címlapunkat, sok érdekességet találsz ott is! Klikkelj ide!A BudaPestkörnyéke.hu a főváros
agglomerációjának napról-napra népszerűbb hírportálja. Ha te is elsőként szeretnél értesülni
a legérdekesebb hírekről, eseményekről, lájkold az oldalunkat a Facebookon.Köszönjük,
hogy most is minket olvasol!
Eredeti

(budapestkornyeke.hu, 2019. április 03., szerda)

Járt már pórul lejárt termékkel, sonkával, netán csokinyúllal? - várjuk
kérdéseiket!

Örök téma, hogy miből van az olcsóbb húsvéti sonka, a multinál érdemes elolvasni az
összetevőket. Fogott már mellé
Ossza meg velünk történetét, kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!
Ünnepi nagybevásárlásnál könnyebben előfordul, hogy lejárt szavatosságú terméket
veszünk.
Mi ilyenkor a teendőnk, hová fordulhatunk? Mit tehetünk, ha a feltüntetett ár nem
egyértelmű A bevonómassza olcsó ugyan, de a nyúl vagy a tojás rendes csokiból az igazi.
Érezte már úgy, hogy becsapták? Gyakori probléma, hogy az akciós árat a pénztár nem
érvényesíti - járt már így? Előfordul, hogy a termékeket nem hitelesített eszközzel mérik,
vagy a csomagolóanyagot is belemérik a vásárolt áruba. Volt már ilyen tapasztalata? Ossza
meg velünk problémáját, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket.
Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda - leveleiket a
panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.
Eredeti

(Délmagyarország, 2019. április 04., csütörtök, 11. oldal)

Baj van némelyik zabkásával
ÓVATOSAN Élelmiszerbiztonsági és jelölési hibákat talált zabkásáknál a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A kisebb jelölési hibák miatt a Nébih
figyelmezteti a termékek előállítóit és intézkedési terv benyújtása mellett kötelezi a gyártókat
a hibák kijavítására, a súlyosabbnak számító jelölési problémák miatt pedig hat különféle
zabkásafajtára élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki a szakemberek.
MW
Eredeti

(Heves megyei Hírlap, 2019. április 04., csütörtök, 11. oldal)

Nem találtak semmi kifogásolnivalót
A tusfürdőket is elemzés alá vették (illusztráció) Fotó: Dreamstime
Minden vizsgált szépségápolási termék megfelelt a fogyasztóvédelmi ellenőrzésen.
BUDAPEST. A fogyasztóvédelem által ellenőrzött 42 szépségápolási termék
laboratóriumi vizsgálata jó eredménnyel, kifogás nélkül zárult, a kozmetikumok megfeleltek
az előírásoknak - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Jól habzik? Jól tisztít?
A szaktárca tájékoztatása szerint akkreditált vegyipari laboratóriuma 15 tusfürdőt, 15
hajbalzsamot és 12 szőrtelenítőkrémet ellenőrzött.

Ismertették, hogy a kozmetikai termékeknél fontos szempont a mikrobiológiai tisztaság, a
tusfürdők és a hajbalzsamok esetében a tisztító hatást és a habzóképességet értékelték. A
laboratórium vizsgálta a bőrbarát kémhatást is, mivel a magas pH-érték bőrproblémákat
okozhat.
A hajbalzsamoknál a haj selymességét biztosító anyagtartalom mellett a címkén vállalt,
valamilyen összetevőtől mentességet is ellenőrizték. A szőrtelenítőkészítményeknél a krém
felvitelére szolgáló spatulát, a megnevezett védő, hidratáló, regeneráló összetevőket, a
mellékelt ápolókrémet vagy balzsamot értékelték.
Mindhárom termékcsoportnál vizsgálták a csomagolás zárhatóságát is. MTI
Eredeti

(Kelet Magyarország, 2019. április 04., csütörtök, 7. oldal)

A Telekom és Kasza Tibor megúszta, de nem lesz mindig így
Teljesített vállalásait a Telekom és Kasza Tibor cége, a GoldenEye is, ezért - jelentette be
a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) - megszüntették az első, véleményvezér számára előírt
kötelezettségvállalás utóvizsgálatát. Vészjóslóan jelzik azonban, hogy a bújtatott reklámok
ellen nem feltétlenül lesznek mindig ilyen elnézőek.
Nagyon finoman és körülírva fogalmaz (és fogalmazott korábban is) a GVH, de az általa
2016 végén indított eljárást három, kiemelkedő számú követővel rendelkező véleményvezér
közösségi médiatevékenységének vizsgálatára indult eljárás lényege az, ami a szólásban
szerepel: van pénz, amiért korpásodik valaki haja. Az úgynevezett influencerek ajándékok,
vagy egyenesen pénz ellenében írnak nagyon kedvezően bizonyos cégekről, illetve
termékekről. A GVH eljárásai minden esetben kötelezettségvállalás elfogadásával zárult
2017-ben. A hatóság megfogalmazása szerint a fő cél az volt, hogy az érintett piac szereplői büntetés nélkül - iránymutatást kapjanak az elvárásokról és kötelezettségekről a közösségi
médiában folytatott reklámozással kapcsolatban. A GVH azt várja el, hogy a véleményvezér
egyértelműen, közérthetően és jól észlelhetően hozza követői tudomására, ha a posztot
ellenszolgáltatásért tette közzé. A reklám megjelölésének elmaradásáért - hangsúlyozzák felelősséggel tartozik a poszt közzétevője és a termék értékesítője is. Most arról
tájékoztattak, hogy Kasza Tibor véleményvezér cége, a GoldenEye és a Telekom is annyira
jól teljesítette az elvárásokat, hogy a GVH megszüntette kötelezettségvállalás utóvizsgálatát.
A továbbiakban azonban vészjóslóan jelzik, hogy a bújtatott reklámok ellen a továbbiakban
nem feltétlenül lesznek mindig ilyen elnézőek. Mint írják, bár az első eljárások ezen a piacon
kötelezettségvállalások elfogadásával zárultak, nem feltétlenül várható, hogy a további
ügyekben is így járnak majd el. Az iránymutató döntéseket és tájékoztató háttéranyagot
figyelmen kívül hagyó gyakorlatok ugyanis szigorúbb fellépést is indokolttá tehetnek - zárul
a GVH közleménye.
Szerző: Az Én Pénzem
Eredeti

(azenpenzem.hu, 2019. április 04., csütörtök)

Lehet, hogy az ön autójában is veszélyes a gyerekülés
Két autós gyerekülés komoly biztonsági kockázatot rejt. Az egyik gyártó azonnal reagált,
és visszahívja a terméket.
Az ICRT (International Consumer Research & Testing) nemzetközi fogyasztóvédelmi
hálózat, amelynek a Tudatos Vásárlók Egyesülete is tagja, legújabb tesztjében autós
gyerekülések biztonságát vizsgálta. A fogyasztóvédők biztonsági tesztje a hivatalos
standardnál szigorúbb követelményeket állít a termékek elé. A legújabb tesztben a Chicco
Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base és a Babystyle Oyster Carapace Infant + Duofix i-Size
Base autós gyerekülés elbukott. Mindkettőnél nagy a veszélye annak, hogy frontális
ütközésnél a benne ülő gyerek kiesik, megsérül, ezért a fogyasztóvédők nem javasolják a
termékek használatát. Képünk illusztrációFotó: AFP A Chicco termékénél a gyerekülést a
bázistalphoz rögzítő csat törött el, a Babystyle-nál szintén az volt a gond, hogy a gyerekülés
kioldódott a Duofix -i-Size bázistalpról. A fogyasztóvédők tesztelték a BabyStyle Oyster
Carapace Infant gyerekülést i-Size bázistalp nélkül is, így viszont jó eredményt ért el a
biztonsági teszten, ezért javasolják, ha valakinek ilyen gyerekülése van, inkább a bázistalp
nélkül használja, és felnőtt, 3 pontos biztonsági övvel rögzítse a gyerekülést. Habár egyik
termék sem kapható magyar nyelvű webáruházakban, a Tudatos Vásárlók Egyesülete felhívja
a figyelmet, hogy ha valaki külföldi webshopból vásárol, érdemes körültekintőnek lennie. A
Chicco említett terméke több európai országban, a BabyStyle kérdéses modellje elsősorban a
brit piacon érhető el. A Chicco azonnal reagált az ICRT megkeresésére, és közölte, hogy a
kérdéses termék csak kis mennyiségben került piacra. A gyártó visszavonja a terméket a
piacról, és segíti azokat a fogyasztókat, akik már megvásárolták. A Chicco a gyerekülés
biztonsági szempontból kockázatos részét költségtérítés nélkül kicseréli. Az érintett
fogyasztók a gyártó ügyfélszolgálatán tájékozódhatnak. Másként reagált a BabyStyle
gyártója, aki elhatárolódik attól, hogy a tesztelt termék ne lenne biztonságos. Kijelentette,
annak ellenére, hogy az említett termék megfelel az európai szabvány előírásainak, ahol
szükséges, igyekszik mindent megtenni a termékfejlesztés során, hogy termékek biztonsága
megfeleljen a fogyasztóvédők szigorúbb követelményeinek is. A Tudatos Vásárló Tesztek
oldalon jelenleg 40 különböző, a hazai piacon kapható autós gyerekülés tesztje látható. A
friss teszt részletes eredménye május végén lesz elérhető. A Tudatos Vásárlók Egyesülete
honlapján magyarul is elérhető ICRT nemzetközi fogyasztóvédelmi hálózat
terméktesztjeinek legfőbb hozzáadott értéke, hogy gyártóktól függetlenül, egységes
módszertan alapján készülnek, így hiteles és összehasonlítható információt nyújtanak a
vásárlóknak. Ezzel megkönnyítik az olyan nagyobb beruházást igénylő termékek, mint
például mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, matrac vagy porszívó beszerzését. A tesztek
akár egy-egy gyengébb minőségű terméktől is megóvhatják a fogyasztókat, hiszen korábban
is volt már rá példa, hogy az ICRT autós gyerekülés tesztjén rosszul szerepelt terméket a
gyártó ennek hatására visszavont a piacról - hívja fel a figyelmet a Tudatos Vásárlók
Egyesülete.
Eredeti

(vg.hu, 2019. április 04., csütörtök)

Lassan, de javul a helyzet az élelmiszerek forgalmazásában
A lejárt szavatosságú élelmiszerek árusítása a leggyakoribb probléma, amellyel a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai az ellenőrzések során találkoznak mondta Pleva György a hivatal élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója péntek reggel
az M1 aktuális csatornán. Az igazgató a gyakori szabálytalanságok közé sorolta a nyomon
követhetetlen élelmiszerek forgalmazását, továbbá a minőséghibák is rendszeresen
előfordulnak. Bár problémák ...
A lejárt szavatosságú élelmiszerek árusítása a leggyakoribb probléma, amellyel a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai az ellenőrzések során találkoznak mondta Pleva György a hivatal élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója péntek reggel
az M1 aktuális csatornán. Az igazgató a gyakori szabálytalanságok közé sorolta a nyomon
követhetetlen élelmiszerek forgalmazását, továbbá a minőséghibák is rendszeresen
előfordulnak. Bár problémák továbbra is vannak, lassú javulás tapasztalható ezen a téren mondta az igazgató. Ez annak köszönhető, hogy a vállalkozók mind jobban megismerik a
szabályokat, illetve számítanak az ellenőrzésre. A műsorban elhangzott, az idén az országos
tavaszi élelmiszerlánc-ellenőrzési sorozat március 25-től a húsvéti ünnepek végéig, április
22-ig tart. Az országos akció során a szakemberek a hagyományosan népszerű árukat, többek
között a sonka, tojás, bor, édesség, valamint szezonális zöldség- és gyümölcstermékeket
ellenőrzik. Kép: Illusztráció, Pixabay Lassan, de javul a helyzet az élelmiszerek
forgalmazásában Sajtbíráló képzést indítottak Továbbra is sok tévhit terjeng az edzésről és a
fogyásról Önellenőriztek a Séfek Megjelent az Oldalas magazin 2019. áprilisi száma!
Eredeti

(oldalasmagazin.hu, 2019. április 04., csütörtök)

Húsvét előtt LEJÁR a húsvéti sonka
VIGYÁZAT, ÁTVERÉS! Vásárláskor nézze meg a lejárati időt is!
Sorra akciózzák a húsvétinak mondott sonkákat az áruházláncok, de vigyázat! Csúnyán
pofára eshet, aki úgy vásárol húsvétra, hogy nem nézi meg a termék lejárati idejét. Több
helyen is találtunk olyan húst, amely április 21-e, azaz húsvét vasárnap előtt lejár: elkeserítő
eredményt hozott a Ripost-körkép.
Két hét múlva húsvét: sokan kihasználva az akciókat és remélve, hogy elkerülik a későbbi
tumultust, most szerzik be az ünnepi sonkát, tarját, combot, lapockát. Ám hiába a vásárlást
ösztönző húsvéti katalógus, vagy akció feliratú hűtőpult, meglepően sok helyen lehet
belefutni olyan húsba, amely nemhogy húsvétra, de még nagyszombatig sem jó!
ÁTVERÉS AZ AUCHAN HÚSVÉTI SONKAKATALÓGUSA
Egy hónapig érvényes húsvéti sonkakatalógussal rukkolt elő az Auchan, 12 oldalon
kínálva a sokféle finomságot. De a francia üzletlánc áruházában járva kiderül: a kínált
húsvéti sonkák jó része még húsvét előtt lejár! Ami azt jelenti, hogy a húsvéti sonka
elfogyasztásával kifejezetten veszélyes az ünnepig várni. Az egyik szlovák füstölt, kötözött

lapocka csak jövő szerdáig, az Auchan saját füstölt, kötözött lapockájából több is csak jövő
szombatig jó, de az általunk látott mátészalkai Öcsi cég Szatmári füstölt, főtt darabolt
sertéscombja is egy héttel húsvét előtt lejár.
A TESCÓBAN IS LEJÁR A HÚSVÉTI SONKA
A Tescóban is találtunk jó néhány húsvét előtt lejáró húsvéti sonkát... Érdekes módon
április 17-e a bűvös dátum: az Auchanban a füstölt, főtt fokhagymás comb, a szicíliai sonka
és a füstölt, főtt, kötözött lapocka, míg a Tescóban a Kaiser néhány füstölt, főtt tarjája, illetve
a Toma Hungary Kft. vákuumcsomagolt füstölt, főtt frikandó sonkája is aznap, szerdán jár le,
és csak egy nappal ezután jön nagycsütörtök, majd a húsvéti hosszú hétvége...
Húsvéti sonkavásár! - hirdeti a Flóriánban a CBA Príma hűtőpultja fölé szerelt tábla. Ám a
kiemelt termékek után túrva megtalált füstölt darabolt combról hamar kiderült, hogy hűtve
tárolás mellett is csak nagypéntekig jó. Márpedig az, aki későn kapcsol és tartja a böjtöt, az a
lejárat napján sem fogyaszthat az amúgy gusztusos húsból. Ráadásul az utolsó pillanatban
kénytelen lehet újra hússzerző körútra indulni...
FIGYELNI KELL A FOGYASZTÓVÉDŐ SZERINT
Az esetek kapcsán megkerestük a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének
szóvivőjét. - Mivel a termékeken jól látható módon feltüntették a lejárati időt, így hiába a
húsvéti katalógusban való megjelenés, nem beszélhetünk a vásárlók megtévesztéséről fogalmazott dr. Kispál Edit, utalva arra, hogy a terméken lévő információk alapján a vevők
eldönthetik, vásárolnak-e az április 21-e előtt lejáró húsokból vagy sem.
Lehet, hogy jogszabályt nem sért a dolog, de mi becsapva érezzük magunkat: az mégsem
tisztességes, hogy a húsvéti sonka lejár húsvét előtt...
B. P.
Eredeti

(Ismeretlen, 2019. április 04., csütörtök, 3. oldal)

Sehol nem csaltak annyit a devizahitelekkel, mint itt
Az évszázad csalása a frankhitel, már ötvenezren veszítették el a lakásukat, házukat.
Hogyan nőhet ötszörösére az adósság?
Két európai bírósági határozat is született a közelmúltban, melyek szerint volna lehetőség
a devizahitel szerződések visszamenőleges felülvizsgálatára is. Ezek után mit remélhetnek az
ügyfelek? Zomborszky Fehér Zsolt jogvédő, a Devizahitelesek Mentőöve Egyesület
szakértője beszélt erről a Reggeli gyorsban.A jogvédő szerint egyértelmű, hogy
tisztességtelen volt az a tájékoztatás, amelyet a hitelesek az árfolyamkockázatról kaptak, ha
kaptak. Teljesen védelem nélkül maradtak, a bankok a kockázatot rájuk hárították, a
szerződésekben nem volt semmilyen fogyasztóvédelmi elem. A pénzintézetek a
hitelképességet csak a kezdő állapotra, az akkori frankárfolyamra vizsgálták. Két szerződést
kellett volna kötni az igénylőkkel, egyet a hitelre, egyet pedig az árfolyamkockázatra. Az
"együtt sírunk, együtt nevetünk" elv Magyarországon egyáltalán nem működik.Az évszázad
csalása történt, mégpedig összehangolt csalás, aminek az lett a következménye, hogy a
felvett hitel három és félszeresét, de akár ötszörösét is visszafizettették, pedig a svájci frank
árfolyama nem változott ennyit. Közben a bankok a saját kockázatuk elkerülése érdekében
biztosítást kötöttek, sőt kárpótlást is kaptak, de azt a pénzt is bezsebelték. A hitelesek is

köthettek volna hasonlót, ám akkor a svájci frank alapú hitel nem lett volna olcsóbb a forint
alapúnál, ezért ezt a lehetőséget nemigen reklámozták.További tisztességtelen eljárás, hogy a
kezelési költséget is frankban kérték a bankok. Az Európai Unió irányelvei között szerepel,
hogy kezelési költséget nem lehet felszámolni, ugyanis az egyfajta kamat. Azt is érdemes
megjegyezni, hogy a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékának egy része innen
származik.Az ügyletek közül soknak az vége, hogy a követelést eladja bank egy
követeléskezelőnek, egyébként potom áron, az MNB nyomására. Eddig ötvenezer ember
veszítette el a lakását. A szakértő szerint erre is volna tisztességesebb megoldás, például a
követelés eladásánál elővásárlási jogot kellene adni az adósnak.Zomborszky Fehér Zsolt
elmondta azt is, hogy különböző országokban hogyan kaptak valódi segítséget az ottani
kormánytól, törvényhozástól a devizahitelesek, sőt azt is, hogy miként és miért nőhetett
többszörösére az ügyfelek adóssága.Rózsa Péter interjúját a fenti "lejátszás" ikonra kattintva
hallgathatja meg. Kiemelt kép: Pixabay.
Eredeti

(klubradio.hu, 2019. április 04., csütörtök)

A termékvisszahívásokról
(2019/4.)
A magyarok egyre tudatosabbak élelmiszerbiztonsági kérdésekben, és szeretnének
gyorsan, könnyen tájékozódni a különböző termékvisszahívásokról; ennek érdekében
indította el új tájékoztató oldalát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
Új, tematikus oldalon tájékozódhat ezentúl a lakosság az élelmiszerláncban történt
termékvisszahívásokról. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) weboldalán
elérhető adatbázisban a vállalkozások által jelzett vásárlóktól történő visszahívások és a
RASFF-on, azaz az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén
keresztül érkező esetek is megtalálhatók. Idén januártól az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírja a vállalkozások számára, hogy jelentsék
az önellenőrzésből eredő termékvisszahívásokat az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek. Az
esetek másik körét a RASFF-on érkező riasztások adják. A Nébih létrehozott egy, az utóbbi
hat hónap termékvisszahívásait tartalmazó aloldalt is, azonban a hiteles és hatékony
tájékoztatás mellett fontosnak tartják azt is, hogy a vásárlók megértsék: egy terméknek a
gyártó általi visszahívása az esetek többségében a vásárló érdekeit szem előtt tartó, felelős
vállalkozói döntésként értékelhető. Kiváltképp igaz ez a vállalkozások önellenőrzésének
eredményeként történő önkéntes termékvisszahívásokra. Várhatóan az év második felében
már a Nébih Navigátorban - a hivatal ingyenes mobiltelefonos applikációjában - is elérhetőek
lesznek az adatok, és az alkalmazás felhasználói értesítést is kapnak majd az új esetekről.
Eredeti

(Innotéka, 2019. április 04., csütörtök, 44. oldal)

Tegnap az Igazságügyi Minisztérium előtt volt egy tüntetés a
devizahitelesekért
Tegnap az Igazságügyi Minisztérium előtt volt egy tüntetés. A devizahitelesek miatt. Most
már két olyan Európai Uniós bírósági döntés is van, amely rávilágít arra, hogy azok az
intézkedések, amelyeket a magyar kormány hozott a hitelkárosultak megmentésére,
egyáltalán nem elegendőek, helyenként szembe mennek az uniós irányelvekkel. Riport
hallható Hegyesi Beátával, a Párbeszéd elnökségi tagjával. Címkék: Trócsányi László, Nagy
& Trócsányi Ügyvédi Iroda, EBRD, Orbán Viktor, Szakács László, MSZP, kilakoltatás,
fogyasztóvédelem
Eredeti

(KlubRádió, 2019. április 04., csütörtök, 06 óra)

Nívó
Óvatosan vagy inkább nagyon körültekintően az utasbiztosítások megkötésénél, főleg a
kizáró okokat érdemes nagyon-nagyon alaposan átböngészni, mert például több biztosító is
eleve kizárja a krónikus betegségek akuttá válása esetén a kártérítést. És miután rövidesen
beindul a nyaralási szezon, szerintem nagyon aktuális mostanság ez a kérdés, azért is
foglalkozunk vele. Aztán, mi van akkor, ha rossz üzemanyagot töltünk az autónkba,
amelynek természetesen egy szakszerviz lesz a végállomása? A kérdés persze az, hogy
kiterjedhet-e ilyen esetekben az úgynevezett assistant szolgáltatás az autónkra vagy sem?
Fontos változás van az ingatlanalapoknál, de hogy miért is kell erről tudniuk a
fogyasztóknak, nemsoká elmondja a szakértő, ugyanis vagy hiszik, vagy nem, nagyonnagyon sok embert fog érinteni. Következő kérdésem pedig az, hogy kiírhatja-e egy ruha
vagy mondjuk cipőkereskedő a boltjába, hogy az általuk árusított termékeken lévő csattok,
strasszok, egyebek meghibásodásáért, esetleg leeséséért nem vállal felelősséget, vagyis
kizárhatja-e ezeket a termékeket, ezeket a termékrészeket a jótállásból? És végül, de nem
utolsó sorban, nagyon-nagyon felhívom a figyelmüket, vigyázat, mert újabb csalás van. Az
ember már azt hihette, hogy az elhíresült Bróker Marcsika után nem lesznek ilyen ügyek, hát,
tévedtünk. Utazási lehetőség, jogosulatlan betétgyűjtés és még sorolhatnám szinte
végeláthatatlanul, hogy mi minden van a legújabb szélhámos úr lajstromán. Hogy milyen
neveken és hol találkozhattak vele, mindjárt kiderül. Szakértő vendégeim a stúdióban Binder
István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi
szakértő. Címkék: ingatlanalapok, befektetés, jobb hozam, biztosító, járművek kora, vételár,
békéltető testület.
Eredeti

(KlubRádió, 2019. április 04., csütörtök, 14 óra)

Folytatódik idén is a gazdasági növekedés
A bankok számára is fontos a gazdasági stabilitás, a fenntartható növekedés, mert ekkor
tudnak gazdaságosan és nyereségesen működni - közölte Varga Mihály
Annak ellenére, hogy lassulás tapasztalható a világban, a magyar gazdaság erőteljesen
bővül - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Idén is a beruházások erősödésére lehet
számítani.
A növekedés üteme impozáns, a magyar gazdaság egyre jobban teljesít, és kiszámítható
pályán mozgunk - közölte tegnap Varga Mihály a harmincadik évfordulóját ünneplő Magyar
Bankszövetség kétnapos konferenciájának megnyitóján. A pénzügyminiszter kiemelte: annak
ellenére, hogy lassulás tapasztalható a világban, a magyar gazdaság erőteljesen bővül, a
2017-es 4,1 százalékos növekedést követően tavaly 4,9 százalékos volt a növekedési ütem, és
idén is jóval négy százalék fölöttire lehet számítani.
Varga Mihály hangsúlyozta, a magyar gazdasági növekedés kiegyensúlyozott
makrogazdasági keretek között jött létre, és nem az adósságra épül. A kormány emellett
tovább szeretné javítani a gazdasági környezetet, így például folytatja az adócsökkentést.
Megjegyezte, tavaly az adócsökkentések ellenére több pénz folyt be a költségvetésbe, mint
2017-ben.
Hozzátette, a gazdasági növekedést a beruházások is megalapozzák, hiszen ha ezek
termőre fordulnak, akkor az kedvező Magyarországnak, ezen belül a munkaerőpiacnak.
Tavaly 17 százalékkal növekedtek a beruházások 2017-hez képest, és elérték a 8500 milliárd
forintot. A miniszter szerint a növekedés idén is folytatódik, és ez középtávon is megerősíti a
gazdasági kilátásokat. Varga Mihály hozzátette, hogy a befektetők körében növekedett a
bizalom hazánk iránt, és a stabil politika erősíti az ország tőkevonzó képességét. Jelentős
eredményként értékelte, hogy a tervezett 2,4 helyett 2,2 százalékra teljesült a költségvetési
hiány, és 2010 óta tíz százalékponttal csökkent a magyar államadósság.
Varga Mihály közölte: a bankok számára is fontos a gazdasági stabilitás, a fenntartható
növekedés, mert ekkor tudnak gazdaságosan és nyereségesen működni. A hazai
pénzintézetek teljesítményét értékelve azt mondta: tavaly az elmúlt három év legmagasabb
kamateredményét számolhatták el, de érdemben növekedtek a jutalék- és díjeredmények is.
Véleménye szerint jó a kapcsolat a gazdaságpolitika és a pénzügyi rendszer között, emellett a
Magyar Bankszövetség fontos partnere a kormánynak. A modern piacgazdaságban a
bankrendszer igazi közszolgáltatásként működik, enélkül a gazdaság ellehetetlenülne. A
rendszer versenyképességéhez elengedhetetlen a digitalizáció erősítése, emellett szélesíteni
szükséges a lakosság pénzügyi tudatosságát, és javítani a fogyasztóvédelmet. Varga Mihály
megemlítette, hogy van olyan bankunk, amely számos régiós országban komoly üzleti
sikereket ért el, s az is kedvező, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank hazánkba helyezte át a
tevékenységét.
Balog Ádám, az MKB Bank Zrt. elnök- vezérigazgatója közölte, nemzetközi
összehasonlításban meglehetősen magas a költségszint, és ezen a versenyképesség érdekében
még javítani kellene. Véleménye szerint kihívást jelent a megfelelő adatvédelem, a digitális
felzárkózás és a munkaerőhiány, és emellett a változó szabályozási környezet - tette hozzá.
Egyre kevesebb fiatal megy külföldre
Tízből hét fiatal számít fizetésemelésre, a nyugati országrészben élők közül pedig még
többen reménykednek a bérek növekedésében - derül ki a K&H ifjúsági indexéből. Bár a 1929 évesek többsége stabilnak érzi a munkahelyét, mindössze negyven százalékuk gondolja

úgy, hogy meg is becsülik őket. A dolgozó fiatalok 36 százaléka úgy látta, könnyen találna
magának munkát, ez 2012 óta a második legmagasabb eredmény. Egyre kevesebben tervezik
a külföldi munkavállalást, mindössze 19 százalékuk tartja ezt reális forgatókönyvnek. Ez a
felmérés eddigi egyik legalacsonyabb értéke, és beleillik az előző negyedévek csökkenő
tendenciájába. 2013-ban még az érintett fiatalok több mint harmada tervezett külföldön
dolgozni. A diákok közül azonban jóval többen vágnának bele a külföldi álláskeresésbe: 41
százalékuk tervezi, hogy legalább egy ideig más országban dolgozna. (DV)
Varga Mihály pénzügyminiszter, Balog Ádám, az MKB Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója
és Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója - a modern piacgazdaságban a
bankrendszer igazi közszolgáltatásként működik
Putsay Gábor, DV
Eredeti

(Magyar Hírlap, 2019. április 05., péntek, 9. oldal)

Máshol még mindig drágább
Rangsor Az üzemanyagár-emelések ellenére a térségben - Ukrajna kivételével változatlanul Magyarországon éri meg leginkább a tankolás. Az ok a kedvező piaci helyzet.
Az újra meglóduló üzemanyagárak ellenére a térség államai közül változatlanul nálunk éri
meg leginkább tankolni - derül ki felmérésünkből. A cargopedia.hu-n rendszeresen frissített
európai üzemanyagár-körkép alapján végzett számításaink szerint az örökös első Ukrajna
után most nálunk a legolcsóbb a benzin és a gázolaj is.
A térség legdrágább állama régóta Horvátország, ahol a legutóbbi adatok szerint átlag 424
forintba kerül egy liter benzin, miközben nálunk ugyanez mintegy 376 forintért már vihető.
A második legtöbbet, 418 forintot Szlovákiában kérnek érte, de 415 forintot kell fizetni
Szlovéniában is. Az átlagos literár Romániában is majdnem 20 forinttal magasabb. Igaz, a
mindig is legolcsóbbnak számító Ukrajnában most is jóval szerényebb, 290 forint a
litertarifa.
A gázolaj a térségen belül Szerbiában a legdrágább. Literje ott átlag 444 forint, vagyis
hozzánk képest ott több mint 40 forinttal többet kérhetnek. Horvátországban 424 forintot
kóstál, a harmadik legdrágább pedig Szlovénia. Néhányaknak ugyanakkor még mindig
meglepő lehet, hogy az osztrák dízelár csak kicsit magasabb a miénknél. Ukrajna e termék
esetében is ránk ver egy százast.
Bár a mostani állapotnál kedvezőbb helyzet rövid távon elképzelhetetlen, az elmúlt
hónapok adatai alapvetően szintén a hazai közlekedők kényelmes helyzetére utaltak. Benzin
tekintetében időnként átveszi tőlünk az ezüstérmet Románia, ám azt hamar visszaszerezzük.
A gázolaj, amely termék viszonylagos hazai helyezése mindig is kedvezőtlenebbnek
számított a benzinéhez képest, az elmúlt hónapok során is változatosabb képet mutatott.
Tavaly év végén - a nyilvánvaló Ukrajnán túl - olcsóbban lehetett tankolni Romániában,
gyakorta Szlovákiában és néhány napig Ausztriában is. Ez év elejére ugyanakkor keleti
szomszédunk láthatólag elfáradt, így azóta is inkább a középmezőnyhöz húz. De mindmáig
gyakorta elénk sorol Ausztria, illetve ritkábban Szlovákia is.
Ez az összkép különösképp az elmúlt hetek újfent meglóduló tarifái, illetve a
forintgyengülés tükrében lehet meglepő. Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és

gázipari elemzője mindezek mögött Magyarország viszonylagosan kedvező piaci helyzetét
véli felfedezni. Habár a hazai kutak túlnyomó többségét a Mol látja el, NyugatMagyarországot az OMV Schwechatról is költséghatékonyan eléri, illetve egy
meggondolatlanabb Mol-áremelés esetén több más finomító is viszonylag gyorsan átvehetné
a kutak kiszolgálását. A helyzet azért faramuci, mert a térség államai közül a szlovák és a
horvát finomítók is a Mol-csoport tagjai. Ugyanakkor a nagykereskedelmi árakat alapvetően
mégiscsak az határozza meg, hogy meddig emelhetik áraikat az adott térséget ellátó
finomítók piaci részesedésük veszélyeztetése nélkül, amit nagyban befolyásol más termelők
távolsága. A forintárfolyam csak akkor ront üzemanyaghelyzetünkön, ha a hazai fizetőeszköz
az euróhoz, illetve más térségbeli devizákhoz képest erősödik. Az üzemanyagárakra ugyanis
alapvetően a dollárárfolyam hat - magyarázta az Erste elemzője.
A helyzet nem állt mindig ilyen kedvezően. Az évtized elején, miután a Fidesz-KDNPkabinet választási ígéreteivel szemben megemelte az áfát és a jövedéki adót, még
világviszonylatban is nálunk mérték az egyik legdrágábban az üzemanyagot. Akadt olyan
hónap, amikor a térségben itt adták a legtöbbért a dízelt.
Ekkor még tömeges jelenségnek számított a határok menti üzemanyag-turizmus, amikor is
hazánk autósai a környező államokba jártak át tankolni. 2014-ben aztán lassan egyre
kedvezőbbé vált a viszonylagos kép. (Ezt némelyek összefüggésbe hozzák a térség számos
államának üzemanyag-ellátását uraló Mol és a Gazdasági Versenyhivatal 2014 végi,
elsősorban a dízelárakra vonatkozó megállapodásával, bár az olajtársaságnál az ilyetén
összefüggéseket tagadják.) Mindazonáltal 2015 végére már akadt olyan időszak, amikor - a
jelenhez hasonlóan - nálunk volt Ukrajna után a legolcsóbb a két termék. Azóta a helyzet - az
Orbán-kabinet újabb jövedékiadó-döntései függvényében - kisebb-nagyobb hullámzásokkal,
de alapvetően változatlan.
A környező államok sorrendje ugyanakkor folyamatos átrendeződéseket mutat. Ukrajna
elsősége viszont változatlanul megdönthetetlennek látszik.
Kissé tágabbra nyitva a lencsét, a cargopedia.hu teljességre törekvő európai körképe
szerint a kontinensen a legolcsóbb változatlanul Oroszország, 193-199 forintos benzin- és
gázolajtarifával. Utána következik Belorusszia és a minket leginkább érintő Ukrajna. A
kontinensnek a felmérésben szereplő 42 állama közül a hazai benzin a 12., a gázolaj pedig a
14. legolcsóbb. Európában a legdrágább az átlag 552 forintos norvég benzin és az 515
forintért mért izlandi gázolaj.
Árkorrekció könnyen elképzelhető
A nemzetközi olaj- és így a hazai üzemanyagárak elmúlt hetekben tapasztalt megugrását
elsősorban az okozza, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete szigorú önfegyelmet
tanúsít a tavaly év végi kitermelési korlátok betartásában - közölte kérdésünkre Pletser
Tamás. A világgazdaság alakulásával kapcsolatos, korábban rendkívül borús kilátások is
némiképp javulnak, a venezuelai kitermelés visszaesését pedig a kartell többi tagja nem is
képes teljes egészében ellensúlyozni. A tavaly év végére leeső olajárak komoly zavart
okoztak a piac egyre meghatározóbb szereplőivé előlépő amerikai palaolaj-kitermelők
körében, így egyelőre nem is látszanak magukhoz térni - véli az Erste elemzője. Az év eleji
benzintúlkínálat rendeződése szintén az áremelkedés irányába mutat, és a forint dollárhoz
viszonyított gyengülése is kedvezőtlenül hat a hazai tarifákra. Az Európában irányadó Brent
hordónkénti ára tegnap 69 dolláron állt, és még (75-80 dollárig) tovább nőhet. Ez a hazai
kutakon literenként további mintegy 10 forintos emelkedést hozhat.
GRAFIKON
Magyarország térségi üzemanyagár-helyezése*
Forrás: cargopedia.hu, Népszava-számítás
GRAFIKON

Üzemanyagárak* (forint/liter)
Forrás: cargopedia.hu
JÓ HELYEZÉS
PLETSER TAMÁS
Az Erste elemzője szerint a forintárfolyam csak akkor ront üzemanyaghelyzetünkön, ha a
hazai fizetőeszköz az euróhoz, illetve más térségbeli devizákhoz képest erősödik
69 dolláron állt tegnap az Európában irányadó Brent típusú olaj ára
VISZONYLAGOS KÉNYELEM
Elemzők szerint az olajpiac alakulása még hozhat áremelést a kutakon
Marnitz István
Eredeti

(Népszava, 2019. április 05., péntek, 2. oldal)

Sok a visszaélés a medvehagymával
Rendeletben szabályozták a szedését
TÁPLÁNSZENTKERESZT Helyi rendeletben szabályozta a település képviselő-testülete
a parkból elvihető medvehagymalevelek mennyiségét, ennek ellenére előfordulnak
visszásságok; az intő szó pedig alkalmanként indulatot szül.
Helyi rendeletet kellett alkotnia az önkormányzatnak a szedhető mennyiség
szabályozására, mert nagyon rövid idő alatt oly mértékben elkezdték gyűjteni a növényt, ami
már súrolta a környezetkárosítás határát - emelte ki Perl János polgármester. A tápláni
könyvtár előtti parkban található medvehagyma biztonságosan szedhető, nem keveredett
közé gyöngyvirág, ám nem árt az óvatosság, hisz könnyen összetéveszthetők:utóbbi
mérgező, ezért nélkülözhetetlen a megkülönböztető jegyeik ismerete. Ha megtörtént a baj, és
hányingert, görcsöt, szédülést tapasztalunk, sürgősségi betegellátást ajánlott igénybe venni.
Sok a visszaélés a medvehagymával
Előfordul, a rendelet ellenére több táskányi levelet visznek el a parkból
TÁPLÁNSZENTKERESZT Helyi rendeletben szabályozta a település képviselőtestülete a
parkból elvihető medvehagymalevelek mennyiségét, ennek ellenére rendre előfordulnak
visszásságok; az intő szó pedig alkalmanként indulatot szül.
Messze vitte Táplánszentkereszt hírét a medvehagyma, pedig nem is őshonos növénye a
környéknek: az Őrségből hozták a faluba az első töveket. Reneszánszát több mint egy
évtizede, a medvehagyma-fesztivál életre hívásával éli - mondta el Perl János, polgármester.
- Divatba jött a medvehagyma, egyre többen jönnek a parkba, hogy szedjenek a leveléből emelte ki. A településvezető ugyanakkor hozzátette: az évek alatt kiderült, hogy míg a
medvehagyma jó hatással van az emberek egészségére, másra viszont ez már nem igaz: Helyi rendeletet kellett alkotnunk a szedhető mennyiség szabályozására, mert nagyon rövid
idő alatt oly mértékben elkezdték gyűjteni a növényt, ami már súrolta a környezetkárosítás
határát: többször előfordult, hogy nejlontáskákat töltöttek meg a levelével. Volt olyan is,
hogy ásót hoztak magukkal, és gyökerestül vették a földből - fűzte hozzá.
Perl János kiemelte: a képviselő-testületük alkotta szabály szerint a parkban egy család
egy nap maximum egy kilogramm medvehagymalevelet gyűjthet, azt is csak saját
felhasználásra. A helyi rendeleten kívül egyébként országos szinten is óvják a növényt: a

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szabályozza gyűjtésének feltételeit. Hozzátette:
aki a megengedettnél több medvehagymalevelet gyűjt, az önkormányzat figyelmezteti a
szabályszegésre. Ám nem mindenki veszi higgadtan tudomásul a figyelemfelhívást, több
alkalommal ingerülten reagáltak rá a gyűjtők.
Halvax Ágnes, a Jókai Mór Művelődési Ház és Könyvtár vezetője elmondta: - A helyiek
valójában azt a mennyiséget szedik le, amit fel is használnak, ám a messzebbről érkezők
esetében nem mindig van ez így, és sokszor hevesen reagálnak a figyelmeztetésre. Perl János
és Halvax Ágnes hangsúlyozta: a település célja, hogy mindenki kulturáltan, a szabályokat
betartva töltsön el időt a parkban, szedjen medvehagymát, ügyelve arra, hogy ipari méreteket
ne öltsön a levélgyűjtés.
Megtudtuk azt is, hogy Táplánszentkereszten, a könyvtár előtti parkban található
medvehagyma közé nem keveredett gyöngyvirág - a két növény könnyen összetéveszthető,
ám utóbbi mérgező, ezért nélkülözhetetlen a megkülönböztető jegyeik ismerete. Dr. Baráth
Kornél, az EL-TE-SEK Biológia Intézetének oktatója elmondta: a virágzási idejük nagyjából
egybeesik, ám amint a gyöngyvirágnak is lesz virága, összetéveszthetetlenné válnak. - Ha
egyesével szedjük a leveleket, szaglással könnyen eldönthető a különbség, ha csokorban
vásároljuk, színük árulkodó: a gyöngyvirág levele sötétebb zöld és a fonákján fényes, a
medvehagyma világosabb és matt levelű. Ha megtörtént a baj, és mérgezésre gyanakszunk,
sürgősségi betegellátást ajánlott igénybe venni - mondta el lapunknak dr. Kis Zsolt
háziorvos. - A gyöngyvirág méreganyagai között 38-féle szívglikozid és szaponinok vannak ezek kiemelten a szívre és a gyomor-bél rendszerre hatnak negatívan: egykét levél
elfogyasztása már halálos lehet. Mérgezésre gyanakodhatunk, ha például hasi görcsöt,
hasmenést, hányást, szédülést, alacsony pulzusszámot tapasztalunk.
Egybeesik a medvehagyma és a gyöngyvirág virágzási ideje
Halvax Ágnes igazgató a kulturált gyűjtés mellett áll ki
Halvax Ágnes igazgató szerint a helyiek csak azt a mennyiséget szedik, amit felhasználnak
NJU
NJU
Eredeti

(Vas Népe, 2019. április 05., péntek, 1+4. oldal)

Leleplezték a német autógyártókat - bajban a BMW, VW és a Daimler
Az Európai Bizottság előzetes állásfoglalása szerint a BMW, a Daimler és a Volkswagen
(VW) megsértette az EU versenyjogi szabályait 2006 és 2014 között, miután a brüsszeli
testület gyanúja szerint összejátszottak a kisebb károsanyag-kibocsátású motorok
fejlesztésének korlátozásában.
Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a BMW, a Daimler és a VW
összejátszott abban, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén értékesített új dízelés benzines autók károsanyagkibocsátás-csökkentő technológiának fejlesztését korlátozzák.
A bizottság szerint az egyeztetések az autógyártók között az úgynevezett "ötök köre"
technikai találkozókon történtek.
A vállalatok többféleképpen együttműködhetnek abban, hogy a termékeik minőségét
javítsák, de az EU versenyjogi szabályai nem teszik lehetővé számukra, hogy ennek teljesen

az ellenkezőjét tegyék - mondta Margrethe Vestager versenyjogi biztos a testület döntésének
bejelentésekor.
A bizottság szerint a jogsértés különösen a következő technológiákat érintheti:
a szelektív redukciós katalizátorrendszert (SCR), amely a nitrogén-oxid (NO x) kibocsátás
csökkentését teszi lehetővé a dízelmotoroknál azáltal, hogy a kipufogógázba karbamidoldatot, úgynevezett AdBlue-t fecskendez, amely a speciális katalizátorban a nitrogénoxidokat ártalmatlan oxigénre és nitrongénre bontja. A bizottság előzetes véleménye szerint a
három autógyártó 2006 és 2014 között összejátszott az AdBlue tartályok adagolási
stratégiájában (tartály feltöltési kapacitása), ezzel korlátozva a kipufogógáz tisztításának
hatékonyságát.
"Otto" részecskeszűrőt(OPF), amely a benzines személyautók károsanyag-kibocsátását
hivatott csökkenteni. A három autógyártó a bizottság előzetes gyanúja szerint 2009 és 2014
között az új benzines személyautó-modellek esetében összejátszott az OPF-szűrők
bevezetésének megakadályozásában, vagy legalábbis azok késleltetésében és a jövőbeli piaci
magatartásukkal kapcsolatos bizonytalanságok eloszlatásában.
A bizottság szerint az említett autógyártók viselkedésükkel korlátozták a versenyt e két
tisztító technológiára irányuló innováció területén, melynek következtében a fogyasztókat is
megfosztották attól a lehetőségtől, hogy kevésbé szennyező autókat vásároljanak annak
ellenére, hogy a technológia ezeknél az autógyártóknál már rendelkezésre állt.
Amennyiben a gyanú beigazolódik - bár nem jár árrögzítéssel vagy piaci részesedés
bebiztosításával -, sérti az EU azon versenyjogi szabályozását, amelyek tiltják a termelés
korlátozására, kontrollálására, piaci vagy technológiai fejlesztésekre vonatkozó kartell
megállapodásokat.
A bizottság közleményében felhívja a figyelmet, hogy ez a vizsgálat a versenyjog vélhető
megsértésére korlátozódik és nem vonatkozik a környezetvédelmi jogszabályok esetleges
megsértésére. Továbbá ez a vizsgálat elkülönül a már folyamatban lévő eljárásoktól.
A bizottság közölte, hogy a mostani észrevételeit elküldte az autógyártóknak, amelyeknek
most van lehetőségük ezekre reagálni. A mostani kifogásközlés elküldése ugyanakkor nem
befolyásolja a vizsgálat eredményét - teszi hozzá a bizottság.
Amennyiben bizonyosságot nyer a bizottság gyanúja, úgy a kivethető bírság elérheti minden egyes cég esetében - a vállalatok globális éves árbevételének 10 százalékát, azaz
több milliárd euró lehet.
A Portfolio.hu a Handelsblattra hivatkozva a bejelentést megelőzően azt írta, hogy a
legsúlyosabb bírságot a BMW kaphatja, a Daimler és a Volkswagen pedig minimális
bírsággal is megúszhatja, vagy akár bírságot sem kell fizetniük, mivel az ügyben a Daimler
egyfajta koronatanú lett azzal, hogy 2014-ben önként jelezték az illegális összejátszást,
később, 2016-ban pedig a Volkswagen is megosztotta az ügyben szerzett információit az
Európai Bizottsággal. A gyakorlat azt mutatja, hogy kartellügyekben a koronatanúnak akár a
bírság egészét is elengedhetik, a további együttműködő cégek pedig a bírság felének
elengedésével számolhatnak.

(Napi 2019. április 5., péntek)

A Magyar Posta megint alkotott
Szegény Magyar Postát annyit szidjuk, már szinte én szégyellem magam miatta, de mit lehet
tenni, ha újra és újra kiérdemlik az egészen elképesztő eseteikkel? Most például, hogy
sikerült vajon egy másik VÁROSBA kézbesíteni valaki csomagját?

Üdv!
A helyzet a következő lenne. Rendeltünk egy csomagot január 29.-én kínából 30 dollárt
fizettünk érte előre utalásban. A csomagot ezután, 2-3 naponta csekkolva, végig követtük az
útján. Minden rendben ment addig, amíg Székesfehérvári postára nem ért, ahol ugyanis a
beérkezés napján(febr 19) valaki átvette a csomagunkat, még a címhez történő kiszállítás
előtt, ugyanis a posta oldalán azt írták, hogy csak sikertelen kiszállítás után vehető át a
csomag a postán.
A posta oldalán is megnéztük a csomag számot, ahol azt láttuk, hogy kézbesítve van a
csomagunk ezért február 26.-án bementünk, ahol közölték, hogy az átvétel megtörtént. Rend
szerint írtunk egy panaszt és a posta "belső vizsgálatot indított", hogy kiderítse mi
történhetett.
Ma megkaptam a "vizsgálat" eredményét, amiben a lentebb csatolt képen látható aláírást
küldték el nekem, hogy vegyem fel a tulajdonosával a kapcsolatot és rendezzem az ügyet én.
Nos kérdem én, ŐK adták át az ÉN csomagomat másnak, és ÉN fussak utána egy ide
böfögött aláírással, amit mellékesen akárki odaírhatott (még aki az emailt írta az is) ?
Szóval a posta részéről le van zárva a dolog, se pénz, se csomag, ha nem tetszik tegyek
panaszt Budapesten címszóval. Mit tudnék tenni ebben az esetben? A tanácsot és a
segítségüket köszönöm!
UPDATE:
Megoldódott a dolog, ugyanis felkerestük a csomagunk átvevőjét, aki vissza is adta a
bontatlan csomagot. Kiderült viszont, hogy a posta egy másik MEGYE, másik VÁROSának
totál másik CÍMére próbálta meg kézbesíteni, ahol a mi családnevünkhöz nagyon hasonló
nevű hölgy lakott, és így a hozzá bedobott értesítővel sikerült átvennie a csomagunkat a
postán. (Mi Székesfehérváron lakunk, de a postának Várpalotára sikerült kiszállítania a
csomagot. A vicc az egészben, hogy a posta nyomkövetésen pedig a fehérvári posta volt
beírva, nem a palotai. A kiszállitást valahogy Várpalotára sikerült megkísérelni, és a hölgy
onnan jött el Fehérvárra a csomagunkért.)
Viszont ez szomorú, hogy a posta "belső vizsgálatán" erre nem derült fény, hogy ők cseszték
el és vitték rossz MEGYE, rossz VÁROS, rossz CÍMre egy hasonló névhez.

(Index2 2019. április 5., péntek)

A kormány célja az energiahatékonyság növelése
Komoly, határozott célja a kormánynak, hogy ösztönözze az energiahatékonyság
növekedését, a megújuló energiaforrások elterjedését - jelentette ki Tállai András, a
Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára egy naperőmű-létesítési projekt bemutató
rendezvényén Mezőkövesden pénteken.
A Pénzügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy négy operatív programban 760 milliárd
forintnyi összeget lehet fordítani energetikai fejlesztésekre, beruházásokra a 2014-2020-as
években. A kormány határozott célja, hogy a megszerzett tapasztalatok birtokában 2020 után
is jelentős nagyságrendben növekedjenek ezek a beruházások, fejlesztések. Az államtitkár
közölte: az idén épülő naperőművekből 23 készül az Elmű-Émász működési területén.
Az MVM-csoport termelési igazgatója, Mogyorósy Tamás hozzátette: 110 naperőművet
építenek országosan, 7 projekt keretében. A régióban létesülő 23 naperőmű 14,2 gigawatt
kapacitású lesz, ami 5750 háztartás éves energia-fogyasztásának felel meg. A károsanyagkibocsátás éves szinten, országosan 14 ezer tonnával csökken a naperőművek
beüzemelésével - jelentette ki az igazgató.

(Magyar Hírlap 2019. április 5., péntek)

Megmentheti az életedet ez az ingyenes app
Az ÉletMentő nevű alkalmazáson keresztül segítséget lehet hívni, vészhelyzetben elküldi
azokat az adatokat, amelyeket a használó már korábban felvitt magáról a rendszerbe, így már
több információval felszerelkezve érkezhetnek a mentők. Ha kisebb baj van, az
ÉletMentő app egyéb információkkal segít, például megmutatja a közeli kórházak, orvosi
ügyeletek listáját, sőt az állatorvosi rendelőkét is.
Emellett előre megadhatjuk fontos adatainkat – például gyógyszerérzékenység, ismert
betegség, kezelés, legközelebbi hozzátartozó –, és így a segélyhívással egyidőben ezek
megjelennek a mentésirányítóknál. Mindezek a betegadatok az elektronikus egészségügyi
szolgáltatási térben is helyet kaptak, a tervek szerint a jövőben összekapcsolják vele az
alkalmazást. Csehországban már 800 ezren letöltötték az applikáció külföldi
változatát, nálunk is biztosan gyorsan elterjed. Már csak azért is, mert nem igényel annyi
felhasználói tudást, képességet sem, mint a Szív City applikáció, amelyet eddig már több
mint 20 ezren használnak és több tucat ember életét megmentette.

(Ripost 2019. április 5., péntek)

Hadat üzen a készpénznek a K&H
Május 18-án Innovathon néven tart startupos eseményt a K&H Bank, amelyre a
készpénzhasználat visszaszorítását és mobilappok fejlesztését célzó ötleteket vár a
pénzintézet.
A felhívás a második pénzforgalmi irányelvre (PSD2) hivatkozva kéri a startupokat arra,
hogy a bankkal közösen találjanak ki olyan megoldásokat, amelyek a banki API-t használva
új felhasználói élményt nyújtanak. A bank nem is titkolja, hogy az innovációs versenytől azt
reméli, hogy olyan megoldásokat talál, amelyekkel saját szolgáltatási palettáját bővítheti. Így
az Innovathon szinte kötelező program minden olyan fintech startup számára, amely banki
partnerre vadászik.
A K&H maga is tett azért, hogy modern szolgáltatásokat nyújtson. Mobiltárcát adott ki,
mobilbanki fejlesztéseket hajtott végre, automatán, a bankfiókba besétálás nélkül igénybe
vehetővé tette a személyi kölcsön termékét. Emellett pedig banki homokozót – azaz a
fintechek által használható tesztkörnyezetet – és az API-k leírását is tartalmazó fejlesztői
portált nyitott.
A Fintechradar kérdésére válaszolva Németh-Simkó Judit, a K&H kommunikációs
menedzsere elmondta, hogy nem csak a PSD2-es API-kra támaszkodhatnak az Innovathonra
épülő csapatok. “A projekt mai állása szerint a K&H időben készen lesz az MNB által
meghatározott július 1-i időpontra, részünkről nem lesz akadálya az azonnali fizetési
rendszer elindulásának” – mondta a kommunikációs menedzser. Ez azért lényeges
információ, mert a készpénzmentességet a legegyszerűbben az felgyorsított, öt másodperc
alatt végrehajtott átutalással lehet elérni.

A készpénzmentesség szlogenje természetesen kérdéseket is felvet. Az Egyesül Államokban
több olyan csoport – közük például szexuális felvilágosítást nyújtó újságírók – is fizetési
szolgáltató nélkül maradtak, akik ellen konzervatív vitapartnereik a fizetési szolgáltatónál
tettek panaszt. A teljesen digitális pénzügyek, amennyiben a folyamat nem decentralizáltan
történik, ilyen módon sebezhetőséget is jelenthetnek a gazdaság egyes résztvevőinek.

(Fintechradar 2019. április 5., péntek)

OSZTOZZUNK A KÖZLEKEDÉSEN!
A sharing economy, magyarul a közösségi gazdaság koncepciója ugyan nem új keletű dolog
a közlekedésben, de hazánkban még csak most kezdi igazán megvetni a lábát: a fővárosi
utcákat autóval, biciklivel, robogóval és hamarosan már rollerrel is róhatjuk megosztásos
alapon. Mindamellett, hogy közösségi megosztáson alapuló rendszerek környezetkímélő és
fenntartható megoldások, jelentősen meg is könnyíthetik a nagyobb népességszámú városok
életét: elég, ha csak a folyamatos dugókra vagy a fullasztó szmogra gondolunk. Cikkünkben
körbejárjuk, honnan indult a közösségi megosztás gondolata, mely formái az igazán
népszerűek, illetve, hogy miért is éri meg igazán kihasználnunk ezeket a lehetőségeket.
Autók, biciklik, robogók, rollerek – osztozzunk!
Sok különböző formája létezik a közösségi közlekedésnek, de az alapelv a legtöbb esetben
ugyanaz: adott egy járműflotta, azt pedig az emberek egy bejelentkezés / regisztráció után
bizonyos időre igénybe vehetik, majd ennek lejártával a használt jármű újra szabad lesz, így
tovább vándorolhat a következő ideiglenes tulajdonosához.
A legnagyobb múltra az autómegosztás tekint vissza: az első ötlet Zürichből származik és
egészen 1948-ig kell visszanyúlnunk érte. A svájciak akkori ötletét gyakorlati megvalósítás
nem követte, a hetvenes évek elején viszont Franciaországban a ProcoTip nevű rendszer már
két évig működőképes tudott lenni. A nyolcvanas és kilencvenes évek a lassú növekedés
évtizedei voltak: egyre több országban próbálkoztak a koncepcióval, főleg nonprofit cégek.
Az igazi robbanás a 2000-es évek elején következett be, olyan vállalatok alapításával, mint
az észak-amerikai piacon a mai napig jelentős Zipcar vagy Nagy-Britannia legnagyobb
carsharing cége, az Enterprise Car Club. A 2009-ben alapított Uber ötlete felfrissítette a
piacot: az addigi próbálkozásokkal szemben itt nem a cég biztosítja az autóflottát, hanem a
felhasználók válhatnak Uber-sofőrré saját járműveikkel. A 2010-es évektől kezdve az
elektromos autók is egyre nagyobb szerepet kapnak a carsharing piacon: az első teljesen
karbonsemleges szolgáltatás Madridban indult, ezt a példát hamar követte egy ausztrál cég,
mára pedig még több, például az egyik budapesti alternatíva, a GreenGo is.
Hasonlóan régi ötlet a biciklimegosztás is: az első próbálkozás 1965-ben, nem meglepő
módon Hollandiából indult, majd szép lassan az egész világot behálózta. Napjainkban a 15
legnagyobb kerékpármegosztó cégből 13 már Kínában található. A biciklimegosztás
fejlődésének esetében a legnagyobb kihívást a lopások visszaszorítása jelentette: az
érzékelők megjelenéséig a cégek mindenfajta védelem nélkül tették ki a bicikliket az utcákra,
ezek a kísérletek azonban előbb-utóbb minden alkalommal kudarcba fulladtak.
A robogó és a roller (vagy elektromos robogó) megosztás még csak néhány éve, a 2010-es
évek elején kezdett elterjedni: az autó és a biciklimegosztásban szerzett tapasztalatoknak
köszönhetően, ezeknek a technológiáknak kevesebb kezdeti akadállyal kellett
szembenézniük.
Pro és kontra

A közösségi megosztás legnagyobb előnye, hogy hatékonyan használja a rendelkezésre álló
erőforrásainkat, javítva az egy főre jutó kihasználtságot. Egy 2012-es kutatás szerint az autó
élettartamának 96 százalékát parkoló állapotban tölti el. Egyértelmű, hogy az autómegosztás
hosszútávon javíthat ezen a helyzeten. A klímaváltozásra gyakorolt pozitív hatások is a
sharing economy koncepció további terjedését támogatják, hiszen minél kevesebb autó van
az utakon, annál kisebb a szén-dioxid kibocsátás, ahogy a szükséges olaj és benzin
mennyisége is csökken. Kevesebb járművel kisebb parkolási infrastruktúrára és kevesebb
útépítésre, illetve fejlesztésre van szükség.
A biciklimegosztó rendszereknél szintén kiemelten pozitív hatás a környezet kímélése,
emellett az egészségünkre is jótékony hatással van ez a közlekedésforma. Ugyanakkor az is
bebizonyosodott egy-egy Londonban és Barcelonában végzett kutatás során, hogy igazán
hatékonyan csak akkor tud működni egy efféle rendszer, ha azzal szinkronban az adott város
infrastruktúrája is fejlődik – megfelelő minőségű bicikliutak nélkül ugyanis nem
üzemeltethető zökkenőmentesen egy ilyen rendszer.
A robogók és a rollerek ugyan némileg kevésbé környezetkímélők, mint a biciklik (rollerek
esetében persze ez csak akkor igaz, ha elektromos típusról van szó), az autóknál így is jóval
fenntarthatóbb megoldást nyújtanak.
A fentiekben bemutatott példákból látszik, hogy bár a legtöbb nagyvárosban még nem a
sharing economy az elsődleges szempont a közlekedésben, de egyre inkább kezdenek teret
nyerni az ehhez kapcsolódó ötletek, megoldások, amelyek nemcsak a környezetet kímélik, de
segíthetik kényelmesebbé és élhetőbbé is tenni a nagyvárosi közlekedést.

(chikansplanet 2019. április 5.)

Tényleg szükség van az autódra?
A címet olvasva valószínűleg többekben egyből megfogalmazódik a gondolat, hogy ez nem
is lehet kérdés, mi másért venné meg az ember és fizetné a kötelezőt, üzemanyagot stb.
Manapság nélküle elég nehéz létezni a világban, akár nagybevásárlást kell intézni, akár
családot látogatni, vagy gyerekkel rohanni az orvoshoz. Az autó szabadságot ad és
mobilitást, akár hétköznapi feladatokról van szó, akár szabadidős tevékenységről,
kirándulásról, nem csoda, ha nem szívesen mondanánk le róla.
A környezetemben szinte mindenkinek legalább egy, családosoknak akár több autójuk is van,
hiszen a családtagoknak többfelé lehet dolguk. Részemről ez is teljesen elfogadható,
mindenkinek a saját dolga, mire költi a pénzét. A bejegyzésem oka sokkal inkább az a
megfigyelés, tapasztalat, amely az autóhasználatra vonatkozik.
Agglomerációban élünk, sokszor a vonatról figyelem, ahogy az úton hatalmas dugókban,
lépésről lépésre araszolnak az autók, amelyeknek durván 90%-ában egy ember ül. Közülük
persze sokan mennek ügyfélhez, vagy akár nehezen megközelíthető helyre, vagy lehet, hogy
hazafelé fel kell venni a gyereket is. De mindenki? Valóban megéri minden nap a dugóban
ülni?
Amikor kiköltöztünk Budapestről (addig teljesen egyértelmű volt a tömegközlekedés),
nagyon hamar eldőlt, hogy nálunk nem lesz napi használatban a kocsi. A vonat tűnt a
legkényelmesebb megoldásnak, s bár az állomás nagyjából 2 km-re van a házunktól gyalog,
jó időben szinte mindig sétálunk oda és vissza is. Ezzel a napi mozgás egy része már ki is
pipálható. Persze ez nem mindig kivitelezhető, de olyankor még mindig le lehet parkolni az
állomás melletti P+R-ben és onnan vonattal továbbmenni. Szerencsére a vonat félóránként
jár, nekem nagy mázlim van, hogy az iroda pont a Déli pályaudvarnál található, míg a férjem

egy extra metrózással meg tudja oldani a bejutást a céghez. (Egyébként mikor még a
belvárosban laktunk, fél órát sétált az irodáig, nem igénybe véve sem autót, sem
tömegközlekedési eszközt, ezt az emberek jelentős része nehezen is tudta felfogni: "Te
gyalog jársz dolgozni???" Vicces volt ezt elmesélni másoknak, nem tudtak mit kezdeni a
ténnyel.)
Várandósságom vége felé is imádok sétálni a környéken, különösen, mert végre kellemes az
idő, igénylem a mozgást és mégiscsak kertvárosban élünk. A tapasztalatom viszont az, hogy
relatíve nagy a kocsiforgalom itt is (gyalogost nem is látni szinte, maximum 1-2 futót,
kocogót), sokszor a sofőrök úgy néznek rám, mintha másik bolygóról jöttem volna. Ez vagy
a pocakomnak köszönhető, vagy a ténynek, hogy sétálok, esetleg ezek kombinációjának,
mindenesetre furcsa. Tegnap délutáni sétám alkalmával a lakóparki játszótér mellet mentem
el, az út mindkét oldalán parkoló autók tucatjai között, ahol anyukák, apukák és gyermekeik
múlatták az időt. Egy részük bizonyára munkából hazajövet felkapta a gyereket és egyből a
játszótérre mentek, így nem tették le a kocsit otthon (bár ahhoz már elég késő volt, nagyjából
fél 7). De mi a helyzet a többiekkel? Mivel több játszótér is van a településen, feltételezem,
ide nem a város másik végéből jönnek az emberek, hanem jó eséllyel itt laknak néhány
utcányira. Elgondolkodtam, vajon aránytalanul nagy sérelemmel jár-e hazamenni, letenni a
járgányt, majd a gyereket átöltöztetni "játszós" ruhába és együtt sétálni pár száz métert, míg
eljutnak a játszótérig? Mind a szülőnek, mind a gyereknek jól esne szerintem egy kis séta,
feltételezve, hogy a gyerek nem nagyon pici még. Ha kicsi, akkor viszont ott van a sportkocsi
vagy a hordozó. Tényleg ennyire elfelejtettünk sétálni? Vagy az időnk nem engedi azt a pár
perc extrát?
Másik szürreális élményem, amikor apuka hatalmas autóval legurul a dombról, az
edzőparknál lerakja a tízéves-forma, energikus gyerekeket, majd kb. 45 perc múlva értük jön
szintén autóval. Egy egészen biztonságos lakóparkról beszélünk, ahol valószínűleg senki
nem bántaná a gyerkőcöket hazafelé, de ha esetleg biztonságosabbnak érzi a szülő, ha értük
megy, még akkor is meg lehetne ezt oldani lábon a BMW helyett. Szerintem. A fiatalság
mozgásigényét elnézve meg sem kottyant volna nekik egy kis séta. :)
Természetesen én nem ismerhetek minden körülményt, amely alapján az emberek a kocsit
választják, de gyanúsan nagy a gépjárműforgalom és emellett elenyésző a sétát választók
száma. Pedig nagyon jó kis időtöltés, lehet közben beszélgetni, de akár a bicikli is jó
alternatíva lehetne. Én mondjuk télen is gyalogoltam kismamaként, de ne ebből induljunk ki,
mert ez sokaknál veri ki a biztosítékot (indokolatlanul) - viszont legalább a jó időt érdemes
lenne kihasználni és nem minden esetben az autózást választani. Ezzel szerintem mindenki
nyerne.
További tapasztalatom szerint pedig a fővárosban az esetlegesen felmerülő hibák ellenére
igenis jól szervezett tömegközlekedési rendszer van, a metróvonalakon nyert ügye van az
embernek (bár a 3-as felújítása most okoz némi bosszúságot, de a pótlók gyakran járnak),
illetve ha nem kell egynél többször átszállni, szerintem már nyert a tömegközlekedés a városi
dugóval szemben. Én legalábbis nem bírnám azt a stresszt minden nap elviselni. :) Illetve a
város is fellélegezhetne kicsit, ha nem lenne olyan nagy a forgalom.

(tudatosotthon blog 2019. április 5., péntek)

Szombattól változás a zöld kártyánál és a kgfb-nél

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb) igazolást szombattól akár elektronikusan is
elküldheti a biztosító vagy az alkusz az üzembentartónak. Ugyanez vonatkozik a zöld
kártyára is, de azt zöld papírra kell kinyomtatni
A pénzügyminiszter a Magyar Közlönyben megjelent rendeletében módosította a gépjárműfelelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó
szabályokról szóló 2009-es rendeletet.
A szombaton hatályba lépő szabály szerint a biztosító - vagy az alkusz - nem csak papír
alapon küldheti meg az üzembentartónak a biztosítás meglétéről szóló igazolást, hanem
elektronikusan is megteheti azt. Erről azonban meg kell állapodni az ügyféllel.
A zöldkártya igazolás is megküldhető elektronikusan, de ilyenkor a biztosító vagy az alkusz
felhívja az üzemben tartó figyelmét arra, hogy a zöldkártya kizárólag zöld papírra nyomtatva
alkalmas a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) fedezet meglétének igazolására. Az
üzembentartó kérésére a biztosító a zöldkártyát az elektronikus út mellett papír alapon is
díjmentesen rendelkezésére bocsátja - áll a rendeletben.

(Napi, 2019. április 6., szombat)

Hiba volt a devizahitelezés
Csányi Sándor elismerte, a devizásokat úgy tájékoztattak a szerződésük kockázatairól, hogy
az emberek többsége azt nem értette meg.
Messze nem volt kifizetődő a magyar bankrendszer tulajdonosának lenni, hiszen 1987 és
2018 között a tulajdonosok 4484 milliárd forintot kereshettek volna, ha tőkepiacon
kamatoztatták volna a pénzüket - így panaszkodott Csányi Sándor a Magyar Bankszövetség
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett pénteki konferencián. Az OTP elnökvezérigazgatója feltehetően ezzel a kijelentésével azoknak üzent, akik a magyar bankrendszer
tavalyi közel 700 milliárd forintos nyereségét kiemelkedőnek tartják. Azt is megtudtuk,
hogy korántsem biztos, hogy érdemes a magyarországi pénzintézetekbe fektetni, ugyanis
2010 óta speciális adók címén 2400 milliárd forintot fizettek be a bankok a költségvetésbe,
ezt azzal érdemes összevetni, hogy 2010-ben 2750 milliárd forint volt a bankszektor saját
tőkéje. A kereskedelmi bankok sanyarú sorsa - Csányi Sándor olvasata szerint - már a
rendszerváltás előtt megkezdődött, ugyanis az 1980-as évek végén számos rossz döntés
nehezítette a hazai kétszintű bankrendszer kialakulását, majd az önállóvá vált, akkor még
állami pénzintézetek gyorsan el is veszítették saját tőkéjüket. Szükséges volt a
bankkonszolidáció, de a bankár ugyanakkor igazságtalannak tartja, hogy a lakosság
adóskonszolidációja nem történt meg. Csányi Sándor - aki kijelentette, hogy "köztudomásúan
mindig távol tartotta magát a politikától" - álláspontja szerint a gazdaságra káros hatással volt
a kétszer 100 napos Medgyessy-program, amelyet fiskális alkoholizmusnak nevezett, és
szerinte ez volt az oka, hogy újra 8,9 százalékos lett a költségvetési hiány. (Az OTP-vezérnek
ezt a véleményét a közgazdászok jelentős része nem osztja!) Csányi Sándor ebből vezette le,
hogy a költségvetést stabilizálni kellett, aminek az ára az lett, hogy a kormány megszüntette
a lakáshitel-támogatást, és elindult a devizahitelezés. Elismerte: abban az időben a
hitelkamatok között jelentős különbség alakult ki, a svájci frank esetében 3,6 százalékos
felárat alkalmaztak, miközben a forint alapkamata 2004. májusában 11,5 százalékon állt. A
bankvezér megfogalmazása szerint ennek hatására az itthoni külföldi bankok erősen
lobbiztak a devizahitelezés bevezetéséért. Az OTP egy darabig kivárt, s továbbra is csak
forinthitelt kínált, de egy esztendő múltán mégis elkezdtek deviza alapon is hitelezni,
aminek okát Csányi Sándor abban jelölte meg, hogy a bank egy év alatt piaci súlyának

egyharmadát elveszítette, és csak így tudta felvenni a versenyt. Ma már kritikusan tekint
vissza erre az időszakra mert a devizahitelezés figyelmeztető volt a bankoknak, az adósoknak
és a szabályozóknak is: a felügyeleti területen nem makrogazdasági szempontokat kell
követni az ellenőrzőknek, hanem prudenciális (körültekintő, megelőző) alapon kell
vizsgálniuk a pénzintézeteket. Az elnök-vezérigazgató lényegében elismerte, hogy a
szerződést kötőknek nem adtak a devizahitelezés buktatóiról megfelelő tájékoztatást, amikor
kijelentette: "nem szabad elhinnünk, hogy az ügyfelek megértik a pénzügyi termékeket",
ezért a bankszövetség kiemelten fontos feladatának tartja, hogy a pénzügyi tudatosságot
segítse, és már az iskolákban el kell kezdeni az alapismeretek oktatását. A devizahitelek
forintosításáról úgy vélekedett, hogy jó időben megtett lépés volt, ha kivártak volna, akkor a
svájci frank árfolyamának további emelkedése további 700 milliárd forintba került volna.
Csányi Sándor ugyanakkor a devizahitelesek szerződései felülvizsgálatáról szót sem ejtett.
Hasonlóképpen tett Patai Mihály is, aki a Magyar Bankszövetség elnöki posztjáról azért
mond le, mert április 22-től az MNB alelnöke, a Monetáris Tanács tagja lesz. Kijelentette: a
devizahitelek kivezetésével a bankrendszer egyik legnagyobb kockázata kikerült a bankok
mérlegéből. A frankhitelek forintosítását a bankszakember az elmúlt 10-15 év legfontosabb
stratégiai lépésének nevezte. Azóta a bankszövetség tagjai között nincs olyan vita, amit ne
tudnának megoldani – fűzte hozzá.

(Népszava 2019. április 6., szombat)

Magyarország
kiszűrésében

harmadik

Európában

a

veszélyes

termékek

Magyarország élen jár a nem biztonságos termékek kiszűrésében, ugyanis az aktív
fogyasztóvédelmi jelenlétnek köszönhetően tavaly a harmadik legtöbb riasztást küldte a
RAPEX-be, az unió nem élelmiszer jellegű veszélyes termékeket tartalmazó adatbázisának
riasztási rendszerébe - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szombaton
az MTI-vel. Kara Ákos, a tárca államtitkára az MTI-nek elmondta, a minisztérium akkreditált
vegyipari és műszaki laboratóriumai rendszeresen vizsgálják a kereskedelmi forgalomban
elérhető árukínálatot.
A közlemény szerint a veszélyes termékek kiszűrése céljából 2018-ban 31 országból
összesen 2257 riasztás érkezett az Európai Unió gyorsriasztási rendszerébe. Az itt megjelenő
termékeket az uniós tagállamok is ki tudják vonni a saját piacukról. Magyarország tavaly 172
értesítést küldött, ezzel Németország és Franciaország mögött dobogós helyen végzett a nem
biztonságos termékek felkutatásában és a társhatóságok riasztásában.
Minden második termék kiszűrése a legfiatalabbak védelmét szolgálta, a magyarországi
riasztások több mint harmadára játékok, közel ötödére gyermekruhák miatt volt szükség.
Tizenhárom százalékkal még a dekorációs fényfüzérek kerültek be a leginkább problémás
árucsoportok közé.
A leggyakrabban feltárt kockázatokat az áramütés, a fulladás, az égési sérülés és a tiltott
vegyi anyag okozta veszély jelentette.
A fogyasztóvédelmi hatóság a nem biztonságos termékeket kivonta a forgalomból, így azok
sem a hagyományos, sem az online kereskedelemben nem kaphatóak - áll a közleményben.
Kara Ákos, az ITM infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára az
MTI-nek elmondta, ha egy termék veszélyesnek bizonyul, a fogyasztóvédelmi hatóság
nemcsak arról intézkedik, hogy az lekerüljön az üzletek polcairól, hanem indokolt esetben a

vásárlóktól való visszahívására is kötelezi a forgalmazót, kereskedőt. 2018-ban 189 termék
esetében jártak el így.

(Magyar Hírlap 2019. április 6., szombat)

OGYEI: Túladagolhatják a csecsemőket
Az Eurovit D-vitamin cseppek adagolására figyelmeztet a Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYEI), miután több csecsemő túladagolás miatt kórházba
került.
A javasoltnál sokkal nagyobb adagot kaphatnak a speciális gyógyászati célra szánt
tápszerként forgalmazott Eurovit D-vitamin cseppek nevű készítményből a csecsemők figyelmeztet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYEI).
Egy csepp helyett 20-40 csepp
Bár a készítmény útmutatója egyértelműen 1 cseppben maximalizálja a napi adagot 3 éves
korig, és a készítmény címkeszövege tartalmazza a figyelmeztetést is, hogy az ajánlott
adagot senki ne lépje túl.
Ennek ellenére több csecsemő került kórházba, mert 1 csepp helyett 1 pumpás cseppentőnyi 20-40 cseppnek megfelelő - adagot kaptak, napi rendszerességgel.
Már nem kapható, de a családoknál még lehet
A gyártó cég tavaly decemberben megszüntette a pumpás cseppentő forgalmazását és egy
úgynevezett cseppentő feltéttel ellátott termékkel jelent meg, utóbbival korlátozható a dózis.
Az OGYEI szerint azonban előfordulhat, hogy egyes szülők még jelenleg is adagolják
gyermekük számára a korábban megvásárolt, pumpás cseppentővel ellátott tápszert.
Kötelező olvasmány az útmutató
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet egyúttal mindenkit kér arra,
hogy pontosan tartsa be az adott termék használati útmutatójában részletezett utasításokat,
különös tekintettel arra, hogy a csecsemők és kisgyermekek esetében a túladagolás veszélye
fokozott. Túladagolás, illetve annak gyanúja esetén azonnali orvosi segítséget kell kérni, és
kórházi kezelés is szükségessé válhat.
Azt is figyelembe kell venni a konkrét esetben, hogy a D-vitamin hiánya a csontképzés
zavarát, a csontállomány elégtelen kialakulását eredményezi, ezért alkalmazását nem szabad
elhagyni. A D-vitamin adagolást minden esetben a gyermekorvos utasítását követve kell
elvégezni csecsemők vagy három év alatti kisgyermekek részére.

(Napi 2019. április 6., szombat)

Már kamera figyeli az erőszakos bliccelőket
A vasúttársaság megkezdi a jegyvizsgálók felszerelését testkamerákkal. Elsőként a
Mátészalkát érintő vasútvonalakon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók kapnak a technikai
eszközből – közölte a lapunkkal a MÁV, amely munkatársai biztonságával, valamint az
utasok és vagyontárgyaik védelmével indokolta az intézkedést.
Egyre gyakrabban éri szóbeli inzultus és fizikai atrocitás a munkájukat végző
jegyvizsgálókat, főleg a bliccelő vagy szabálysértő utasok részéről. Ez év áprilisáig

tizenkilenc jegyvizsgáló szenvedett el valamilyen támadást annak ellenére, hogy akár öt évig
terjedő börtönbüntetést kaphat, aki közfeladatot ellátó személy sérelmére erőszakos
bűncselekményt követ el.
A testkamerák gyakorlati tesztelése huszonöt jegyvizsgáló részvételével már korábban
lezajlott. Az eszközöket önkéntes alapon, több műszakban, egyelőre nyolc jegyvizsgáló
használja. Az első napok tapasztalatai is azt mutatják, hogy az érintett vonalszakaszokon
utazók együttműködőbbé váltak.
A vasúttársaság újabb testkamerákat vásárol, ezeket várhatóan ősztől vehetik használatba a
jegyvizsgálók Budapest elővárosaiban és országszerte több vasútvonalon.

(Magyar Nemzet 2019. április 7., vasárnap)

A Facebookon árulják a kártyaadatokat
Kártevőket is lehet vásárolni a közösségi portálon.
Jó eséllyel mindenki hallott már arról, hogy Tor-hálózaton keresztül elérhető Sötét Web az
internet legsötétebb bugyra, az illegális pornográfiától a drogokon és a fegyvereken át a
lopott kártyaadatokig minden vásárolható az ottani piactereken. A Cisco kezében lévő Talos
biztonsági csapat most rámutatott, hogy nem kell a Sötét Webig menni a szennyes holmikért:
valójában a Facebookon is meghökkentően sok minimum etikátlan, hacsak nem konkrétan
illegális áru kapható.
A kutatócsapat az elmúlt időszakban 74 problémás csoportot fedezett fel, ezek összesen 385
ezer taggal rendelkeztek. A csoportokban többek közt lopott bankkártyaadatokkal,
felhasználói fiókok bejelentkezési adataival, vagy éppen spammelésre és adathalászatra
alkalmas eszközökkel kereskedtek.
További érdekesség, hogy aki belépett egy-két ilyen bűnözésre szakosodott csoportba, annak
a Facebook algoritmusa maga kezdett el hasonló csoportokat ajánlgatni.
A kutatók először manuálisan jelentgették a csoportokat a Facebook normál
bejelentőeszközén keresztül, azonban nem mindegyiket törölte a közösségi hálózat
moderátori csapata, így végül közvetlenül felvették a kapcsolatot Zuckerberg cégével, hogy
kezdjenek valamit a megmaradtakkal.
A cégek együttműködnek, hogy a jövőben minél gyorsabban sikerüljön felfedezni és törölni
az újonnan létrehozott, online bűnözéssel foglalkozó csoportokat. A Facebook szerint a
csoportok mind sértették a felhasználói szabályzatát, továbbá kiemelte, hogy 2017 óta
megháromszorozta a moderátorainak a számát.

(Origo 2019. április 7., vasárnap)

Így gondolnak jövőjükre az élelmes magyarok: százezrek csatlakoztak
eddig
Miközben az egészségügyi magánkiadások folyamatosan emelkednek és 2019-ben várhatóan
megközelítik az 1000 milliárd forintot, az egészségpénztárak növekedése a kedvezőtlenül
alakult szabályozás miatt ezt nem követi. A 2010-es évek elején még 50 egészségpénztár volt
jelen a magyar piacon. A pénztárak taglétszáma és díjbevétele 2012-ben érte el a csúcsát,

akkor közel 1,1 millió pénztártag számlájára, több mint 52 milliárd forint került elhelyezésre.
A cafeteria rendszer többszöri átalakítása azonban nem kedvezett a szektornak.
Új államilag preferált juttatások jelentek meg, mint a SZÉP kártya, az Erzsébet utalvány, a
cafeteriából választható készpénz juttatás. 2019-re a kedvezően adózó béren kívüli juttatások
körében a SZÉP kártya egyedül maradt. Ezzel párhuzamosan az egészségpénztári bevételek
forrása is átalakult. A munkáltatókkal szemben egyre többen fizettek be a pénztárakba
magánszemélyként. A korábban jellemző munkáltói dominancia megfordult és 2018 végére,
már a bevételek 62 százalékát az egyéni befizetések adták. 2013 óta a pénztári
tagdíjbevételek stagnálnak, kissé csökkennek. Az MNB adatai szerint 2018. végére 1 millió
50 ezer pénztártag nem egészen 50 milliárdot fizetett be maga vagy munkáltatója révén
egyéni számlájára. A piac folyamatosan koncentrálódott, 21 szereplő maradt állva.
A PRÉMIUM az AXA csoportból történt 2014-es kiválása óta nem követi a trendet. Az
elmúlt 5 évben megkétszerezte tagjainak számát, bevételeit és vagyonát. Végül a Medicina
pénztárral való egyesülésével április 1-én Magyarország legnagyobb egészségpénztára lett,
mely több mint 290 000 tagjával és 14 milliárd forintos vagyonával minden tekintetben
piacvezető.
A Pénztár véleménye szerint: Az intenzív növekedés csak részben köszönhető más pénztárak
(Navosz, Honvéd, Wellness, Medicina) beolvasztásának. Legalább ugyanennyit jelentett,
hogy sikerült felkelteni új, egyéni ügyfelek érdeklődését. A PRÉMIUM egyszerűvé,
érthetővé, könnyen elérhetővé tette a tagok számára az egészségügyi költéseik után járó 20
százalékos adókedvezményt. Innovatív megoldásaival (bankkártyás befizetés lehetősége,
mobilalkalmazás, az egészségpénztári kártya összekötése bankkártyával) meghatározta a piac
fejlődési irányát.
Tízezrek döntöttek a pénztár mellett, hogy használhassák a csak itt hozzáférhető
szolgáltatásokat. Az egészségügyi kiadások finanszírozása mellett ugyanannyira fontos,
hogy egészségpénztárként az ellátásban is segítséget nyújtson. A Swiss Medical-al stratégai
partnerségben jelenleg két Swiss-PRÉMIUM egészségközpontot működtet és az UNION
Biztosítóval egy második generációs ellátásszervezőt hozott létre. A PRÉMIUM ügyfelei
2019-ben várhatóan 2,5 milliárd forintot igényelnek majd vissza adójóváírás formájában és
élvezhetik egy korszerű, törődő egészségpénztár gondoskodását.

(Pénzcentrum 2019. április 7., vasárnap)

Nem lesz több vega burger
Európában is hódítanak a vegetáriánus és vegán ételek. Az Európai Parlament
Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, hogy az eredetileg húsból készült ételek növényi
megfelelőire nem lehet majd használni a "burger", "kolbász", "szalámi", stb. neveket.
Hétfőn fogadták el a 41. számú kompromisszumos módosító indítványt, mely széleskörű
tiltakozást váltott ki az állatvédő szervezetekből és a növényi alapú ételek forgalmazóiból. A
hússal kapcsolatos elnevezéseket eszerint ugyanis csak "ehető állati részekre" lehet majd
használni.
A vegetáriánus és vegán termékek nem forgalmazhatók steak, kolbász, burger vagy
hamburger néven, hasonlóan a növényi alapú italokhoz, melyeket nem lehet tej néven
forgalomba hozni 2017 óta.
Eric Andrieu francia szocialista EU parlamenti képviselő elmondta, hogy nem a húslobby
miatt született ez az eredmény, inkább a józan ész és a fogyasztók védelme áll mögötte.

"Úgy éreztük, hogy a steaknek csak a valódi steaket lehessen nevezni, és a növényi alapú
termékek pedig kapjanak valamilyen új nevet."
A környezet- és állatvédők szerint nincs bizonyíték arra, hogy a vásárlók össze lennének
zavarodna. Így az indok, amivel a döntést alátámasztották, megalapozatlan.
A szavazás előtt a nonprofit zöld szervezetek koalíciója (melynek tagja volt a Greenpeace és
a Birdlife is) arra kérte az EP képviselőket, hogy szavazzanak a módosító indítvány ellen,
mivel ez a fenntarthatóbb élelmiszerekkel és a vásárlók érdekeivel is szembe megy.
Az élelmiszeripari óriás Nestlé is a zöldek mellé állt ebben az ügyben, ugyanis egy nappal a
nagy port kavaró szavazás után bejelentette, hogy 100 százalékig növényi alapú burgert hoz
forgalomba - ez a vállalat eddigi legnagyobb dobása a húsmentes piacon.
És hogy milyen néven kerülhet majd forgalomba? Egy javaslat szerint a növényi alapú
hamburgereket innentől "vega korongoknak" lehetne hívni...

(Magyar Mezőgazdaság 2019. április 7., vasárnap)
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