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A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
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társadalmi szervezet, a
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SAJTÓPOSTA
A  rendszerváltozás  veszteseinek  készülő  világhálós  népújság,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG 
tömegkommunikációs rovata a lakosság aktuális  témakörű  egyetértő észrevételeivel,  jobbító 
kritikai jelzéseivel, tiltakozásaival, kérdéseivel, javaslataival, amelyek azonosítható névvel-
címmel, jeligével, vagy ezek nélkül is nyilvánosságot kaphatnak — a lapunkhoz elektronikusan, 
postai úton, illetve személyesen eljuttatott információk ellenőrzött és szerkesztett változatában, 
megőrizve minden közlendő anyag eredeti tartalmának lényegét.

Részletek Magyarország Alaptörvényének IX. cikkéből:
(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus 
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

Részletek  a  sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló  2010.  évi  CIV. 
törvényből:
4./ § (2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is. 
10./ § A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás.
13./  §  A  tájékoztatási  tevékenységet  végző  lineáris  médiaszolgáltatások  kötelesek  a 
közérdeklődésre  számot  tartó  helyi,  országos,  nemzeti  és  európai,  valamint  Magyarország 
polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről 
az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan 
tájékoztatni. 

Részletek  a  médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV. 
törvényből:
3.  §  Magyarországon  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek szabadon 
közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján szabadon 
továbbíthatók… 
7. § (1) A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a 
műsorterjesztők az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és 



a  tisztesség  követelményének  megfelelően,  e  törvényben  meghatározottak  szerint  kötelesek 
egymással és a  nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen 
együttműködve eljárni.

Részletek az Alkotmánybíróság 7/2014. (III. 7.) számú Határozatából:
A sajtónak alkotmányos  küldetése,  hogy a  közhatalom gyakorlóit  ellenőrizze,  aminek  szerves  részét 
képezi a közügyek alakításában résztvevő személyek és intézmények bemutatása és — akár rendkívül  
éles hangú — kritikája.

„A demokratikus jogállam intézményeinek… szabad bírálata, működésük, tevékenységük ellenőrzése és 
kritikája —  legyen  az  akár  rendkívül  éles  hangú  vagy  támadó  —  a  társadalom  tagjainak,  az 
állampolgároknak, illetve a sajtónak olyan alapvető joga, amely a demokrácia lényegi eleme.” 

Internet: www.fuggetlenm  a  gyarorszag.hu  
E-mail: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

Főszerkesztő: Velkei Árpád

SONKA-SZINDRÓMA
Idén is túl vagyunk a hagyományos húsvéti programokon, amelyek elmaradhatatlan részei voltak 
a  bevásárlások,  az  itt-ott  még  hagyománytisztelő  locsolkodással  színesített  vendégjárások,  s 
persze  a  vallási  megemlékezések,  rituálék  is.  Utóbbiak  során  a  bűneinkért  kereszthalált 
szenvedett, majd feltámadt Jézus Krisztus bibliai történetének felidézésére került sor.

Azt hihetnők, hogy eme áldozat nem volt hiába való, mert az emberek mindenütt ódzkodnak a 
rossztól, a káros cselekedettől, a baj okozásától. A valóság azonban erre szörnyű tényekkel cáfol 
rá, hiszen az ISTEN fiának több mint 2 ezer évvel ezelőtti tragédiája óta egyáltalán nem csökken 
Földünkön a szenvedés, a kiszolgáltatottság, sőt, eleddig már sor került talán 100 milliók életét 
követelő pusztításokra is. És az egymással szembeni gyűlölködések manapság tovább zajlanak, s 
ahol  nem fegyvert  vetnek be a  felek,  ott  a  ravaszkodás,  a  becsapás,  a  megtévesztés  elemeit 
használják a védtelenekkel szemben.

Az úgymond ellenségeskedések egyik fő területe a kereskedelem, ahol az  eladók és a vevők 
vívják  csatáikat.  Az  előbbiek  például  azzal,  hogy  a  fogyasztók  megtévesztésére  és 
megkárosítására irányuló gyakorlatot folytatnak — informálódhattunk minderről a  legnagyobb 
példányszámban  ingyenesen  terjesztett  országos  napilap,  a  METROPOL 2014.  április  10-ei 
számának „Indulnak a húsvéti sonkarazziák" című írásának legelső mondatából. A továbbiakról 
pedig  a  szintén  országos  megjelenésű  NÉPSZAVA e  hónap  16-ai  kiadásából  értesülhettünk 
imigyen:  A szakemberek, ahogy minden évben, felhívják a figyelmet, hogy érdemes alaposan 
szemügyre  venni  a  sonkának  látszó  tárgyakat,  mert  előfordulhat,  hogy  valóban  csak  annak 
látszanak, de nem azok.

Hát  ezek  a  jéghegy csúcsai,  én  azonban  most  a  jéghegyekről  kívánok  szólni.  Például  ama 
alaphelyzetről,  miszerint  hazánkban  rengeteg  kis-,  közepes-,  és  nagyvállalkozás,  illetve 
gazdasági társaság foglalkozik élelmiszer-előállítással.  De vajon hogyan? Nyilván létezik egy 
szabványi előírás, de hogy hol, s miképpen tartják azt be, már nemigen hallunk, meg a termékek 
kontrolljáról sem. Ha egyáltalán van ilyen.
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Akik a  népi  demokrácia  éveiben már  felnőtt  korúak voltak,  tehát  18 évnél  idősebbek,  azok 
tapasztalatból tudhatják, hogy a  MEO  mozaikszó nagy jelentőséggel bírt a termelő cégeknél, 
hiszen a  Minőségi Ellenőrzési Osztály-t jelentette, s feladata volt minden olyan árú szakmai 
ellenőrzése, amely közforgalomba került.  A rendszerváltozás sajnos likvidálta ezt a szervezeti 
formációt, arra hivatkozással, hogy a piac rendezi a gyenge minőségű, vagy silány termékek 
problémáját,  hiszen azok a gyér kereslet miatt kiszorulnak a kínálatból. Ám az elmúlt  24 év 
alaposan  rácáfolt  erre  a  hipotézisre,  illúzióra,  hiszen  a  saját  előállítási  szféránkból  eredően 
sajnos, korántsem jelentéktelen mennyiségű olyan élelmiszer kerül elénk, amelynek a minősége 
sok kívánni valót hagy maga után. Ezt bizonyítja, ha túlzottan sózott, cukrozott, agyonfüstölt, túl 
sütött, a szőrtől, tolltól nem kellően megtisztított, vagy az adalék-anyagok kelleténél nagyobb 
mennyisége miatt nem jó ízű a termék. És ha ilyesféle minőség a kínálat zöme, akkor nincs 
módja válogatnia a fogyasztónak.

Az  előzőkre  csak  ráadások  a  külföldről  behozott  élelmiszerek,  amelyek  az  idegen  ország 
ízlésvilágát tükrözik, az ilyenekkel pedig a magyar gyomrok többsége nemigen tud mit kezdeni. 
Egyébként mostanság is ijesztően sok az importáru az élelmiszerpiacon, amelyek oka lehet, hogy 
a beszerzési-értékesítési rendszerek is alaposan feldaraboltak, ahol erőteljesen érvényesülnek a 
közreműködő lobbi-csoportok érdekei. Amelyek erőfölénye következtében lényegében felrúgott 
a kereslet-kínálati rend, így azután az olcsó, de silány termékek özöne kerül a vásárlók elé. S aki 
közöttük hangot ad az ebbéli nemtetszésének, legfeljebb azt kaphatja válaszul az eladótól, hogy 
csupán ilyen árut kapnak. Az ebbe nem belenyugvók ilyenkor tovább kutyagolnak, keresve jobb 
kínálatot,  ám ha  másutt  is  hiába  próbálkoznak,  hát  feladják,  s  kényszerből  megveszik,  amit 
kapnak. Ez esetben a valakik mégis csak jól jártak, mégpedig a szinte termékutánzatokat eladók

Üdvös dolog, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság egy-egy vásárlási  dömping alkalmával szinte 
tételes mélységű vizsgálatokat végez, s elkoboz esetleg több tonnányi mennyiségű romlott, vagy 
illegálisan beszerzett árút, milliókra büntet kereskedőket, esetleg bezárt pár árusítóhelyet, ám a 
gond, hogy a termelő és forgalmazó cégeknek csak a töredékéhez tud eljutni. Ami azt jelenti, 
ahol nem fordult meg ellenőr, ott teljességgel kiszolgáltatottak is lehettek a vevők. Aki bizony 
hiába döbbentek rá, hogy nem mind sonka, ami annak látszik…

A hallottakat-látottakat összegezve, megdöbbentő, de aligha cáfolható az ilyetén következtetés: a 
demokratikusnak titulált jogállamunkban egyelőre szinte már üzletági szinten megy a fogyasztói 
átverés. A  kapitalizmusunk ezzel  is  igazolja,  hogy  gyökeres  átalakításra szorul, olyanná 
változtatva, ahol a kereslet megtestesítője, az ember van a középpontban, s nem a minden áron 
profitot hajszolók akarata!

Kecskemét, 2014. április 21.                                                                                              Vé Róbert
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