
FÜGGETLEN

MAGYARORSZÁG
„A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben
ember lenni mindég, minden körülményben”

(Arany János)

 „Az igazat mondd, ne csak a valódit.”
(József Attila)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/

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 
névvel, jeligével, illetve 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.

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot./ Részletek az Alaptörvény VIII. cikk-éből/

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényből./

*
4./ § (1) A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja 
sokszínűségét.

(2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is.  /Részletek  a sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényből./
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AGGÓDNAK, FÉLNEK
 a Duna-Tisza Köze áram- és gázfogyasztói 

Értesülésünk  szerint,  Bács-Kiskun  megyében  nem  kevés  család  idegeit  borzolta  fel  a 
nagypéldányszámú országos napilap, a  BLIKK 2012. június 20-ai számában megjelent címes 
hírek egyike, amely így hangzik: 

Átrázta az álellenőr

Lakitelek: Sokkoló élményben volt része egy idős lakitelki asszonynak. A házába egy ismeretlen 
csengetett  be,  aki  a  helyi  áramszolgáltató  ellenőrének  adta  k  magát.  A  férfi  a 
hálószobaszekrényből másfél millió forintot lopott el.

Persze az is elgondolkodtató, hogy ennyi pénzt célszerű-e, szabad-e odahaza tartani, s nem a 
bankban, ráadásul, könnyen hozzáférhető helyen, ám az érintett megyében lakók soraiban az a 
sajnálatos tény verte ki a biztosítékot, hogy akármelyik közszolgáltatóra hivatkozással úgymond 
házalhatnak egyes személyek, szinte  mindenféle  ürüggyel.  Minderre pedig a  kecskemétiektől 
hallottuk  a  legfrissebb  esetet,  mégpedig  több  olvasónk  jóvoltából,  akik  egyebek  mellett  az 
alábbiakat mondták el:

—  Röviddel  ezelőtt  megjelent  társas-közösségünknél  egy  idegen  úr,  aki  áram-és  gázóra 
leolvasónként  mutatkozott  be.  A  lépcsőházban  található  villany-fogyasztásmérőt  könnyen 
elérhette, de a gázóra adataiért a lakásokba kellett becsengetnie. És ezt meg is tette, kezében egy 
listaféle papírral, amelyre ráírta a számokat, majd udvariasan elköszönt.

Ez  egy rutinművelet,  fel  sem tűnt  volna,  ám a  távozása  után  többen  is  megnéztük  a  helyi 
hirdetőtáblát,  amely  az  ilyenkor  szokásos  rendtől  eltérően  nem  jelezte  az  érkezését.  Ami 
gyanakvást ébresztett bennünk. Ekkor gyorsan kutatni kezdtünk az emlékeinkben, s rájöttünk: ez 
év  április  elején  már  járt  itt  az  áram-és  gázfogyasztás  leolvasója, mégpedig  a  hivatalos 
menetrendjének  megfelelően,  arról  ugyanis  a  jövetele  előtt  többször  informáltak   minket 
számláikon  a  szolgáltatók,  vagyis  az  EDF  DÉMÁSZ  Zrt.  és  a  GDF  SUEZ  Zrt.  Meg  a 
hirdetőtáblán is volt a leolvasási időpont.

De más is feltűnt számunkra, nevezetesen, hogy az áprilisi leolvasó lefényképezte a gázórát, ez a 
legutóbbi azonban nem használt ilyen rögzítő eszközt. És egyebet is kiderítettünk: idén áprilistól 
kezdődően  már  folyamatosan  közli  havi  számláin  a  DÉMÁSZ,  hogy  a  következő 
leolvasás  várható  időpontja:  2013.  04.04-2013.04.14.  S  persze  a  GDF 
SUEZ —  régebbi  nevén  a  DÉGÁZ — is  ugyanilyen  módon  tájékoztat  arról,  hogy a 
következő leolvasás várható időpontja: 2013. 04.03-2013.04.21.

Ezek után óhatatlan a kérdés: Mi célt szolgált, s vajon nem illegális volt-
e ez a soron kívüli óraleolvasás?
Zavar  még  az  is  bennünket,  hogy  jó  néhányan  telefonon  jelentjük  be  a  havi 
energiafogyasztásunkat, amire júniusban is sor került, s akkor most jön az új leolvasási adat. Ha 
mégis  a  cég  küldöttéről  volt  szó,  akkor  az általa összegyűjtött és leadott 
adatok  nem  okoznak  majd  galibát  a  következő  számla 
elkészítésekor?



De ha mindehhez nincs köze a két cégnek, akkor  e hívatlan látogatás nyomán 
mi  is  számolhatunk  azzal,  hogy  valaki,  valamikor,  akár 
ellenőrnek  is  kiadva  magát  kifosztja  majd  otthonainkat, 
hiszen már ellenőrizve  vagyunk arra  vonatkozóan,  melyik 
lakásban  élnek  idős  emberek,  akiket  könnyű  becsapni, 
megtéveszteni?
Az is gond, illetve rejtély számunkra, hogy tudjuk, régebb óta létezik e két szolgáltatónál egy 
közös működtetésű kft. a  leolvasási feladatok ellátására. Erről a cégről azonban jó ideje sem a 
számlákon,  sem  a  DÉMÁSZ  és  DÉGÁZ  Hírleveiben  nincs  már  szó.  Egyáltalán 
létezik-e még e gazdasági társaság?
Nos,  a  kétségkívül  jogos  aggodalmat,  félelmet is  sűrítő  iménti 
felvetésekre,  kérdésekre  a  világhálós  népújságunk  nem  tud  most 
érdemben  reagálni.  Ígérjük  azonban,  hogy  e  történéseket  tartalmazó 
cikkünkkel  felkeressük  a  két  említett  délalföldi  szolgáltató  vezetőit, 
akiknek  válaszai  lényegét  természetesen  közreadjuk  a  FÜGGETLEN 
MAGYARORSZÁG Sajtóposta  rovatának elektronikus oldalain!

2012. június 28.                  

                                          Velkei Árpád

INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA
a rendszerváltozás veszteseinek készülő
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