
Amit tudni kell 
a deviza- és vámjogszabályokról 

A nyári hónapokban, az el-
múl t évhez hasonlóan, ismét 
tíz- és tízezrek indulnak kül-
földi látogatásra, hosszabb-
rövidebb turista útra. Az 
MTI munkatársa ezért tájé-
koztatást kért az Igazságügy-
minisztérium illetékeseitől a 
deviza- és vámjogszabályok 
fontosabb előírásairól. s 
azokról a büntetőjogi követ-
kezményekről. amelyek e 
rendelkezések megszegőire 
várnak. 

— Tavaly a kiutazók nagy 
— milliót is meghaladó — 
számához képest, aránylag 
kevés olyan eset fordul t elő, 
amikor a deviza- és vámelő-
írásokba ütköző cselekmé-

ter jedhető szabadságvesztés, 
ha viszont üzletszerűen vagy 
visszaesőként követik el a 
bűncselekményt, öt évig ter-
jedhető szabadságvesztést is 
kiszabhatnak a bíróságok. 
Enyhébb esetekben felfüg-
gesztett szabadságvesztés, il-
letve pénzbüntetés lehet az 
ítélet. Természetesen az el-
itélés maga után vonja az 
eldugott, vagy üzérkedésre 
szánt tárgyak az előírások 
ki játszásával megszerzett, 
vagy kivinni szándékozott 
pénzösszegek elkobzását, il-
letve azt, hogy ha ezeket már 
értékesítették, vagy elköltöt-
ték, az elkövetőknek az el-
lenértéket meg kell fizetniük. 

a vámelőírások megkerülésé-
vel behozott á ruk után a 
vámhatóság által kirótt vá-
mot is. 

Figyelmébe a j án l juk a ki-
utazóknak, hogy csak a Ma-
gyar Nemzeti Bank által en-

a visszautazás során felme-
rülő it thoni költségekre kis 
— 10. 20 forintos — címle-
tekben személyenként 200 
Ft-ig terjedő összeget lehet 
az ország területéről kivin-
ni. Előfordul, hogy egyesek 
— valutaigényléskor hosszabb 
külföldi tar tózkodásra kér-
nek valutát , mint amennyi 
időt valójában külföldön 
akarnak tölteni, s így akar-
nak olyan összeghez jutni, 
amit külföldön nagyobb be-

nyekért bírósági e l járást Ezenkívül meg kell fizetniük 
kellett indítani. Ilyen cselek-
ményekér t összesen 416 sze-
mélyt ítéltek el a bíróságok; 
szabálysértésért azonban 
ennél lényegesen többet von-
tak felelősségre 

— A tapasztalatok szerint 
a devizagazdálkodást sértő 
cselekmények ál ta lában vám-
bűntettel párosulnak; aki 
ugyanis a devizaszabá-
lyok megsértésével szerez 
külföldi valutát , az az érte 
vásárolt különféle árucikke-
ket rendszerint a vámelőírá-
sok megszegésével, eldugva 
aka r j a behozni. 

— Egyesek a devizajogsza-
bályok megsértésével úgy 
próbálnak külföldön valutá-
hoz jutni, hogy a megenge-
dettnél nagyobb összegű fo-
rint-bankjegyet visznek ki. s 
ott e ladják. Az ilyen cselek-
mények elkövetői tet tenérés 
esetén a kiszabandó bünteté-
sen felül kiteszik magukat 
annak is. hogy a hatóságok 
megakadályozzák kiutazásu-
kat. 

— A for in tk ia jánlás leg-
gyakoribb módja az, hogy az 
elkövető, kint idegen valu-
tá t vesz át külföldi személy-
től, s a forint el lenértéket 
Magyarországon a külföldi 
ál tal megjelöli kedvezménye-
zettnek — rendszerint a kül-
földi itthoni rokonának — fi-
zeti ki a Magyar Nemzeti 
Bank engedélye nélkül. En-
nek a büntetésen kívül az is 
következménye, hogy a pénzt 
elkobozzák, illetve, ha már 
elköltötte, akkor az ellenér-
ték megfizetésérc kötelezik. 

— A tapasztalatok szerint a 
vámszabályok megsértésével 
behozott áruk egy részét ma-
ga a magyar tur is ta használ-
ja fel idehaza, de nem ritka 
az üzérkedés sem: a beho-
zott különféle cikkeket -
többnyire családtagok, isme-
rősök révén, haszonnal érté-
kesítik. Az ilyen cselekmé-
n y t * elkövetőit a bíróságok 
szigorúbban büntetik. 

— A devizagazdálkodást 
sértő cselekményeket és a 
vámbűnte t teket a törvény 
súlyuknak megfelelően bün-
teti. Az úgynevezett alapeset 
büntetési tétele három évig 

vásárlásra fordíthatnak. A 
devizahatóság a kiutalásnál 
a külföldi tartózkodás idő-
ta r t ama szerint határozza 
meg* a kiutal t valuta össze-
gét. Ha az utas korábban tér 
vissza külföldről, a kiutalt 
összegnek a hátralevő időre 
eső arányos részét a törvény 
értelmében külföldön elköl-
teni nem szabad, s azt haza-
térés után vételre kell fel-
a jánlani . 

— A külföldön a jándékba 
kapott dolgokat, s az ott vá-
sárolt cikkeket hazautazás-
kor a vámcédulán pontosan 
fel kell tüntetni . A vámjegy-
zék hát lapján levő utasítás 
részletesen felsorolja az 
egyes cikkekből behozható 
mennyiségeket, va lamint azt 
is. hogy a behozatal mekkora 
értékig vámmentes . Egyéni 
turista-utazásnál személyen-
ként 4000, társasutazásnál 
1000 forint értékű holmit le-

Itthon a Ferencváros sem 
legyőzhetetlen 

gedélyezett idegen valutá t és het vámmentesen behozni, 
utasjegyzéken cikkenként fel-
tünte te t t mennyiségben. Az 
ezen felüli — 4000—8000 fo-
r int közötti — érték után vá-
mot kell fizetni. A behoza-
talnál a vámkedvezmény 
természetesen csak a szemé-
lyes szükséglet kielégítésére 
szolgáló tárgyakra te r jed ki, 
s nem vonatkozik olyanokra, 
ame'yek — a mennyiségből, 
vagy más okból következően 
— nyilvánvalóan üzérkedési 
célokat szolgálnak. (MTI) 

Eddig 600 ezer forint 
jégkórl állapítottak meg 

Emelhetik a jégbiztosítást összeget, a tsz-ek 
Országszerte szépen fe j - felemelést bármikor elfogad-

lödnek a kalászosok. De a nak az Állami Biztosító f i-
korai jeges zivatarok ügyel- ókjai , amennyiben a termést 
meztetnek arra . hogy a leg- még nem ér te elemi kár. 
gondosabb szövetkezetekben Igen jó dolog ez. hiszen 
sem tud j ák megvédeni a számos példa volt m á r arra, 
termést ettől a veszélyes hogy a hozamfelemelés e lmu-
elemi csapástól. Az Állami lasztása több százezer for int 
Biztosító a termelőszövet- veszteséget okozott a jégve-
kezetek termelési tervében rést szenvedett gazdaságnak, 
fe l tünte te t t hozamok a lap ján Előfordulhat az is, hogy 
vet te fel l i s tá já ra a közös valamilyen oknál fogva 
gazdaságok jégbiztosítását, egyes közös gazdaságok ter-
Ez jégverés esetén a kér té- méskilátásai a tervezettnél 
rí tés felső határá t jelenti, gyengébbek. Azonban, ha a 
Ha azonban a tervezettnél növényt jégkár vagy árvíz-
magasabb hozam várható, a kár még nem érte, a ter-
szövetkezetek é lhetnek a ho- melőszövetkezetek a köt-
zamfelemelés jogával és biz- vényben közölt határ időig a 
tosí that ják a várható na- hozamot a valóságos helyzet-

Az MTK elleni mérkőzés 
sem hozott s iker t a SZEAC 
labdarúgó-csapata számára. 
Zöldi megsérült ; az egyet-
len gólt ezúttal sem csatár, 
hanem védőjátékos, Arató 
szerezte. 

A tavaszi bajnoki idény 
utolsóelőtti mérkőzésén ma 
ú j r a nagy feladat előtt áll 
a SZEAC. A magyar labda-
rúgás egyik hírességét és 
hagyományokban gazdag 
együttesét, a Ferencvárost 
l á t j a vendégül. A zöld-fe-
hér csapat mindig nagy el-
lenfél volt és annak ígér-
kezik most is. 

Az egyetemisták tavaszi 
mérlege igen gyenge. Ed-
dig te l jes í tményük hullám-
zó. A támadósor már egy-
más után hat. alkalommal 
bebizonyította, hogy hadilá-
bon áll a góllövéssel. Az ed-
digi mérkőzések csak hét 
pontot eredményeztek, a 
gólarány 7:16, erősen pasz-
szív. Az együt tes az idény 
végére sem tudott összeko-
vácsolódni. 

A két csapattal kapcsolat-
ban jelenleg az a helyzet, 
hogy a SZEAC a kiesőjelöl-
tek közé esett vissza, a Fe-
rencváros viszont tavaszi el-
ső szeretne lenni és e r re 
sok esélye van. A Bp. Hon-
véd mögött két pont a hát -
ránya, de két találkozóval 
kevesebbet j á t szo t t Az FTC 
m á r sokszor szerepelt Sze-
geden és többször elvér-

rány némileg növeli a SZE-
AC esélyeit. 

Csapatunknak igen nagy 
szüksége van a pontokra. 
Persze a zöld-fehérek el-
len sikerrel szerepelni nem 
könnyű f e l a d a t de a SZEAC 
már megmutat ta , ha kell, 
fel tud nőni a nagy felada-
tokhoz. Mit lehet várni et-
től a mérkőzéstől? Döntet-
lent? Él bennünk a remény, 
hogy ezúttal is születhet 
siker, min t a múl tban már 
néhányszor az FTC ellen. 

A gyengébb szereplés el-
lenére bízunk abban, hogv 

az egyetemisták szurkoló-
tábora maradékta lanul kinn 
lesz ma a s tadionban ós lel-
kes biztatással ki tar t csa-
pata me l l e t t 

Solti Mihály 
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A legfrissebb eredmények 
Tegnap három MNK-mér . 

kőzés volt Csongrád megyé-
ben. 

Szegedi Spartacus—Sze-
gedi Felsőfokú Vasútforgal-
mi Technikum 1:1 (1:6). Hu-
nyadi tér. 

Meglepetés! A diákcsapat 
a mezőnyben jól játszott , az 
eredmény a Spar tacusra 
nézve hízelgő. A 3. percben 
Bánfi lőtt gólt, ma jd a má-
sodik félidő 15. percében 
Tábori egyenlített. Az első 
félidő közepén a technikum 
egy tizenegyest kihagyott. 

a Makói Sparlacussal ját-
szik Újszegeden fél 3 órai 
kezdettel. Előzőleg Makón a 
szegediek nyer tek 4:2-re. 

Tegnap Szegeden volt az 
országos i f júsági egyesületi 
bajnokság két megyei elő-
döntője: 

Hódmezővásárhelyi ME-
DOSZ—Móravárosi Kinizsi 
4:1 (6:0). Cserepes sor. Az 
első félidőben hullámzó volt 
a játék, fordulás után a 
MEDOSZ vet te á t az irá-
nyítást. A befejezés előtt öt 
perccel Szeibelt a H. ME-

Szentesi Vizmű—Nagymá- DOSZ-ból feleselés mia t t a 
gocs 2:1 (2:0). Szentes. 

Móravárosi Kinizsi—Kiste-
lek 5:1 (4:1). Kistelek. 

A kupamérkőzések 256 
csapatból álló országos se-
lejtezőjébe megyénkből ed-

z e t t . . . Ez az előítélet bi- dig a Vasútforgalmi Tech-
zonyára él a játékosokban, nikum. a Szentesi Vízmű és 
A hétfői angliai szereplés a Móraváros kerü l i be. A 
után játékosaik nyilván fá- negyedik bejutó valószínűleg Kozma, 
rad tak lesznek és ez a hát - a SZAK lesz A SZAK ma (ll-esből) 

játékvezető kiállította. Gól-
lövő: Szeibel (mesterhár-
mas), Hecskó, illetve: Szőke 

Szegedi KAO—Szegedi Épí-
tők 5:1 (3:0). Tisza-parti sta-
dion. A hazaiak az első fél-
időben nyúj tot t jó játékkal 
megérdemelten nyertek. 
Góllövő: Schrott 3. Engi, 

illetve: Molnár 

gyobb termésmennyiséget is. 
Ebben az esetben a bejelen-
tett magasabb hozam alap-
ján térítik meg a jégkáro-
kat. A betakar í tás ig hozam-

Áz első utas szegedi 
Megindult a Budapest—Szeged—Zombor 

közötti rendszeres autóbuszforgalom 

nek megfelelően leszállíthat-
ják. 

Május 25-ig az országban 
115 községben hullott jég-
eső. Megyénkben is fe lmér-
ték m á r ezeket a károkat . 
Négy községben, ahol főleg 
a termelőszövetkezeti tagok 
háztáj i gazdaságai károsod-
tak, a kárszakértők mintegy 
600 ezer for int kártérí tést 
ál lapí tot tak meg. 

Ritkán látható sportesemények 
Motocross- és műugróverseny Szegeden 

Vasárnap Szegeden ren-
dezik meg az országos mo-
tocross-bajnokság idei ha r -
madik fordulóját . J ú n i u s 5-
ón szombaton 4 órától t a r t -
ják a szokásos kötelező ed-
zést, amelyen a ra j the lye-
kért küzdenek a résztve-
vők, ma jd vasárnap dél-
előtt 10 órától lesz a ver-
seny a bajai ú t mellet t le-
vő repülőtéri pályán. A 
125 köbcentiméteres moto-
roknál a Csongrád megyei-
ek nem érdekeltek, a 250-
esek között az a jkai Si-
mon Ferenc az esélyes. A 
legnagyobb küzdelem az 

500-asok f u t a m á b a n várha-
tó az utóbbi időben jó for-
mába lendül t Csongrád me-
gyei Técsy Sándor és az ú j -
pesti Máthé Sándor közöt t 

Az úszósport híveit bizo-
nyára érdekli, hogy Újsze-
geden vasárnap a déli 12 
órakor kezdődő SZEAC— 
Szentes vízilabda-mérkőzés 
után műugróversenyt és 
bemutatót rendeznek. Az 
újszegedi uszodában a ma-
gyar válogatott keret férf i 
és női tagjai is ott lesznek 
és bemutatókkal igyekeznek 
sportágukat nSnowi ' c f t e -
ni . 

S=0=R=0=K=B=A=N 
Makón az atlétikai egye- Mindannyian a MÜM 600-as 

sületi bajnokság megyei ver- tanintézetének tanulói. 
senyén kilenc egyesület kö-
zül a helybeliek lettek el-
sők, a második helyet meg-
lepetésre a Szegedi Építő-
ipari Technikum szerezte 
meg, 3. Szentes, 4. Hódmező-
vásárhelyi ITSK, 5. Szőreg. 

* 
Szegeden volt a megyei 

középiskolások összetett hon-
védelmi versenyének döntő-
je. A f iúknál a szegediek 
győztek. A férfi I. korcso-
portban a Ceglédi, Kovács, 
Szémann csapat, a II. kor-
csoportban a Szerdai, 
Binszky, Vásárhelyi együttes 
szerezte meg a győzelmet. 

Nyolc óra 42 perc. Szeged, 
Takarék tár utcai MÁVAUT 
állomás. 

„Figyelem! Figyelem! 
Gyorsjáratú autóbusz érkezik 
Budapestről a 2-es kocsiál-
lásra. Tovább indul 8 óra 55 
perckor Röszke—Szabadka— 
Zombor felé" — hallatszik a 
hangszóróban az ügyeletes 
forgalomirányító hangja . 

A GA 69—71-es rendszámú 
világoskék farmotoros busz 
b e g ö r d ü l a z á l l o m á s r a . Az 
első „bemutatkozó" jára t 
után ez a busz most mái-
rendszeresen, kétnaponként 
közlekedik Budapest—Szeged 
és Zomobor között. 

— Belföldi forgalmunk már 
ma is megfelelő volt. Több 
mint 20 utas érkezett velük 
Budapestről Szegedre — 
mondja Deák Pál , a busz 
kaluuza, akit a szegediek jól 
ismernek, hiszen évekig ő 
volt a Szeged—Budapest kö-
zötti járat jegykezelője. 

— Külföldi utasuk van? 
— Ma még csak egy, de 

m á r sokan vettek a követke-
ző Járatokra elővételben je-
gyet 

— Véleményük szerint be-
válik ez a j á ra t? 

— Biztos — csatlakozik a 
beszélgetéshez Nagy V. Fe-
renc gépkocsivezető. — Ideá-
lis időben indulunk, s gyor-
san a végcélhoz érünk. Pest-
ről 3 óra 8 perc a la t t erke-
zünk Szegedre, Szeged és 
Zombor között pedig vám-
vizsgálattal együtt pontosan 
3 óra a menetidő. 

— S mi a véleménye a já-
ratról az első utasnak, Kna-
pecz Gézának? 

— Jó járat . Szeretném 
többször igénybe venni. Édes-
anyám itt él Szegeden. Most 
nála voltam látogatóban, s 
innen indulok Belgrádba ta-
nulmányútra . A belgrádi mű-
szaki egyetemen várnak. 

— ö n szegedi? 
— Pesten dolgozom a mű-

szaki egyetemen, de szegedi-
nek vallom magam. 

Az elsa Szeged—Zombor 
közötti rendszeres járatot 
tehát szegedi utas ava t j a fel. 

Becsapódik az ajtó, indul-
nak. Három óra múlva Zom-
borra ér az I k a r u s z . . . 

K. A. 

Gyalogút 
vagy országút 
a kerékpár 
gyorsan int 

TÜRA „28" fér f ikerékpár ára 960,— Ft 
női kerékpár á ra 1020,— Ft 

TIHANY „26" fé r f ikerékpár ára 1350,— Ft 
női kerékpár ára 1370,— Ft 

MÁTRA .,28" fér f ikerékpár ára 1159,60 Ft 
női kerékpár ára 1219,60 Ft 

Bp. 2184 

A SZEAC—FTC labdarú-
gó-mérkőzés ma a Tisza-par-
ti s tadionban délután fél 6-
kor kezdődik. Előtte a tarta-
lékcsapatok játszanak. Moór 
Ede edző szerint a Szeged 
ma a következő összeállítás-
ban áll ki : Tóth — Várhelyi. 
Kürtösi dr.. Arató — Dezsőfi. 
Pataki — Csömör, Reményik 
dr., Nemes, Kővári, Gilicz. 
Sérülés miat t Zöldi nem áll 
rendelkezésre. Nemes a múl t 
héten megfázott , ezért az 
MTK ellep kimaradt , de ma 
már játszhat . 

* 

A szurkolók sportszerűsegi 
versenyében jól á l lnak a sze-
gediek. Az élcsoport most a 
következő: 1. Tatabányai Bá-
nyász 28 pont, 2. Vasas 26,5 
pont, 3. SZEAC 25,2 pont, 4 
Sal. BTC 24,2 pont. 5 Komló 
24 pont. 

* 
A Csongrád megyei lab-

darúgó-szövetségben tegnap 
tárgyal ták a Dorozsma ki 
nem állása miat t e lmaradt 
Ruhagyár—Dorozsma megyei 
mérkőzés ügyét. A két pon-
tot a gyári csapat kapta , 
mer t helyi szabályok a lap ján 
a Dorozsmának szegedi csa-
patok ellen szombaton dél-
után ki kell állnia, (szerin-
tünk ez a falusi csapatra 
rótt kötelezettség sújtó, hely-
telen és ezen a szövetségnek 
változtatnia kellene.) A do-
rozsmaiak a döntést megfel-
lebbezik. 

* 
A Makói Vasas megóvta 

az UTC elleni labdarúgó-
mérkőzést. amely 1 :l-es 
eredménnyel végződött. Az 
ügyet a szövetség kiadta a 
játékvezetői tanácsnak. 

A tegnapi NB l-es ered-
mények: 

Csepel—Ózd 5:0 (2 dl). Cse-
pel. 

Dorog—Bp. Honvéd 2:1 
(0:1). Dorog. 

Győr—Salgótar ján 1:0 <0:0). 
Salgótar ján. 

MTK—Tatabanya 1:1 <l:t) 
Népstadion. 

Bp. Vasas—Dózsa 3:2 (2:1). 
Népstadion. 

Első a Radnóti 
gimnázium 

Az idei isikoiai évben a 
középiskolások részére nem 
rendeztek országos ba jnok-
ságokat, helyettük városi és 
megyei szintű versenyeket 
í r tak k i az illetékes helyi 
hatóságok. A sportágak kö-
zül az idén is nagy érdeklő-
dés kísér te a megyei közép-
iskolás labdarúgó-bajnoksá-
got, s igen szép számú diák-
csapat nevezett be a megye 
területéről. 

Hódmezővásárhelyen — 
semleges pályán — került 
sor a megyei döntőre a sze-
gedi Radnóti Miklós Gim-
názium és a Csongrádi Gim-
názium csapatai között. A 
Radnóti gimnázium a kö-
vetkező összeállításban lé-
pet t a pá lyára : Varga — 
Örhalmi, Török, Sza rka — 
Simon, Olasz — Gárgyán 
(Büki). Rajcsányi , Oravecz. 
Szélpál, Puskás. 

Az első gólt l l -esből a 
csongrádiak szerezték meg, 
de a félidő végéig Szélpál 
góljával a Radnóti kiegyen-
l í t e t t A győzelmet jelentő 
gólt a második félidő végén 
Török rúgta, szabadrúgás-
ból. A 2:l-es végeredmény-
nyel a Radnóti Gimnázium 
nyerte a megyei középisko-
lás labdarúgó-bajnokságot . 
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