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A Dégáz-per után - szolgáltatási körkép 

„Becsült" számlák nyomában... csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat Tóth-
Szenesi Atti la ú jság író m u n k a t á r s u n k k a l 
oszthatják meg, aki munkanapokon 8 és 10 
óra, vasárnap 14 és 15 óra között hfvható a 
06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. Elve-
szett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat 
visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hir-
detésben tehetik közzé mondandójukat Hir-

detésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, 
illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Csikk. G.-né a Budapes-
ti körút 2/B szám alól hívta 
fel szerkesztőségünket. A 
t ízemele tes ház ötödik 
sz in t jén lakik, teraszán 
többször talált már égő 
csikket, sőt egyszer már az 
izzó PVC-t is el kellett olta-
nia. A tűzoltókat hívta? Mit 
tud tenni valamelyik fenti, 
hanyag lakó ellen, aki ki-
dobja lakásából a csikket. 
Azt a választ kapta: ók ak-
kor jönnek , ha majd tűz 
lesz. Ezt követően a 
rendőrségen próbálkozott, 
ahol azt a tanácsot kapta, 
hogy károkozásért ismeret-
len tettes ellen tegyen felje-
lentést. Olvasónk azonban 
nem pereskedni akar, ha-
nem megelőzni szeretné a 
nagyobb bajt. Ezúton kéri a 
dohányosokat: csikküket a 
hamutartóban nyomják el. 

Nínó. Egy Kárász utcán 
megbüntetett kerékpáros 
kérdezi: megkülönböztető 
je lzés nélkül behajthat-e 
rendórautó a sétálóutcára? 
Tuczakov Szilvána főhad-
nagytól, a Csongrád Me-

gyei Rendőr-főkapitányság 
sajtóreferensétől megtud-
tuk: rendőrautó megkülön-
böztető jelzés nélkül is be-
hajthat a sétálóutcákba, de 
kizárólag indokolt esetben. 
Sok f ü g g a körü lmé-
nyektől, így például a nap-
szaktól is. 

Tankcsapda . P. J. áru-
szállító - kollégái nevében 
- arra k íváncsi , hogy a 
Szatymazon a belvíz miatt 
átvágott közlekedési utat 
mikor hozza helyre az ön-
kormányzat? A község pol-
gármester asszonya, Len-
gyel Istvánné arról tájékoz-
tatta szerkesztőségünket, 
hogy az útkár nagysága 11 
millió 895 ezer forint. A 
megyei önkormányzat ka-
tasztrófavédelmi központ-
já tó l kapott tá jékozta tás 
szerint ennek megtéríté-
séről egyelőre még nincs 
szó. Szatymazon addig las-
sítani kell a „tankcsapdák" 
előtt 
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Vámosok a végeken 

Meggyulladt 
a fejtett szesz 

Tóth Gergóné és a Dégáz óraleolvasója, Sipka László együtt győződnek meg 
az elszámolás alapját szolgáló adatok pontosságáról. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Munkatársunktól 
A Vám-és Pénzügyőrség 

Dél-alföldi Regionális Pa-
rancsnoksága az elmúlt hé-
ten 117 vámszabálysértést, 
deviza-szabálysértést, adó-
és tb-csalást, valamint csem-
pészést derített fel, közel 3 
millió forint értékben. 

A bajai vámhivatal járőrei 
a bácsalmási rendőrkapi -
tányság értesí tése alapján 
hajtottak végre jövedéki el-
lenőrzést egy bácsalmási in-
ga t lanon . A rendőröke t 
előzőleg a tűzoltóság szak-
emberei értesítették, mivel 
az ingatlanon tűz ütött ki, 
feltehetőleg tiszta szesz át-
fe j t é se közben . Az el-
lenőrzés során előkerült egy 
házilag átalakított kisteher-

Budapest (MTI) 
Az ifjúsági tárca 900 mil-

lió forinttal támogatja a fiata-
lok szervezett szabadidős 
programjait ebben az évben -
közölte a minisztérium Ifjúsá-
gi párbeszéd projekt jének 
igazgatója. Kuna Tibor ismer-
tetése szerint az Ifjúsági és 
Sportminisztérium nemcsak 
táborok szervezését, hanem 
általában a szabadidő hasznos 

Munkatársunktól 
Sajtótájékoztatón számolt 

be 1999-es eredményeiről és 
2000-re szóló terveiről teg-
nap, kedden délelőtt a Bau-
max Magyarország Rt. Dr. 
Christian Weiland vezér-
igazgató elmondta: a szegedi 
Baumax áruház alapterületét 
ebben az évben megdupláz-
zák, háromezerről hatezer 

autó, rejtett tartályában 650 
liter tiszta szesszel, valamint 
különböző helyiségekből to-
vábbi 1530 liter szeszes fo-
lyadék. A több mint másfél 
millió forint értékű szeszt le-
foglalták, ismeretlen elkö-
vető ellen pedig a Vám- és 
Pénzügyőrség Bács-Kiskun 
Megyei Nyomozó Hivatala 
adócsalás miatt eljárást indí-
tott. 

További szabálysértések 
miatt a vámosok lefoglaltak 
1318 karton cigarettát, 283 
liter gázolajat, 50 liter sze-
szes italt és 990 liter tiszta 
szeszt. A szabálytalan kül-
fö ld iek ellen 50 ese tben , 
összesen 410 ezer forint bír-
ságot szabtak ki és szedtek 
be. 

eltöltését segítő programok 
megvalósítását segíti. 

Hangsúlyozta: 1990 óta so-
ha nem fordítottak olyan ma-
gas összeget a májustól őszig 
tartó szabadidős programokra, 
mint a tárca 2000. évi költ-
ségvetésében. Hozzátette: 
előzetes felméréseik szerint 
mintegy 80 ezer fiatalt érint 
majd a tárca idei támogatási 
rendszere. 

négyze tméte res re . Békefi 
Eörs igazgató és Magossy 
Imre áruházvezető hozzátet-
ték: a Baumax humánprog-
ramjának szerves része a 
szellemi és testi fogyatéko-
sok támogatása: Szegeden 
két ilyen intézményt segíte-
nek úgy, hogy a foglalkozta-
tó üzemeket eszközökkel , 
felszerelésekkel látják el. 

Pénteken hozott jo-
gerős ítéletet a Csong-
rád Megyei Bíróság ab-
ban a perben, amelyet 
tavaly indított az Orszá-
gos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület (OFE) a Dél-al-
földi Gázszolgáltató Rt. 
(Dégáz) becsült adato-
kon is alapuló számlá-
zási rendszere miatt. Az 
ügy azonban túlmutat 
önmagán , hiszen nem 
csupán a Dégáznál al-
kalmazott gyakorlat a 3 
hónaponkénti - esetleg 
annál ritkább - fogyasz-
tásméró-leolvasás, illet-
ve az utólagos számla-
kiegyenlítés, hanem más 
szolgáltatáknál is. 

Az OFE Csongrád Me-
gyei Szervezete még tavaly 
kezdeményezte, hogy a bíró-
ság döntsön arról, vajon jog-
szerúek-e a becslésen alapu-
ló gázszámlák. Az üggyel 
kapcsola tban a napokban 
már megszületett másodfokú 
ítélet is, amely után nem 
csak a Dégáz álláspontjára, 
illetve arra voltunk kíváncsi-
ak hogyan kívánja „kezelni" 
a fennálló helyzetet, de arra 
is, mennyiben érintheti az a 
többi energiaszolgáltatót. 

Választhat 
a fogyasztó 

- A konkrét tennivalókat 
a másodfokú ítélet kézhez-
vétele és annak áttanulmá-
nyozása után mérlegeljük -
kezdte mondandóját dr. La-
czó Sándor, a Dégáz Rt. ve-
zérigazgatója. - Tavaly ta-
vasszal kétségtelenül igen 
sok reklamáció merült fel az 
új számlázással kapcsolat-
ban. A fogyasz tóvéde lmi 
egyesület által tolmácsolt 
észrevételeket sem vitattuk: 
a túlszámlázást ki kell kü-
szöbölnünk, illetve, ha az 
mégis előfordul, akkor mi-
előbb korrigálnunk kell. Az 
szintén tagadhatatlan: jelen-
leg egyféle számlázási rend-
szer szerint fizethetnek a fo-
gyasztók. Annak érdekében, 
hogy ez ne tűnjön egyoldalú 
kényszernek, a per kapcsán 
az OFE képviselővel folyta-
tott, a peren kívüli megegye-
zést célzó tárgyalásokon má-
sik két lehetőséget is felvá-
zoltunk. így amellett, hogy 
megmaradna a negyedéven-
ként leolvasás, közben pedig 
ügyfeleink az igénybe vett 
szolgáltatásért egy matema-
tikai modell segítségével ké-
szítet t , becslésen alapuló 
számlát kapnának, mód len-
ne a kiegyenlített díjszámlá-

Kooperációs kutatási 
központ létrehozásáról 
ír a lá szándéknyilatko-
zatot ma a Szegedi Tu-
dományegyetem és hét 
szegedi nagyvállalat. A 
központ létrehozásának 
célja a versenyszféra és 
a régiófejlesztés igénye-
ihez igazodó kutatás i 
feladatok összehangolá-
sa, a kutatási eredmé-
nyek gyakorlati a lkal-
mazásának koordinálá-
sa. 

Kooperációs kutatási köz-
pont (KKK) létrehozásáról ír 
alá szándéknyilatkozatot ma a 
Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) és hét szegedi válla-

zás igénybevételére is. En-
nek lényege: évente kétszer 
olvassuk le a gázórát, a köz-
beeső öt-öt hónapban pedig 
egyenlő összegeket fizetné-
nek a fogyasztók. A harma-
dik variáció azoknak ked-
vező, akik évente ezer köb-
méternél kevesebb gázt 
használnak. Ők negyedéven-
te, a leolvasást követően 
egyenlítenék ki tartozásukat. 
Ugyanakkor az ma valóban 
gondot okoz, hogy gáztör-
vény nem tartalmaz díjbe-
szedési alternatívákat. Re-
méljük annak tervezett mó-
dosí tása követ i majd az 
egyéb energiaszolgáltatók-
nál, illetve a Nyugat Európá-
ban már elfogadott gyakorla-
tot. A fogyasztóknak így tör-
vényes lehetősége lesz arra, 
hogy kiválaszthassák a szá-
mukra legkedvezőbb fizetési 
módot. Ugyanakkor jogos 
észrevétel, hogy üzletsza-
bályzatunk ma sem tartal-
mazza a jelenlegi számlázási 
gyakorlatot. Ennek oka az, 
hogy még nem kaptuk azt 
vissza a Magyar Energiahi-
vataltól, ahol annak módosí-
tását jóváhagyják. 

- A villamosenergia-tör-
vény korszerűen és egyér-
te lműen ha tározza meg a 
számlázással kapcsola tos 
követelményeket - hangsú-
lyozta bevezetőjében a Dé-
mász Rt. vezérigazgatója, 
Dervarics Attila. - Lehetővé 
teszi ugyanis a ritkább órale-
olvasást, és ennek megfe-

lat. A KKK-ban szegedi szék-
helyű alapítóként vesz részt a 
Démász Rt., a Medikémia Rt., 
a MÉH Rt., a Heavytex Rt. és 
a Tisza Volán Rt.; szegedi 
székhelyű kiemelt nagyválla-
lati támogatóként a Viven-
di/Déltáv Rt. és a Dégáz Rt. A 
kutatási központ létrehozásá-
nak célja a gazdasági ver-
senyszféra és a dél-alföldi ré-
giófejlesztés igényeihez iga-
zodó multidiszciplináris kuta-
tási feladatok összehangolása, 
valamint a kutatási eredmé-
nyek gyakorlati alkalmazásba-
vételét biztosító technológiai 
transzfer programok koordi-
nálása. A szándéknyilatkozat 
szerint a versenyszférával 
fenntartott közvetlen kapcso-

lelően elismeri a becslésen 
a lapuló rész- , va lamint a 
tényleges fogyasztást ponto-
san tükrözd végszámlát. A 
Démász az elmúlt évben tért 
át a három hónaponkénti le-
olvasásra, de kezdettől fon-
tosnak tartottuk, hogy a be-
csült számlákon feltüntetett 
összeg minél pontosabban 
tükrözze ügyfeleink áramfo-
gyasztását. 

A becsült is 
lehet törvényes 

A Szegedi Vízmű Kft. ve-
zérigazgatója, Palkó György 
készségesen tájékoztatta la-
punkat a náluk éppen a kö-
zelmúl tban bevezetet t ú j 
számlázási rendszerről : -
Korábban kéthavonta olvas-
tuk le ügyfeleink fogyasztá-
sát. A jövőben viszont min-
den kétszeri tényleges leolva-
sás után - az előző évi fo-
gyasztás alapján, műszaki 
becsléssel meghatározott -
részszámlát adunk ki. A víz-
szolgáltatóknak erre a módo-
sított 38/1995-ös kormány-
rendelet ad lehetőséget. Egy-
ben meghatározza azt is, 
hogy ebben az esetben az 
előző egyévi fogyasztás átla-
gát vegyük figyelembe. így 
fogyasztóink évente négyszer 
a tényleges leolvasáson ala-
puló, két alkalommal viszont 
becsült számlát kapnak. Vé-
leményünk szerint ezzel nem 
előre számlázunk, hiszen az 
ivóvíz- és szennyvízelvezetés 
szolgáltatást folyamatosan 

latain keresztül a KKK részt 
vesz a felhasználó-orientált 
doktori képzési programok ki-
dolgozásában és működtetésé-
ben is, támaszkodva a meg-
lévő egyetemi, intézményi és 
vállalati kutatóbázisok szelle-
mi és infrastrukturális hátteré-
re, elősegítve azok fejlesztését 
és együttműködését. 

A központ irányítását az 
alapítók által létrehozott kon-
zorcium biztosítja. A tudomá-
nyos tevékenység és az alkal-
mazott kutatási feladatok szer-
vezeti és finanszírozási felté-
teleinek biztosítása érdekében 
a KKK-t alapító vállalatok 
munkaszervezetet hoznak lét-
re. Ennek érdekében 10 millió 
forint alaptőkével technológi-

biz tos í t juk, valamint ez a 
számlázás, a ránk vonatkozó 
törvénynek teljes egészében 
megfelel. Természetesen a 
tényleges számla elkészítése-
kor figyelembe vesszük a be-
csült számlákat is. Ezenkívül 
ügyfeleink jelezhetik, ha fo-
gyasztási szokásaikban válto-
zás történik és ügyfélszolgá-
lati irodánk munkatársai an-
nak alapján korrigálják a be-
csült adatokat. 

A Szegedi Hőszolgáltató 
Kft.-nél Andrejcsikné Kiss 
Mária, a számlakezelési és 
ügyfélszolgálat i iroda ve-
zetője válaszolt kérdésünkre: 
- A távhőszolgáltatás hely-
zete speciálisnak mondható, 
hiszen nálunk hosszú ideig 
átalányt fizettek a fogyasz-
tók. Jelenleg is épületenkénti 
mérés re van lehe tőség , 
amelyre 1994 óta folyamato-
san tértünk át, a költségmeg-
osztók felszerelését is ettől 
az időszaktól kezdtük el. A 
szolgáltatott távhő elszámo-
lásával kapcsolatos döntés -
a törvény értelmében - nem 
a mi feladatunk, hanem az 
önkormányza té . Szeged 
közgyűlése március 28-án 
döntött a mérés alapján tör-
ténő díjfizetésről. Ennek ér-
te lmében: jú l ius elsejétől 
azoknak, akik eddig a fűtési 
szolgáltatás épületenkénti 
mérése alapján fizettek, nem 
csak a tava ly i , hanem az 
előző három fűtési idény át-
lagos hőfelhasználásának fi-
gyelembe vételével megáll-

ai innovációs közhasznú tár-
saságot alapítanak, amely fo-
lyamatos szolgáltatásra vonat-
kozó megállapodást köt az 
egyetemmel. A 10 millió fo-
rintos alaptőkéhez a Démász 
4,5 millió, a Medikémia, a 
MÉH és a Heavytex 1,5-1,5 
millió, a Tisza Volán pedig 1 
millió forinttal járul hozzá. A 
kht. feladata a vállalati és pá-
lyázati források bevonása, 
koncentrálása és felhasználá-
sának biztosítása, melynek ér-
dekében olyan vállalkozási te-
vékenységeket végezhet, mint 
a kutatás-fejlesztési munkák, 
pályázatok előkészítése, szak-
mai és tudományos konferen-
ciák szervezése. 

K. G. 

apított, részszámlát küldünk 
majd ki, 12 hónapon keresz-
tül. De választhatják azt a le-
hetőséget is, hogy csupán a 
fűtési időszakban térítik meg 
a távhőszolgáltatás díját. A 
használati meleg víz eseté-
ben is részszámlázást kell al-
kalmaznunk, annak nagysá-
gát viszont az előző elszá-
molási időszak adatai alap-
ján határozzuk meg. Mind-
két esetben igaz azonban, 
hogy a számlákat a fűtésnél 
évente, a meleg víz esetében 
pedig negyedévenként köte-
lesek vagyunk a tényleges 
fogyasztás alapján korrigál-
ni. Természetesen nem zár-
kózunk el olyan szerződés 
megkötésétől sem - ha a la-
kóközösség minden tagja 
akaija - , hogy mérés alap-
ján, havonta számoljuk ki a 
szolgáltatás dfját. Arra azon-
ban technikai, műszaki okok 
miatt nincs lehetőség, hogy 
bárkit „kiemeljünk" a rend-
szerből és egyéni elszámo-
lással tegyen eleget fizetési 
kötelezettségének. 

Szóvá kell tenniI 
A szolgáltatók után felke-

restük a fogyasztóvédelmi 
egyesület megyei elnökét, 
dr. Csoda Lászlót is, aki el-
mondta: - Az OFE-nak a fo-
gyasztóvédelmi törvény ér-
telmében volt lehetősége a 
vitatott kérdés peres úton 
történő tisztázására, mivel az 
a fogyasztók széles körét 
érinti. Miután áprilisban, a 
Szegedi Városi Bíróság el-
marasztalta a Dégázt, való-
ban tárgyalásokat folytattak 
a peren kívüli megegyezés 
érdekében. Az OFE elnöksé-
ge végül úgy döntött, hogy a 
vitatott kérdések precíz tisz-
tázása érdekében megvárják 
a megyei bíróság ítéletét, 
amely a becsült számlákat 
szintén jogszabályellenesnek 
minősítette. Kimondta: a tör-
vény szer in t a fogyasz tó 
csak a tényleges felhasznált 
gázmennyiség után kötelez-
he tő f i ze tés re . Az egyéb 
szolgáltatókkal szemben vi-
szont azért nem kezdemé-
nyez tek per t , mert azok 
számlakibocsátására részben 
más jogszabály érvényes, il-
letve nem érkezett hozzájuk 
panasz ami alapján eljárhat-
nának. Az egyesület azon-
ban minden olyan esetben, 
amikor felmerül a fogyasztó-
kat érintő jogsérelem gyanú-
ja , közreműködik , i l letve 
kezdeményezi annak akár a 
gázszámlákhoz hasonló tör-
vényes kivizsgálását is. 

N. Rácz Judit 

Keresik 

Munkatársunktól 
Május 20-án távozott el 

dóci otthonából, s azóta is 
ismeretlen helyen tartózko-
dik a képen látható 24 esz-
tendős Sinkovits Norbert . 
Aki információval tud szol-
gálni tartózkodási helyéről, 
az hívja a rendőrség 107-es 
számát. 

Szabadidős milliók 
Kooperációs kutatási központ 

Cégek és az egyetem 

Baumax-jövö 


