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Ahogyan a korábbi években, 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban idén júliusban is 
megnyitotta kapuit a Kreatív 
kézmûvestábor, amelyre hét-
éves kortól jelentkezhettek a 

gyerekek, és Lakatos Gyöngyi 
vezetése alatt kipróbálhatták 
ügyességüket, kreativitásukat. 
Játékokat, kisebb-nagyobb 
használati és ajándéktárgyakat, 
lakásdíszeket készíthettek a 

résztvevők. Gipszképeket fes-
tettek ki saját ízlésüknek meg-
felelően, tengerészkoszorút 
készítettek, amely a lakás falát 
díszítheti, de egy kicsit gondol-
tak már a sulira is, amikor merí-

Idén is rengeteg új technikát tanultak a Kreatív kézmûvestábor résztvevõi

Színes gyöngyök,  
tengerészkoszorú és fûszerolaj
Hogy mit keres a fûszerolaj a gyöngyfûzés és a gipszfigurák között, arra az idei 
nyári kézmûvestábor vezetõje, Lakatos Gyöngyi adta meg a választ, aki már nem 
elõször vállalta, hogy mindenféle apró fortélyra megtanítja azokat a lányokat és 
fiúkat, akik a hosszú nyári vakáció egy részét hasznosan szeretnék eltölteni. 

Bár a gyöngyfûzés türelemjáték, mégis érdemes vele foglalkozni, mert csodaszép tárgyak születnek belõle
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Margittai Emese Vivien a gyöngyfûzéssel készült ékszereit mutatja

A fiúk is hordhatnak nyakláncot, 
csak az visszafogottabb színû 
fagyöngybõl készül

helyi társadalom

NAV-tudnivalók
A végrehajtási átvezetés 
tapasztalatai
Az adózás rendjéről szóló törvény 2009. január 1. napjától 
hatályos 150/A §-a tartalmazza a végrehajtási átvezetés jogin-
tézményét, amelynek értelmében az adóhatóság, amennyiben 
az adózó adófolyószámláján adótartozás mellett az egyes adó-
nemeken túlfizetést is nyilvántart, a túlfizetés összegét az általa 
nyilvántartott tartozás erejéig elszámolja, és ezzel egyidejûleg 
az adózót értesíti. 

Ha az adózónak több adónemen áll fenn tartozása, a túlfizetés 
összegét először a korábbi esedékességû tartozásokra, azonos 
esedékességû tartozások esetén a tartozások arányában kell 
elszámolni. 

A túlfizetés elszámolásával a jóváírás napján a tartozás meg-
fizetettnek minősül, tehát ugyanaz a helyzet áll elő, mintha 
maga az adózó kezdeményezte volna az átvezetést az adónemek 
között, vagy befizetéssel rendezné a tartozását.

Az adóhatóságnak nincs mérlegelési jogköre, azaz a túlfize-
tést át kell vezetni a végrehajtási eljárás indításakor, valamint az 
egész végrehajtási eljárás folyamán, a törvényben meghatáro-
zott korlátok figyelembevételével. 

Az adózónak kiküldött értesítés tartalmazza, mely adóneme-
ken áll fenn túlfizetése, és a túlfizetésekből mely adónemekre 
történt átvezetés. Ez a megoldás kedvező az adózóra nézve, mert 
ha a túlfizetés átvezetésével az adózó adótartozása megszûnik, 
nincs szükség további végrehajtási cselekmények foganatosítá-
sára, a végrehajtási eljárás folytatására. Ugyanakkor az adóható-
ság részéről is költségkímélő, gyors eljárást eredményez.

A túlfizetés átvezetésének korlátai:
A folyószámlán fennálló túlfizetés kizárólag folyószámlán 

nyilvántartott tartozásra vezethető át, tehát nem alkalmazható a 
végrehajtási átvezetés az adók módjára behajtandó köztartozá-
sokra vonatkozóan.

Továbbá törvény zárja ki a magánnyugdíjpénztárat megillető 
tagdíj, késedelmi pótlék, illetőleg önellenőrzési pótlék, valamint 
a tagdíjszámlán nyilvántartott túlfizetés összegének az adóható-
ságnál nyilvántartott más adótartozásra történő átvezetését. 

A túlfizetés elévülése pedig ugyanúgy korlátja az átvezetés-
nek, mint az adózó rendelkezése esetén, azaz a folyószámlán 
fennálló túlfizetés a túlfizetés visszaigényléséhez, a költségve-
tési támogatás kiutalásához való jog elévülési idején belül lehet 
a végrehajtási átvezetés alapja. A túlfizetés visszaigényléséhez 
való jog – ha a törvény másként nem rendelkezik – annak 
a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével 
évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. 
A költségvetési támogatás kiutalásához való jog az esedékesség 
naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. 

Jogorvoslat
Az Art. 150/A §-a alapján végzett átvezetés végrehajtási cselek-
ménynek minősül, ebből következően ellene jogorvoslatnak, 
végrehajtási kifogásnak van helye, amelyet az átvezetést foga-
natosító elsőfokú adóhatóságnál kell benyújtani. A végrehajtási 
kifogás előterjesztése illetékköteles, melynek mértéke 5000 
forint. Az eljárási illetéket banki átutalással, készpénz-átutalási 
megbízással (csekk), valamint az erre kijelölt ügyfélszolgá-
latokon bankkártyával történő fizetéssel az erre a célra rend-
szeresített beszedési számlára kell teljesíteni. Az illetékfizetési 
kötelezettség – függetlenül a végrehajtási kifogás elbírálásának 
eredményétől – az eljárás megindításához kötődik, és azt a vég-
rehajtási kifogás benyújtásakor meg kell fizetni.

A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának 
illetékességi körébe tartozó adózók folyószámláján a bevezetés 
évéhez viszonyítva 2010-ben 91%-kal több végrehajtási átvezetés 
történt, aminek eredményeként 16 milliárd forinttal csökkent a 
lejárt esedékességû tartozások összege. Ez év első fél évében ez 
az összeg már meghaladta a 11 milliárd forintot. Az összes végre-
hajtásból befolyt tartozáshoz mérten a végrehajtási átvezetéssel 
növekvő arányban egyenlítődött ki az esedékességkor meg nem 
fizetett adó. Így a végrehajtási átvezetés az adóhatóság munkájá-
ban a hátralékkezelés egyre hatékonyabb eszköze. 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal   
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Befejeződött – 739 millió forin-
tos beruházásból – a Benta-pa-
tak mederrehabilitációja annak 
több mint 18 kilométeres szaka-
szán. A mederkotrásnak, -tisz-
tításnak köszönhetően ezentúl 
a víz szabadon lefolyhat, nagy-
mértékben csökkentve az áradás 
veszélyét a környező települé-
seken. A Benta rendbetételének 
projektje Pest megye öt telepü-
lésének közigazgatási területét 
érintette, köztük Érdét. 

 A beruházás a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság kiemelt 
projektje volt, amely csaknem 
két évig tartott. A cég igazgatója, 
Baross Károly a Tárnokon tartott 

zárórendezvényen az érintett 
települések (al)polgármesterei 
előtt egyebek között a követke-
zőket mondta el:

– A Közép-magyarországi 
operatív program keretében 
zajló mederrehabilitáció össze-
sen 739 millió forintba került, 
ennek 85 százalékát az Európai 
Unió, a fennmaradó részt pedig 
a hazai költségvetés finanszí-
rozta. A beruházásnak köszön-
hetően nagyban javult a patak 
vízszállító képessége, ezáltal 
biztonságosan le tudja vezet-
ni a csapadékvizet, és befo-
gadni a többletvízhozamokat. 
A rehabilitáció jelentősen csök-
kentette az áradás veszélyét 

a patak mentén fekvő telepü-
léseken és a mezőgazdasági 
termelés alá vont területeken. 
A munkák összességében közel 
százezer ember, így az érdiek 
környezetét tették élhetőbbé.

A beruházásra azért volt 
szükség, mert az időnkénti nagy 
mennyiségû csapadék hosszú 
éveken keresztül komoly prob-
lémát okozott a környező tele-
püléseken. Például Érdet 1996 
óta több jelentős vízkár érte 
Tárnokkal és Sóskúttal együtt. 
Voltak olyan szakaszok, ahol 
a meder vízszállító képessége 
csak a felét érte el a szüksé-
gesnek. A lerakódott iszap eltá-
volításával a víz minősége is 

javul. Nagyban hozzájárul az 
élővilág sokszínûségének meg-
őrzéséhez, hogy a tárnoki és 
a sóskúti szakaszon úgyneve-
zett halbölcsőket alakítottak ki, 
amelyek alkalmasak a patak 
védett halfajainak – réti- és 
vágócsík, szivárványos ökle – 
megtelepedésére. A régmúltból 
tudjuk, hogy amikor kiöntött a 
Benta, milyen pusztításra volt 
képes. Akkoriban elég gazdag 
volt az élővilága, még pecázni 
is lehetett benne, törpeharcsát, 
kárászt lehetett fogni. Aztán 
elgazosodott, elszennyező-
dött, és egyre több problémát 
okozott, a látványról nem is 
beszélve. Külön öröm, hogy a 

A rehabilitációval javult a vízszállító képessége

Halbölcsõt ringat a Benta-patak

kivitelező cég odafigyelt a ter-
mészet megóvására, halbölcsőt, 
ívóhelyet hozott létre. Bízunk 
benne, hogy a Benta karbantar-

tása folyamatos lesz, mert ez a 
patak összeköti a környékbeli 
településeket.

 Temesi László

Baross Károly igazgató Érd vetített képe elõtt
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tett papírból sajátos mintákkal 
ellátott füzet- és könyvborítót is 
alkottak maguknak. 

Lapunk látogatásakor a 
gyöngyfûzés, gyöngyékszer-
készítés fortélyait kóstolgatták, 
próbálgatták, amiben nemcsak 
a lányok jeleskedtek, hanem 
kiválóan megfért közöttük egy 
mosolygós fiú is, aki büszkén 
mutatta meg a fagyöngyből fris-
sen fûzött nyakláncát és kar-
kötőjét. A lányok többségükben 
azonban a parányi, sokszínű, 
csillogó gyöngyöcskékből 
ügyeskedték össze a csuklóju-
kat és nyakukat ékesítő, egyedi 
díszítésû láncokat. 

A hatodikos Margittai Emese 
Vivien elárulta, már harmadik 
alkalommal vesz részt a Kreatív 
kézmûvestáborban, de nagyon 
élvezi, mert mindig tanul valami 
új és érdekes technikát, amelyet 
később otthon is alkalmazni 
tud, ha ajándékot kell készíteni 
a családtagoknak vagy a bará-
toknak. Beszélgetésünk közben 
nem lehet nem észrevenni az 
arcán tündöklő csillámos arc-
festés eredményét, hiszen ez 
is felkelti a lányok érdeklődé-
sét. Édesanyja is engedélyezte, 
hiszen vakáció van, most olyas-
mit is szabad, amit az iskolában 
nem tûrnének meg, de a stran-
don bizony jól mutat. 

A hat és fél éves Zsófi a tábor 
legkisebb résztvevője, de kicsit 
idősebb nővérével remekül 
beilleszkedtek a társaságba, jól 
érzik magukat a sok érdekes 
tárgy készítése közben.

– Holnap finom fûszerolajat 
készítünk, de ennek csak a 
receptjét mutatom meg, és a 
gyerekek majd otthon próbál-
ják ki, ám a hozzá való dísz-
üveget mindenki saját ízlése 
szerint megalkothatja. Otthon 
pedig beleteszik a fûszereket, és 
ráönthetik az olajat.

Lakatos Gyöngyi, a bejárós 
tábor vezetője úgy válogatja 
össze a készülő tárgyakat és 
technikákat, hogy azok se unat-
kozzanak, akik esetleg nem elő-
ször vesznek részt a munkában. 
A saját kezűleg készített alko-
tással pedig mindenki eldicse-
kedhet otthon, és az elsajátított 
módszerekkel, ha kedve van, 
készíthet újabb, egyedi dara-
bokat is. 

A Kreatív kézmûvestábor az 
idén két hétig, július 11-től 22-
ig várta az ügyeskedni, alkotni 
vágyó nebulókat.  Bálint Edit


