SAJTÓPOSTA

A rendszerváltozás veszteseinek készülő világhálós népújság, a FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG
tömegkommunikációs rovata, benne a lakosság aktuális témakörű egyetértő észrevételeivel, jobbító
kritikai jelzéseivel, tiltakozásaival, kérdéseivel, javaslataival, amelyek azonosítható névvelcímmel, 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
közzétehetők, 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.”
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A kínált áruk silányságáról
a visszhangok tükrében
Idén júniusban füstölögtem e hasábokon arról, hogy rengeteg olyan kereskedelmi termék van
közforgalomban nálunk, amelyek minősége nagyon gyenge, sőt, túlzás nélkül mondható, a
kontár-színvonal közeli, vagy az alatti. A fogyasztók bizony gyakran keseregnek emiatt, így
hát nem véletlen, hogy sok a munkájuk az efféle ügyekben eljáró Békéltető Testületeknek,
illetve a peres eseteket tárgyaló bíróságoknak is.
Konkrét felvetéseim sűrű egyetértésekkel találkoztak olvasóink körében, akik a hasonló saját
tapasztalataikkal tovább „gazdagították” a palettát. Most nem ismertetem az ebbéli
részleteket, ehelyett a hiányosságok-hibák okait tolmácsolom, ahogy azokat a fogyasztók
véleményezik:
— Alapvető gond — hangsúlyozza a Zalában lakó egyik vásárló —, hogy a különféle
gyártóknál alig, vagy egyáltalán nem működik a saját minőség-ellenőrzés, amit a forgalmazó
sem követel meg, vagy pótol. És baj, hogy régóta nincs már KERMI /Kereskedelmi
Minőségellenőrző Intézet/ sem, amely egykoron, a pártállam időszakában kiválóan teljesítette
feladatát országos méretekben.
Hajdú-Bihar megyéből származó álláspont szerint: Az ipari termék-előállításnál azért is lehet
laza a munkafegyelem, mert a hivatalos titoktartás okán bármelyik cég könnyen elzárkózhat
az elől, hogy a technikai-technológiai módszerei nyilvánosságra kerüljenek. Bizony nagyon
hiányoznak a szocialista sajtóból megszokott termelési riportok, amelyek során az érintett
vállalatok teljes és őszinte képet adtak a tevékenységükről, s az ennek során adott szavaik,
ígéreteik is kötelezte őket a pontos, precíz munkára.
Budapesten lakó olvasónk úgy látja, hogy helyes és hatásos gyakorlat volt a régi
tanácsrendszerben e helyi hatóságok ellenőrző szerepe, s ha ennek során káros tendenciákra
derült fény, azok megszüntetésére az érintett vállalatokra is kiható határozatot hoztak a
testületek.
— A kereskedő felelőssége igen jelentős e vonatkozásban — szögezi le a Szabolcs-SzatmárBereg megyéből érkezett helyzetértékelés —, hiszen ha bármely cég, ismétlődően küld hamar
tönkrement, vagy eredetileg hibás terméket, akkor haladéktalanul fel kellene mondani a vele
kötött szállítási szerződést.
Bács-Kiskun megyei panaszosok egyöntetűen gondolják, hogy a fogyasztóvédelem akkor
látná el még hatékonyabban feladatát, ha nemcsak a nagyobb ünnepek előtt, hanem az egész
év során végezné a termékkontrollokat, de nemcsak bejelentések alapján, hanem szúrópróba
szerűen is, megállapításairól pedig folyamatosan tájékoztatná a sajtót, amelyet meg kellene
hívni az érintett gyártási helyszínekre is.
Bár a szóban forgó írásomban csupán az iparcikkek minőségi problémáit tettem szóvá, ám
olvasóink szép számban jelezték, hogy az élelmiszerek területén is súlyos és visszatérő
gondok vannak. Az ország több részében lakók ugyanazt tették szóvá: túl az egykori

mérgezett pirospaprikán és rovarölős szert tartalmazó étolajon, mostanság is több gyümölcs és
zöldség esetében vehető észre a helytelen vegyszerkezelés hatása, egyfelől a rossz ízük révén,
másrészt akkor, ha a fogyasztásuk gyomor és bélbántalmat okoz.
És itt visszakanyarodok a gyártási helyszínekhez, Jó néhányan kifogásolták az egyik
kereskedelmi televízió nemrégiben sugárzott fogyasztóvédelmi műsorát, amely az üzletekben
kapható kifli minőségét vette górcső alá. A közreműködő szakember alapos „diagnózist” adva
mondta el, hogy miért nem felel meg ez a termék az alapvető követelményeknek. Azután
elhangzott a „megoldási javaslat”: készítsünk magunknak otthon kiflit. Nos, ez bizony rossz
poén volt. Hiszen a port korántsem az eladóhelyeken kellett volna elverni, hanem a
gyártókon, akiknek döntő felelőssége szóba sem került. Pedig éppen hogy az ő sütödéikben
kellett volna szétnéznie alaposabban az ellenőröknek. Akiknek e mulasztása aligha segítette
elő a kifli-probléma javítását!
Tovább menve, hadd hivatkozzam a szegedi informátorunkra, aki emlékeztetett dr.
Simoncsics Péter táplálkozáskutató nyilatkozatára, amely a BLIKK című országos napilap
2004. november 4-ei számában jelent meg, imigyen: Arról, ami manapság növénytermesztés
és állattenyésztés ürügye alatt folyik, jobb nem beszélni. Az rémregény. A védőszerek,
növekedésserkentők, műtrágyák és egyebek tömkelege mindent megmérgez, amit
fogyasztunk. Ellene szinte semmit se tehetünk. A profitéhség ezt abszolút ellehetetleníti. A
végén hozzátette olvasónk: Szerintem e helyzet azóta nemhogy mérséklődött, de
fokozódhatott is, főleg a külföldről származó termékek esetében…

Nos, említettem már a fogyasztóvédelmet, amely jelenleg is teszi a
dolgát. Mindez talán eredményezhetné azt, hogy a rossz minőségű
élelmiszert hozzánk eljuttató országot egy időre törölni kellene az
importálók listájáról, a hazai termékhamisítók, a silány áruk gyártói,
forgalmazói pedig a pénzbüntetésen túl szabadságvesztést is
kaphatnának!
Kecskemét, 2015. december 19.
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