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Közállapotaink –– a gázóra pörgése II.

Talán emlékeznek kedves Olvasóink, hogy a jelen rovat indulásakor a fenti címmel cikket
közöltünk arról, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyanútlan honpolgárra, akinek gázóráját
lecserélik a gázművek munkatársai, majd azt bevizsgálják, és a legnagyobb elképedésre azt
állítják, hogy a gázórán keresztül a tisztelt fogyasztó méretlen gázt vételezett, azaz gázt lopott.
Annak az esetnek, mely a fenti cikk megírását ihlette, folytatása lett október hónapban, mert
egy Budapest környékén sugárzó rádióadó riportot közölt pomázi honfitársunkkal, melyben a
visszás, őt sértő történetet ismertette, majd egy rövid beszélgetés következett az Energiahivatal
munkatársa és jelen sorok írója, mint a honpolgár jogi képviselője között. Na, most tessék
megkapaszkodni, örvendetes fejlemény, fordulat következett be. A gázművek, röviddel azt
követően, hogy a műsor elhangzott, arról tájékoztatta ügyfelemet, hogy 240.000 Ft-os
kötbértartozását rövid időn belül törölni fogják! No, ez aztán az öröm! De gondolkodjunk csak.
A gázművek még 2009. január 12-én levelében a jelen sorok írójának dörgedelmes levelére
azt válaszolta, hogy a megállapított kötbér megfizetésétől nem áll módjában eltekinteni. Pedig
ebben a levélben a visszás helyzetet jogi szempontból részletesen kiveséztük, a gázművek
eljárásának tarthatatlan elemeit elmagyaráztuk, a gázlopás állítását gondosan és hitelt
érdemlően cáfoltuk és még polgári pert is kilátásba helyeztünk. Mindhiába, a kötbér maradt.
Sőt, a gázművek a szerződő partnere, a fogyasztó ellen büntető feljelentést is tett … Aztán
hónapokkal később, a rádióadást követően – további magyarázat nélkül – értesítik
honfitársunkat, hogy a kötbétartozást törlik. Örvendünk a fordulatnak, de fel kell tennünk a
kérdést, hogy miért? És a többiekét miért nem? Nos, ez az új visszásság indította az érintettet
arra, hogy internetes fórumot szervezzen a hasonló helyzetbe került személyek részére. A
honlap címe www.gazkarosultak.hu és néhány hét múlva válik elérhetővé.
Kicsit általánosabban visszatekintve a történtekre. Úgy tűnik, a jogállam nem, illetőleg nem
mindig tudja megvédeni polgárait a visszás helyzetekben. A média közbelépése már egy
más szint, és valós nyomást képes gyakorolni még egy ilyen monstrumra is, mint a külföldi
tulajdonban álló gázszolgáltató. Ebből további kérdések adódnak: mit várhatunk a jogtól
ma, Magyarországon? Gondoljunk csak a Megyeri híd esetére, ahol a 63 milliárd Ft-os
összberuházású hídóriás építői (alvállalkozói) részére az építtető mintegy 2 milliárd Ft-tal
maradt adós. A tárgyban az utolsó hír a világhálón áprilisi, amikor egyrészt a BRFK és
a VPOP kölcsönösen megtagadta az ügyben a nyomozás megindítását, másrészt a károsult
alvállalkozók ügyvédje azon kesergett, hogy „senkit nem érdekel, hogy hol tűntek el a híd
építésére szánt állami pénzek a megrendelő és a munkálatokat elvégző cégek között”. Igaza
lett. S ha a jog nem működik, akkor működjön a nyilvánosság, a média. De a tárgyban a
világhálón nincs hír április óta. Tán már nem is hiányzik…
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