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UJ ÜGYFÉLVÁRÓ AZ APEH-NEL 
Az adóhivatal szegedi ügyfélszolgálata tavaly 
november vége óta korszerűbb körülmények 
között működik. 

Az APEH Csongrád Megyei Igazgatóságán, a 
Bocskai utcában kialakított új ügyfélváróban át-
lagosan 19-20, de szükség szerint akár 24 mun-
kahelyen is tudják fogadni az adózókat. Egy-egy 
erősebb napon 1000-1200 ember fordul meg az 
ügyfélszolgálaton. A korábbi időszakra jellemző, 
ablakok előtt kígyózó sorok helyett jelenleg az 
ügyfélhívó kijelzőiről tudhatják meg a várako-
zók, melyik ablakhoz kell menniük. 

A belépőket folyamatos sorszámmal látják el, 
nem témánként „csoportosítják" az ügyeiket 
intézőket. A megoldás előnye, hogy az adózó 
csak egyetlen sorszámot húz, akkor is, ha több-
féle ügyben szeretne tájékozódni. Az ügyinté-
zők pedig munkahelyről munkahelyre irányít-
ják az ügyfelet. így nem kerülhetnek olyan hely-
zetbe, hogy egyszerre kellene több ablaknál is 
megjelenniük, továbbá a tényleges érkezési sor-
rendben tudják kiszolgálni őket. Nem elhanya-
golható az a szempont sem, hogy az ügyintézés 
helyes sorrendjét a munkatársak képesek irá-
nyítani. 

Vészesen közeledik március 20-a 

Megint vallunk és fizetünk Ki akar 
nő lenni ? 

Folytatás az 1. oldalról 
KATKÓ KRISZTINA 

Az igazgatóhelyettes asszony ar-
ra is felhívja a figyelmet, ameny-
nyiben az adózóknak lehetősé-
gük van rá, használják az inter-
netes bevalláskitöltő programo-
kat. Kéri, tartsák be a nyomtatás 
paramétereiről a honlapon olvas-
ható táiékoztatásban foglaltakat. 
Az eddig feldolgozott 0253 beval-
lások 29 százaléka egyébként 
már az internetes programmal 
készült a megyében. 

A kitöltés alapjául szolgáló iga-
zolásokat, pénzbefizetést igazoló 
szelvényeket a feladott bevallá-
sokhoz nem kell mellékelni. A 
bevallási határidőig jogszerűen 
lebonyolított lakásszerzés iratait 
(földhivatali átvételt tartalmazó 
adásvételi szerződés, születési 
anyakönyvi kivonat, számiák) 
sem kell beküldeni. A nyugdíj 
mellett dolgozók csak a kereset-
ről adjanak adóbevallást, a nyug-
díj összegét 2002-től már nem 
kell szerepeltetni az adóbevallás-
ban. Kérik az adózókat, hogy az 
adategyeztetésre felhívó APEH-
levélre személyesen, vagy képvi-
selőjük út ján a megadott határ-
időn belül jelenjenek meg, illetve 
amennyiben nem megfelelő az 
időpont, akkor azt telefonon 
vagy levélben jelezzék. A beval-
lást javító adózónak személyi ok-
mánnyal kell igazolnia magát, de 
az adózó helyett más személy is 
eljárhat. A meghatalmazottnak 
természetesen rendelkeznie kell 

A megújult szegedi ügyfélváró. 

meghatalmazással. Az APEH 
Csongrád Megyei Igazgatósága 
idén 120 ezer körüli bevallást vár 
és ebből eddig csak 44 ezer érke-
zett meg. 

Évek óta azt tapasztalják, leg-
többen az utolsó napokban ké-
szítik el a bevallásukat, ezért 
mind a postán, mind ügyfélszol-
gálatokon többet kell várakozni. 
Az adóhivatal szegedi ügyfélszol-
gálata hétfőn 8-12 és 13-18, 

kedden 8-12, szerdán 8 -12 és 
13-15, pénteken 8-12 óra között 
tart nyitva. Hódmezővásárhe-
lyen hétfőn 8-12 és 13-17.30, 
kedden 8-12, szerdán 8 -12 és 
13-15, pénteken 8-12 óra között 
várják az ügyfeleket. Szentesen 
hétfőn 8-12 és 13-18, kedden 
8-12, szerdán 8-12 és 13-15, 
pénteken 8-12 óra között tart 
nyitva az ügyfélszolgálat. Makón 
hétfőn 8 -12 és 13-15, kedden 

06-80-63-00-63, melyen a sze-
mélyi jövedelemadóval kapcsola-
tosan lehet kérdéseket feltenni. 

Az adózók különben a leggyak-
rabban a családi kedvezmény ér-
vényesítésével, megosztásával és 
az adójóváírással kapcsolatban 
érdeklődnek. Egész évben, így 
most is sok kérdést tesznek fel az 
ingatlanok értékesítésével és az 
ebből származó jövedelem adó-
zásával, e jövedelem lakáscélú 
felhasználásával kapcsolatban. 

F.K. 

Fogyasztók hete 
Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület (OFE) Szeged városi 
szervezete az idén is megszervez-
te a fogyasztók hete akciót, 
amely az ENSZ által március 
15-ére meghirdetett, fogyasztók 
világnapja magyarországi megfe-
lelője. 

Az OFE ez alkalommal is a Co-

ra Szeged közreműködésével 
rendezi meg az eseményhez kö-
tődő programokat. A Corában 
március 10-16. között különbö-
ző akciókkal, fogyasztóvédelmi 
tanácsok adásával, játékokkal 
(fogyasztóvédelmi totó) és ter-
mészetesen nyereményekkel is 
várják a vásárlókat. 

Nőnek lenni általában jó. Pontosabban nem jelent megoldhatat-
lan problémát. Nagyjából ez az eredménye egy mini közvéle-
mény-kutatásnak. Arra senki nem tudott válaszolni, hogyha a fo-
gantatás pillanatában rajta múlna, mely nemben öltene testet. 
Ebből az következik: megalapozott döntést akkor hozhatunk, ha 
már éltünk nőként, vagy férfiként. 

Érdekes tanulság, hogy a „Miért nem születtem én férfinak" kez-
detű sóhaj sohasem a gyengébb karakterű Ádámok ajkáról száll fel, s 
érdemes elgondolkozni azon is, miért csak a nők akarnak szerepet 
cseréim. A felmérés szerint a nővé válás felé vezető út egyik mérföld-
köve, amikor az ember lánya már nemigen fogad szót a tornatanár-
nak, s nem hajlandó kettőnél több ember előtt bukfencezni. 

Aztán jön a szerelem, amely a nők számára is kifejezetten fel-
emelő érzés, de kutatásunk szempontjából ennek nincs jelentő-
sége, mert mindkét nem hasonló lázálmokról számol be. 

Summázva megállapítható: nőnek lenni kifejezetten jó cipőüzlet-
ben, édességboltban és cukrászdafélékben. Nőnek lenni csodálatos 
érzés menyasszonyi ruhaszalonban, muszhnba burkolva, fodrász 
után, mégha aranysárga esszenciát sikerül főznünk egy közönséges 
baromfiból. Nőnek lenni csoda, amikor a férfi boldogan bámul ránk, 
abban a pár pillanatban miénk a világ. Nőnek lenni akkor a legesleg-
jobb, mikor adhatunk: szerelmet, szenvedélyt, új életet, figyelmet, 
süteményillatú, tiszta otthont, biztonságot, jó ételt, s ezt senki nem 
akarja teljesítményskálán értékeim. Nőnek lenni nehéz teher, ami-
kor baj van, ha beteg van a háznál, s áldás, amikor a saját eszköze-
inkkel tehetünk a dolgok jobbra fordulásáért. 

Nőnek lenni kifejezetten rossz a nőgyógyászaton, munkahelyi 
felvételi elbeszélgetéseken, amikor közlik, nem motiválják, mert 
úgyis elmegy szülni, így nemigen lehet rá építeni. 

Nőnek lenni nagyon-nagyon rossz focimeccsen, meghúzott ko-
csi mellett állva, terhesen egy postai forgóajtóba szorulva és baba-
kocsival a buszmegállóban. 

Nőnek lenni egy ideig kifejezetten szórakoztató, magukat okos-
nak vélő férfiak társaságában, akik női kezek által tökéletesre va-
saltingben villognak. 

Nőnek lenni életünk végéig folyamatos készenléti állapotot je-
lent, ezért talán cserébe, nőnek lenni sohasem kínos. 

Kivéve a nőnapot, amikor a legszebb és legtürelmesebb orcán-
kat kell a világ felé fordítani, pedig tudjuk: még egy hóvirágcsok-
ros köszöntő, és tuti, hogy elkésünk az oviból, arról nem is beszél-
ve, hogy otthon hegyekben áll a mosatlan. 

8-12, szerdán 13-17.30, pénte-
ken 8-12 óra között állnak az 
ügyfelek rendelkezésére. A 
csongrádi nyitva tartás: hétfő 
8-12 és 13-18, kedd 8-12, szer-
da 8-12 és 13-15, péntek 8 -12 
óra. 

Március 20-a ugyan csütörtök 
és a normál rendben nem tarta-
na nyitva az adóhivatal, de ter-
mészetesen a bevallási határidő 
miatt valamennyi ügyfélszolgá-
laton reggel 8-12, valamint 
13-18 óra között várják a beval-
lást leadni kívánó adózókat. Vál-
tozatlanul működik a zöldszám: 

Fotó: Schmidt Andrea 

Logisztikai központ 
lesz Szegeden 
Folytatás az 1. oldalról 

Erre annál is inkább nagy szükség 
lenne, mert a Vám- és Pénzügy-
őrség Országos Parancsnoksága a 
közelmúltban bejelentette: radi-
kálisan szeretné csökkenteni a 
vámkezelő helyek számát. Mivel 
az uniós csatlakozást követően 
Szeged hármas schengeni határ-
város lesz, ésszerű, hogy ide kon-
centrálódjék a VPOP munkája. 
Emellett már számos szállítmá-
nyozó és vámudvart működtető 
cég jelezte az önkormányzatnak: 
szívesen betelepülne a szegedi lo-
gisztikai központba. 

A Praelog Kft. tanulmányai sze-
rint a legalkalmasabb hely a köz-
pont felépítésére az E75-ös út mel-
lett, a volt Délép ipartelep tőszom-
szédságában, a tervezett M5-ös 
autópálya szegedi lehajtója mellett 
található. Az 53 hektáros terület 
java részt állami tulajdonban van. 
Nagy Sándor szerint a 2004-es ha-
táridő miatt lépéskényszerben van 
az önkormányzat, ezért mielőbb 
meg kell kezdeni a tárgyalásokat a 
kormánnyal, illetve a Gazdasági 
Minisztériummal,, hogy adja az 
önkormányzat tulajdonába a zöld-
mezős beruházás megvalósítására 
alkalmas földeket. 

Egy másik megoldási lehetőség 
is felmerült, a Praelog Kft. ugyan-
is javaslatot tett arra, hogy a lo-
gisztikai központ az önkormány-
zat tulajdonában álló területen, a 
repülőtér mellett épüljön fel. Itt 
az autópályával való összekötte-

tést a tervezett nyugati feltáró út 
biztosítaná, amelynek építése a 
közeljövőben elkezdődhet. 

Bárhol is valósuljon meg, az el-
képzelések szerint az önkor-
mányzat a beruházáshoz a föld-
területet adja, az állam pedig az 
alapinfrastruktúra - a számítá-
sok szerint - közel félmilliárdos 
költségét vállalná magára. A fel-
építményeket - raktárakat, hűtő-
házakat, kiszolgáló létesítmé-
nyeket, irodaházakat - pedig már 
a betelepülő vállalkozások építe-
nék fel, ahogyan arra az ország-
ban számos példa van. 

A városfejlesztési alpolgármes-
ter szerint az idén mindenképpen 
tisztázni kell a földterület tulaj-
donviszonyait, és meg kell találni 
a lehetséges befektetőket, és így 
legkésőbb jövőre megkezdődhet 
az építkezés. Amennyiben az idén 
sikerül kormányzati támogatást 
szerezni, akár már 2003-ban is el-
kezdődhetnek a munkálatok. 

A logisztikai központ építésé-
vel kapcsolatban egyébként már 
több befektető is puhatolózott az 
önkormányzatnál. A városfej-
lesztési alpolgármester elmond-
ta: a lehetőségek teljes körű feltá-
rása érdekében a közeljövőben 
szándékai szerint szeretné fel-
venni a kapcsolatot a honi befek-
tetés- és kereskedelemfejlesztés-
sel foglalkozó ITD Hungaryval 
is. A társaság segítségével az ön-
kormányzat kiválaszthatja a leg-
megfelelőbb beruházókat. 

K.B. 

Jó minőségű hamisítványok a bíróságon 

A bélyegbotrány a megyét is elérte 
Csongrád megyét is elérte a Pé-
csett kirobbant hamisbé-
lyeg-botrány. A Csongrád Me-
gyei Bíróságon jó minőségű ha-
misítványokat találtak. 

Több millió forint értékben fog-
laltak le hamis okmánybélyege-
ket a pécsi okmányirodán január 

i végén. A bélyegeket gépjár-
i mű-ügyintézéshez benyújtott ké-
i relmeken találták. A hamisított 
| illetékbélyegek rendkívül io mi-
| nőségű, nyomdatechnikai úton 
I előállított másolatok voltak. 
I Két héttel később őrizetbe vet-

ték az egyik pécsi, gépjármű-át-
írásokkal foglalkozó cég ügyveze-
tőjét, miután az általa tavaly ki-
állított iratok közül hatszázötve-
nen hamis okmánybélyeget ta-
láltak a nyomozók. A botrány 
azonban rövidesen országos mé-
reteket öltött. Március elején 
ugyanis Vas megyében, a bírósá-
gon fedeztek fel hamisított ille-
tékbélyegeket. 

A hamis okmánybélyeggel dol-
gozó csalók olyan vállalkozást 
keresnek, amely korábban mű-
ködött, de már megszűnt. Ez-
után keresetet indítanak a cég el-
len, s azt állítják, jelentős összeg-
gel tartozik nekik a vállalkozás. 
Tartozásként eddig 15 millió fo-
rint körüli összeget tüntettek fel. 
Ilyenkor az illeték eléri a maxi-
mális 900 ezer forintot. A kere-
set mellékleteként több oldalon 
felragasztják a hamis bélyegeket. 
Amint kiderül, hogy a vállalko-
zás megszűnt, az eljárást meg-

Ezek valódi okmánybélyegek. Fotó: Karnok Csaba 

szüntetik, a csalók visszakaphat-
ják a lerótt illeték 90 százalékát. 
Ezt persze már nem bélyegben, 
hanem készpénzátutalással kap-
ja meg a felperes. 

Somogy megyében tegnap hét, 
egyenként 900 ezer forintos ha-
mis okmánybélyeggel ellátott ke-

resetlevelet találtak a megyei bí-
róságon. 

Hamisított okmánybélyegek 
miatt már hét megyében tett fel-
jelentést a bíróság. Az Orszá-
gos Igazságszolgáltatási Tanács 
(OIT) legutóbbi ülésén fokozott 
körültekintést kért az illetékbé-

lyegekkel kapcsolatos ügyinté-
zésnél a bíróságoktól. 

Lomrúci Zoltán, a Legfelsőbb 
Bíróság és az OIT elnöke csütör-
töki sajtótájékoztatóján elmond-
ta, tavaly csaknem 1,2 millió ak-
ta érkezett a bíróságokra. Ezek 
átvizsgálása nehezen képzelhető 
el. Ám a jövőre nézve vizsgálni 
kell a technikai ellenőrzés, vagy 
akár az illeték postai átutalásá-
nak lehetőségét. 

Érdeklődésünkre kiderült, már 
a Csongrád Megyei Bíróságon is 
találtak hamis okmánybélyeget. 
Cséffán László, a megyei bíróság 
sajtószóvivője lapunknak el-
mondta, jelenleg még folyik a 
vizsgálat az ügyben, ám annyi bi-
zonyos, jó minőségű hamisítvá-
nyokra bukkantak a bíróságon. 

- Igen hosszadalmas folyamat 
a teljes feltárás, hiszen minden 
egyes bírónál külön-külön kell 
megnézni az aktákat. A cégbíró-
ságnál várhatóan a hónap végére 
befejeződik a vizsgálat - tette 
hozzá a sajtóreferens. 

• 
Az okmányiroda feljelentése 

alapján indított büntetőeljárást a 
Szegedi Rendőrkapitányság gaz-
daságvédelmi alosztály egy sze-
gedi férfi ellen tavaly március vé-
gén. A férfi még 2001 novembe-
rében hamis illetékbélyegek-
kel gépjármű-átíratási kérelmet 
nyújtott be az okmányirodán. A 
nyomozás során kiderült, a férfi 
egy jugoszláv állampolgártól vá-
sárolta a hamisítványokat. 

A. T. J. 


