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Gáztolvajokban nincs hiány
Ma már erre specializálódott vállalkozások
foglalkoznak a különböző gázlopási technikák beszerelésével.

GÁZLOPÁSOK SZÁMA A TIGÁZ TERÜLETÉN
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volt olyan év, hogy 100 millió
forintot költöttek eszközbeszerzésre, amivel a szabálytalanságok száma csökkenthető
vagy könnyebben felderíthető.
Ezek közt volt mérőkorszerűsítés, ipari endoszkópok, mikroszkópok, mágneses ellenőrző berendezés és

– Az egyszerű, házilagos
„buherálós” módszerek helyett ma már szervezett keretek között egész vállalkozások
foglalkoznak a legkülönfélébb
gázlopási technikák beszerelésével – mondta a szakember. Évente mintegy 70 millió
köbméter ellopott gáz, a cég
által forgalmazott mennyiség
1,5 százaléka, a lopások döntően a kisfogyasztók körében
elterjedtek, de nagyobb fogyasztók, pékségek, szórakozóhelyek és társasházak is ott
vannak a illegális gázfogyasztók között.

„

Egész szervezetek foglalkoznak a gázlopás
technikáival.

GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: TIGÁZ ZRT.

hőkamera beszerzése is. További lépésként a fertőzött területeken megerősítették az
ellenőrzéseket, lecserélték a
„nem biztonságos” mérőórákat, tömeges ellenőrző leolvasásokat tartottak és együttműködést kezdeményeztek
a megyei rendőr-főkapitányságokkal. 
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A gázlopás komoly kárt okoz
a becsületesen fizetőknek
is, hiszen a gáz árát kialakító
kormányzati szerv ezekkel a
hálózati veszteségekkel is számol a szolgáltatókra kötelező
árképzéskor. A Magyar Ener-

giahivatal által jóváhagyott
üzletszabályzat szerint meghatározott kiszabható bírság,
kötbér mértéke legtöbbször
390 és 540 ezer forint, de volt,
amikor az összeg meghaladta
az egymillió forintot.

kállai lászló

Igrice Nap a Sóstó
-hegyi Ligetben

Bokáig gázolnak a vízben

Egész napos
kulturális és szórakoztató
programokkal várja az érdeklődőket az 5. Sóstó-Sóstóhegyi
Igrice Nap, ahol délelőtt kilenctől többek között tánccsoportok, népdalkörök, veterán motorosok mutatkoznak be, de lesz agárfuttatás,
főzőverseny, operettgála, hőlégballonozás, pónilovaglás,
bábszínház, sétavonatozás,
kung-fu bemutató és tombolasorsolás is. 
km

Nyíregyháza.

a szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatos. Többe kerül a szippantós autó kijárása, mintha
időben megcsinálták volna a
szennyvízelvezetőt.
Nem vagyok ezzel a problémámmal egyedül, az utca
többi lakója is így gondolja.
Szeretnénk végre válaszokat
kapni arra a kérdésre, hogy
mikor történik végre valami
– panaszkodott lapunknak
Rubóczki Pál.

Az előfizető
kérdez
A kelet válaszol
Augusztusra ígérik a
megnyugtató megoldást a szakemberek.
Az elmúlt napok kisebb-nagyobb esőzései
késztették arra Rubóczki Pált,
hogy megkeresse problémájával lapunkat:
– A Naspolya utcán élek,
és amikor leesik egy kis eső,
nyomban bokáig gázolunk a
vízben. Egy korszerű városban nem kellene ezzel foglalkoznia a városlakónak. Azzal
sem, hogy a négy éve fizetjük
a települési hozzájárulást, de
még nem kezdődött el egyetlen olyan beruházás vagy fejlesztés sem a környéken, ami

Nyíregyháza.

Kelet KvÍz
A falu az Ecsedi láp szélére épült,
mely állandóan elnyeléssel fenyegette. 1724-től 1800-ig puszta is
volt és lakatlan.
b, Nagyecsed
d, Csenger
A helyes választ lapunk mai
számában rejtettük el.

Átemelőt építenek
Megszólaltattuk az ügyben
érintet NYÍRVV Nyíregyházi
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. szakemberét, Gyimesi Istvánt, aki
igyekezett megnyugtatni a
türelmetlen városlakókat.
– Társaságunk figyelemmel követi az ehhez hasonló
problémákat, és igyekszik

Ezüstérem a nemzetközi
biológiai diákolimpián

A legrangosabb verseny
– Összesen kétszázhuszonkilenc diák vett részt a legrangosabb nemzetközi biológiaversenyen, ahol Magyarország

100

90

80

70

60

50

érdemben reflektálni, majd
megoldást találni ezekre. A
napokban megbeszélést folytattam Kósa Tímea alpolgármesterrel ez ügyben, amelyen
egy hasonló problémákkal
küszködő nyíregyházi lakos
is részt vett. Ebből a beszélgetésből is kiindulva mondom
azt, hogy a fent említett probléma megoldásaként csapadékvíz-átemelőt építünk ki
a Naspolya utcán augusztus
végéig. A szennyvíz-kérdést
pedig, miután már konzultáltam a kivitelezést végző vállalkozóval, idén ősszel szeretnénk megoldani – válaszolt az
ágazatvezető.

„

Szeretnénk
végre válaszokat kapni!
rubóczki pál

zoltan.zajacz@inform.hu

a fiatalok egyik kedvenc helye

A belvárosi szökőkút bár megosztja a városlakók véleményét,
de az vitathatatlan, hogy a fiatalok egyik legkedveltebb találkozóhelye. 
Fotó: Sipeki Péter

Megkérdeztük: Ön nagyobb szigorral büntetné azokat, akik lopják a gázt?

csapata másodszor indult el.
Az együttes négy diákja ös�szesen egy arany-, két ezüstés egy bronzérmet hozott
el, így az éremtáblázaton a
nyolcadik helyen végeztünk
a közel hatvan résztvevő ország között – közölte Bán Sándor, a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesületének
elnöke.
A fiatalok eredményes felkészítését a Szegedi Tudományegyetem Biológiai Tanszékcsoportjának oktatói és
a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesületének tagjai
végezték.
KM-LTL

Érdemes volt
átutaznia a fél világot Rehó
Bálintnak, a nyíregyházi
Krúdy Gyula Gimnázium tanulójának, aki ezüstérmet
szerzett a tajvani nemzetközi
biológiai diákolimpián.
Európából a magyarok
szerepeltek a legeredményesebben a huszonkettedik alkalommal megrendezett szellemi világvetélkedőn.

Nyíregyháza.

Évente 70 millió
köbméter gázt
lopnak el, ami an�nyi, mintha kétszer
lecsapolnák a Velencei-tavat.

Árak és milliós bírságok

Az ellenőrzések megerősítése
A bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében évente több tízmillió, de

M

omániában a Ceausescu-érában volt egy
időszak, amikor az ország valutaigényét az élelmiszer- és energiaexportból fedezték, aminek
az lett a következménye, hogy előbb eltűntek
az élelmiszerek a boltok polcairól, aztán jött
a villamosenergia korlátozása: nappal és este tíz után
egyszerűen nem volt áram a háztartásokban. Hallottam
olyat is, hogy ha éppen volt áram, akkor olyan korlátozást
vezettek be, hogy csak néhány 25-ös izzót használhattak
a lakásban, amit hónap végén könnyű volt ellenőrizni a
villanyóra leolvasásakor. Romániában ekkor valóságos
népi mozgalom indult az áramlopásra, ami az ellenállás
egyik formája volt: a szomszédok egymást tanítgatták arra,
hogyan lehet megbuherálni a villanyórát, hogy közben
titokban porszívózni, zenét hallgatni is lehessen.
De lássuk be, amikor ma lopja valaki az áramot vagy a
gázt, az azért nem ugyanaz.
Főleg, hogy nem csak a szegények lopják.
Nemrég hallottam valakiről (módosabb középosztálybeli), aki visszapörgette
valahogy a gázóráját, de túl
jól sikerült, mert körülbelül a
három évvel ezelőtti fogyasztásához ugrott. A pech az,
hogy előrefelé nem tudja pörgetni, úgyhogy nagy bajban
van, mert a legközelebbi
ellenőrzéskor majd meg kell
magyaráznia, miért áll a mérő kb. 2008 nyaránál. Valószínűleg egyet tehet, hogy még a kötelező leolvasás előtt
„véletlenül” valami baleset éri az órát: rádől a szekrény,
kigyullad, mit tudom én, ami viszont egy gázóra esetében
elég kockázatos manőver.
Az amatőrök mágnessel próbálkoznak, a profik profi
gázszerelők segítségét kérik: ők például egy rejtett gázóra
előtti leágazással kikerülik a műszert, de hogy ne legyen
feltűnő, hogy egyáltalán nincs fogyasztás, egy titkos
(például konnektornak álcázott) kapcsoló segítségével kibe lehet kapcsolni a rendszert. Sajnos, ahogy mindenfelé
beszélik, ebben az a szomorú, hogy ilyen ügyletekben állítólag a gázszolgáltató társaságok egykori vagy akár aktív
dolgozói is részt vesznek, hiszen ők ismerik legjobban a
rendszer gyenge pontjait. Már ha vannak ilyenek, de hát
vannak, ezt bizonyítja, hogy csak Szabolcsban évente 70
millió köbméter gázt lopnak el, ami annyi, mintha kétszer
lecsapolnák a Velencei-tavat.
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Szabolcs az élen
Idén már az első félévben
csaknem 5 ezer esetben találtak szabálytalanságot, és
év végére mintegy 10 ezer
esettel számolnak. A célzott
felderítések 10–12 százalékában találkoznak szabálytalan
vételezéssel.
Területi eloszlásban a legtöbb lopás Szabolcs-SzatmárBereg, Hajdú-Bihar és Pest megyében történik – tette hozzá.
A statisztika szerint Szabolcsban 2010-ben 1269, 2011 első
félévében 1629 igazolt eset
történt, míg Pest megyében
ugyanennek az időszaknak az
adatai 1164 és 1368.

Y

Gázóra-hacker

1259

kilencmilliárd forint veszteség éri a Tigáz DSO-Kft.-t a
szabálytalan gázvételezések
miatt – közölték a cég képviselői. Kállai László, a cég
ellenőrzési vezetője szerint
2010-ben több mint négyezer
gázlopást derítettek fel, az ellopott gáz mennyisége pedig
elérte a hetvenmillió köbmétert, ami megfelel ötvenezer
család egy éves fogyasztásának.
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Zajácz D.
Zoltán

2010 összes

Nyíregyháza. Évente mintegy
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Rácz Bettina:
Nagyobb szigort javasolnék.

Varga Zsanett: Kemé- Schmillig Nikonyebben büntetném az
lett: Több napra
eltévelyedőket.
lecsukatnám őket.

Ádám József: Kárt
okoznak a legális
fogyasztónak is.

Baksai Annamária:
Nálunk lopják a legtöbb
gázt.
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Gyirán János: Sokan
nem tudják fizetni a
gázt.

Rácz Bettina a nagyobb szigort
részesítené előnyben. – Sajnos egyre többen kényszerülnek arra, hogy ezt a formáját
válasszák a rezsi „megnyirbálásának”. Attól függetlenül ez nem indok arra, hogy
illegálisan jussanak gázhoz
– mondta. Varga Zsanett is
ezen a véleményen van. – Én
is keményebben büntetném
az „eltévelyedőket”, és ezáltal lehet, hogy kevesebben
választanák a könnyebb utat –
közölte a fiatal lány. Schmillig
Nikolett sem teketóriázna, ha
a nagyobb büntetésről lenne
szó. – Több napra lecsukatnám őket, hogy legyen idejük
elgondolkodni azon, hogy
mit is cselekedtek – közölte.

Ádám József szomszédságában egy időben illegálisan
jutottak gázhoz. – Ha szigorodnának a szabályok, biztos,
hogy jobban meggondolnák a
gázlopást az érintettek. Nem
beszélve a legális fogyasztóknak okozott kárról – mondta.
Baksai Annamária tisztában
van azzal, hogy megyénkben
lopják a legtöbb gázt. – Sajnos
nem lehetünk büszkék erre a
címre, de talán a jogszabályok
szigorításával tudnánk faragni ezen a csúnya helyzeten
– válaszolta. Gyirán János a
nehéz megélhetést is ott látja
az okok között. – Sokan nem
tudják fizetni a gázt, azért folyamodnak ezen törvénytelen
cselekedetre – közölte.
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