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Az adóbevallások batárideje változatlan 

Postán az APEH-boríték 

Sokaknak tavaly sem vitték ki a borítékot. Fotó: Miskolczi Róbert 

Kegyvesztett 
generáció 
BALAZSI IREN 

A rendszerváltozás egyik vesztesének emlegetik mindmáig a kö-
zépgenerációt, amely nem rúghat labdába a munkaerőpiacon. Min-
denki tudja, hogy ha egy negyvenes, ne adj' isten, ötvenes nő el-
veszíti állását, s ez bárkivel megtörténhet a mai világban, azt bi-
zony leírják. 

E sajnálatos tényt csak megerősíteni tudta nem is olyan régen 
egypohtikus, aki munkaügyi miniszter volt még jó pár esztendő-
vel ezelőtt, s amúgy mellékesen nő. Ám a jelenlegi koalíció köz-
ismert képviselője, exminiszter egyébhánt ő is, sem tudott igazán 
hasznos tanácsokat adni a szentesi fórum egy ötvenéves résztve-
vőjének arra a kérdésére, hogyan juthatna szakképzettségének meg-
felelő álláshoz. Idehaza persze, nem úgy mint az orvosok, akik kül-
földre igyekeznek, ahol tudásukkal arányban áll majd az az összeg 
amelyet számfejtenek nekik a bérfizetési napokon. Szóval ez a szen-
tesi illető nem csillagászati keresetről álmodozott, hanem biztos 
megélhetést nyújtó állásról. Mert 6 ugyan sok mindent kibír, re-
latíve jól tűri a nélkülözést, csak hát a családról még gondoskod-
nia illenék. 

Szóval ez a férfiember a rendszerváltozás igazi vesztese. Az 
1990-es évek elején került tudniillik lapátra, amikor is a téeszcsé, 
ahol hosszú-hosszú ideig dolgozott megbecsült szakemberként, egy-
szer csak csődöt mondott. Agrármérnöki diplomájával hiába sza-
ladt az illető fűhöz-fához, sehol sem biztatták. Mehetett volna per-
sze a városházára segélyért az istenadta, ám ő annál konokabb, 
nem olyan fából faragták. Másik utat választott inkább. Beült az 
iskolapadba a fiatalok mellé, s nem szégyellte, hogy ősz szálak is 
vannak már a hajában. Abban reménykedett ugyanis: ha lépést 
tart a korral, talán kelendőbb lesz a munkaerőpiacon. Ám hiába 
fejelte meg agrárdiplomáját ilyen-olyan tanfolyamon szerzett bi-
zonyítvánnyal, csak nem tudott elhelyezkedni. Hiszen manapság 
már nem csupán a negyvenes-ötvenes nőkre legyintenek a mun-
káltatók, hanem az erejük teljében lévő, ötvennél pár évvel idő-
sebb férfiakra is. 

Hiába, rugalmasnak kell lenni, elmenni akár az ország másik 
felébe is, ha ott kínálnak állást, különben kicsúszik az ember lá-
ba alól a talaj. így meg, mint a példa mutatja, még a negyvene-
seknek-ötveneseknek is sikerülhet megkapaszkodniuk. A globa-
lizálódó világunkban egyébként is ez a jövő, mely - miként tud-
juk - elkezdődött. 

Az AKA építene autópályát Félegyháza és Szeged között 

A tét: 60 kilométer 

Az adóhatóság már elküldte az el-
ső személyi jövedelemadó-bevallá-
si nyomtatványokat - tájékoztat-
ta lapunkat Csurgó Edit, az APEH 
Csongrád Megyei Igazgatóságának 
adó- és járulékügyi igazgatóhelyet-
tese. Január végéig mindenki meg-
kapja a borítékját, aki tavaly önadó-
zóként adta be az adóbevallását. Ha 
valakinek mégsem dobná be a pos-
tás a postaládájába az „szja-cso-
magját", ám szüksége lenne rá, az 
borítékját az adóhatóság szegedi 
és a vidéki ügyfélszolgálati irodái-
ban szerezheti be. Csurgó Edit ja-
vasolja, hogy az adóbevallások ki-
töltésével az ügyfelek várják meg 
a január 31-ét, hiszen a munkál-
tatók ezen határidőig kötelesek az 
összesített jövedelemigazolásokat 
kiadni. Szintén január 31-ig kap-
ják meg a magánszemélyek az adó-
kedvezmények igénybevételéhez 
szükséges igazolásokat is. 

Idén újdonságnak számít, hogy 
az egységcsomag nem tartalmaz-
za az adókiszámítási táblázatot, 
vagyis az összevont jövedelemadót 
a tájékoztatóban közölt progresszív 
adótábla alapján kell kiszámol-
nunk. Ennek oka az, hogy az egy-
re bonyolultabb szabályok miatt 
a magyarázó rész hosszabb lett, s 
amennyiben a táblázat is megjelent 
volna, plusz nyolc oldal nyomda-
költsége, 1,5 milliárd forint ter-
helte volna meg a kasszát. 

Csurgó Edit a bevallásgarnitúra 
betétlapjai közül kettőre hívta fel 
a figyelmet: a 01-es lap kitöltését 
és elküldését senki se mulassza 
el, ezen kell ugyanis nyilatkozni a 
tévékészülék üzemeltetéséről. Ter-
mészetesen annak is válaszolnia 
kell, aki nem rendelkezik televízi-
óval. A 04-es számú lapot pedig 
minden olyan adózónak ki kell 
töltenie, aki a gyermekek után já-
ró adókedvezményt igénybe sze-

Etvileg semmi akadálya sincs, bár 
a jelenlegi európai uniós tenden-
ciákkal ellentétes az, hogy az ál-
lam tulajdont szerezzen és vál-
lalkozzon - mondta lapunknak 
Botos Katalin közgazdász azzal 
a hírrel kapcsolatban, hogy az ál-
lam a fejlesztési bankon keresz-
tül üzletrészt vásárolna sportk-
lubokban. 

Borókai Gábor szóvivő kedden je-
lentette be, hogy a kormány felha-
talmazta a 100 százalékos állami 
tulajdonban lévő Magyar Fejleszté-
si Bank Rt.-t, hogy 20 százaléknyi 
üzletrészt vásároljon olyan sport-
klubokban, amelyek gazdálkodása 
átlátható, nyomon követhető és 
üzleti szempontból reményt kel-
tő. Ezzel az államnak az a célja, 
hogy ösztönözze a sporttal kapcso-
latos üzleti vállalkozásokat és hoz-
zájáruljon a sport piaci típusú áta-
lakításához. A bejelentés kapcsán 
megkérdeztük Botos Katahnt, a 
Szegedi Tudományegyetem Pénz-
ügytani Tanszékének vezetőjét, 
mennyire jellemző Nyugat-Európá-
ban az, hogy az állam üzletrészt 
vásárol, vállalkozásba fog a sport te-
rületén. Az államháztartástan sza-
kértője elmondta: elvileg semmi 
akadálya nincs annak, hogy az ál-
lam tulajdont szerezzen és vállal-

retné venni (emlékeztetőül: tavaly 
csak azok állították ki, akik a há-
zastársukkal meg kívánták oszta-
ni a kedvezményt). A novemberi 
adótörvény-módosítási csomag 
már érinti a 200l-es szja-beval-
lást is. Az új lakás építéséhez vagy 
vásárlásához felvett banki hitel 
visszafizetésénél 200l-re is érvé-
nyesíthető a 40 százalék mérté-
kű, de legfeljebb 240 ezer forintos 
adókedvezmény. 

kozzon, akár a sport területén. A 
kontinens nyugati államainak több-
ségében a közjogi tulajdonlás jó-
val gyakoribb, mint Magyarorszá-
gon. Németországban például ban-
kok, uszodák és a legkülönfélébb 
vállalkozások vannak állami, ön-
kormányzati tulajdonban. Magyar-
ország azzal, hogy a versenyszférá-
ban szinte kizárólagossá tette a 
magánjogi tulajdonlást, „előresza-
ladt". Az Európai Unióban ugyan-
is a közösségi tulajdont a magán-
szféra irányába próbálják terelni, 
és egyre kevésbé jellemző, hogy az 
állam vállalkozik. Az állam sportk-
lubokban történő tulajdonszerzésé-
vel kapcsolatban Botos Katalin el-
mondta: a sportot sem tartja a töb-
binél kockázatosabb vállalkozás-
nak, a kockázat tehát szerinte nem 
kizáró ok. Kétségtelen azonban, 
hogy ez a törekvés ellentétes azzal 
a kontinentális tendenciával, hogy 
az állam lehetőleg ne vállalkozzon. 
- Az állam meglehetősen nehéz 
helyzetben van a sport finanszíro-
zását illetően, hiszen ezen a terü-
leten félpiaci állapotok uralkod-
nak. A kormány feltehetően az üz-
letrészvásárlással is lökést akar ad-
ni a sport vállalkozási alapon tör-
ténő működtetéséhez és piackon-
form megoldást keres. 

K G . 

Idén is hívható az APEH ingye-
nes zöld száma, a 06-80-63-00-
63, valamint az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatósága (62-472-160), 
amelyen felvilágosítást adnak az 
adózással kapcsolatban. A megyei 
igazgatóság valamennyi ügyfélszol-
gálata a megszokott rend szerint 
várja azokat, akik személyesen ér-
deklődnek. A határidők nem vál-
toztak a bevallásra kötelezetteknek 
január 15-ig kell nyilatkozatot ten-

Folytatás az 1. oldalról 

Az egyik pultnál középkorú férfi áll-
dogál. Harsányan kínálja portéká-
ját, külön hangsúlyozva, hogy ná-
la a legfrissebb a sajtos tallér! 
Megállok előtte, ő azonnal felkap 
egy tasakkal, a kezembe nyomja. 
Vidd, vidd csak, nagyon olcsó, 
mindössze négy euró, mondja és 
tartja a markát. Óvatosan vissza-
teszem az olvadásnak indult puly-
kahúst, köszönöm, nem kérem. 
De szemügyre veszem az árukész-
letét. Az említett finomság mellett 
ott virít a szilveszterre készült virs-
li, többféle szalámi, kenőmájas, 
margarin, sör, üdítő italok nagy 
választéka. Mind magyar. Csakúgy, 
mint a piperecikkek, dezodorok, 
intim betétek és mosogatószerek. 
Mögöttük a férfi alsók és trikók, 
tornacipők és zoknik, majd né-
hány özönvíz előtti pornóújság. 
(Ezek echte jugók.) A tulaj rövid 
időre elhallgat, de amikor látja, 
hogy tallért végképp nem vásáro-

niük munkáltatójuknak, hogy adó-
bevallásukat saját maguk készí-
tik-e el, vagy a foglalkoztató. Az 
egyéni vállalkozói tevékenységet 
folytató magánszemélyeknek, az 
áfafizetésre kötelezett adóalanyok-
nak, illetve azoknak, akiknek a 
költségvetés felé kötelezettségük 
van, február 15-ig kell beadniuk a 
bevallásukat. A többiek számára 
március 20. a határidő. 

E K 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Alföldi Koncessziós Autópálya 
(AKA) Rt. kész az M5-ös sztráda 
Kiskunfélegyháza és Szeged közöt-
ti 60 kilométeres szakaszának to-
vábbépítésére - jelentette be Buda-
pesten Jean-Loup de Beauvoh, az 
AKA Rt. vezérigazgatója. Erre a 
magyar állammal kötött koncesszi-
ós szerződés értelmében 2003. de-
cember 31 -éig joga van. A vezér-
igazgató azonban a kormánnyal 
folytatott tárgyalások részleteiről, 
valamint az építkezés esetleges 
megkezdéséről többet nem ámít 
el. Mint emlékezetes, Fónagy János 
közlekedési miniszter 2001 nyarán 
a Magyar Fejlesztési Bankot (MFB) 
azzal bízta meg, hogy kezdjen tár-
gyalásokat az AKA Rt.-vei az egy-
séges autópálya-matricarendszer 

bevezetéséről az M5-öson. A MFB-
től és a közlekedési tárcától ka-
pott információk szerint a bank 
már eljuttatta javaslattervezetét 
Fónagy Jánosnak, aki szakértői 
csapatával tanulmányozza azt és 
néhány héten belül döntést hoz. 

Az AKA Rt. vezérigazgatójának 
csütörtöki beszámolójából az is ki-
derült, 2001-ben a terveknek meg-
felelően 11 milliárd forintos árbe-
vételt könyveltek el, amiből csak-
nem 4 milliárdot tett ki az állami 
támogatás. A koncessziós szerző-
dés értelmében az AKA abban az 
esetben jogosult állami támoga-
tásra, ha az útdíjakból származó 
bevétele nem fedezi a cég kiadása-
it, illetve a társaságnak korábban 
ígért 7 százalékos profitot. Az AKA-
nál idén több mint 12 milliárd fo-
rintos árbevétebe számítanak. 

Az öt méteren keresztül négy már-
kát engedett az árból. Mégse kötöt-
tünk üzletet, tudniilbk nem volt 
márkám. 

Euróm sem. Nusret Krasnicqi-
nek viszont igen: a farmereket, pu-
lóvereket és vietnámi balzsamot)!) 
árusító fiatalember büszkén muto-
gatta fotós kolléganőmnek a va-
donatúj bankót. Eredeti, mondta, 
s elégedetten csettintett a nyelvé-
vel. Hogy a magyarországiak láto-
gatják-e még ezt a nagy zsibvá-
sárt? Igen. Nem annyian, mint 
korábban, de főleg hétvégeken át-
ruccannak Szegedről, Makóról, Vá-
sárhelyről, Kiskunhalasról, sőt Ba-
járól is, hogy sportöltözékeket, fő-
leg tréningruhát és cipőket vásárol-
janak. Miután a magyar margarin 
értelemszerűen nem kelti fel az 
érdeklődésüket, így burekot, bak-
lavát és csevapfűszert visznek ha-
za. A határ előtt pedig tankolnak. 
Mert az üzemanyag a határ túlsó 
oldalán jóval olcsóbb. 

HSIMRE FERENC 

Nyelvvizsga és diploma 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi egyetemi hallgatók érdekképviseleti szerve azt kéri az okta-
tási minisztertől, rendeletben tegye lehetővé, hogy július 31-ig a vég-
zős diákok nyelvvizsga-bizonyítványuk bemutatása nélkül tehessenek 
záróvizsgát, s az idegen nyelvi tudásukat igazoló dokumentumot csu-
pán a diploma kiadásához kérje az egyetem. 

A hallgatói önkormányzat szerint ugyanis Szegeden több száz, ország-
szerte pedig több tízezer diák csak az utolsó pillanatban tesz nyelvvizs-
gát, illetve a már teljesített vizsga eredményéről későn kap értesítést, 
s ha emiatt el kell halasztania záróvizsgáját, a végzést követő ősszel nem 
tud elhelyezkedni. A Szegedi Tudományegyetem HÖK-elnöke, fancsák 
Csaba szerint az universitas tanácsa támogatná kezdeményezésüket. 

Kábítószer-elosztókra 
csaptak le Szegeden 
Vadkendercserjét, szárított marihuánát, kábítószeres pipát, és egy 
átalakított, élesített lőfegyvert találtak a kommandósok egy szegedi la-
kásban. A Szegedi Rendőrkapitányság azért kérte a megyei beavatkozó 
alosztály, azaz a kommandósok segítségét, mert információik szerint 
a lakásban kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket követtek el. 
A rendőrök érkezésekor a 19 éves K. Mihály, és a 29 éves K. Sándor tar-
tózkodott a lakásban. Utóbbi ellen korábban már elfogatóparancsot ad-
tak ki. A házkutatás során számos bűncselekményekből származó tár-
gyat foglaltak le a nyomozók. K. Mihályt őrizetbe vették, K. Sándort pe-
dig a Szegedi Fegyház és Börtönbe szállították. A két férfin kívül a la-
kásban tartózkodott két fiú és két lány is, akik kihallgatásukkor ehs-
merték, hogy rendszeresen itt szerezték be a kábítószert. 

A hat fiatalt a rendőrség kábítószerrel, lőszerrel és lőfegyverrel való 
visszaéléssel gyanúsítja. 

A bolhapiacon minden megvásárolható: pulykahús, piperecikk, pornóújság 

Euróért magyar szalámi Szabadkán 

Elmúltak ugyan az ünnepek, a szerb karácsonyon is túl vagyunk 
már, díszes lampiont azonban soha nem árt vásárolni. Legalábbis 
ezt sugallja nekünk a képen látható bosnyák árus. Fotó: Schmidt Andrea 

lok, kiveszi a szájában lógó és az csomag fehér kínai gatyával indul 
élelmiszerre hamuzó cigarettát, utánam, s már márkáért is odaad-
majd újabb támadást indít. Egy ná, csak vigyem el a portékáját. 

Állam, sport, üzlet 


