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Álpácienssel buktatták le
az adócsaló plasztikai sebészt 

A Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal 
(NAV)  Közép-magyarországi 
Regionális  Adó  Főigazgatósága 
eljárást  indított  egy zsebre dol-
gozó plasztikai sebész ellen, akit 
a  napokban  egy  gondosan  elő-
készített  ellenőrzés  keretében, 
„próbavásárlás”  során  sikerült 
tetten érni. Az adóhatóság kife-
jezetten  a  luxusszolgáltatást 
nyújtók  körében  több  hasonló 
jellegû vizsgálatra készül.
Az  ellenőrzés  előkészíté-

se  során  a  NAV  egyik  mun-
katársa  egy  szépészeti  beavat-
kozásra  jelentkezett  be  egy 
neves plasztikai  sebészhez,  aki 
a  tervezett  mûtét  napján  900 
ezer  forintot  vett  át  a  szépül-
ni  vágyó  adóellenőr  hölgytől, 
ám  erről  számlát  nem  adott. 
A revizorok  a  tettenérést  köve-
tően  felfedték  kilétüket,  majd 
–  a  betegjogok  védelmének 
szem előtt tartása mellett – ano-
nimizált  adatgyûjtést  végeztek 
a  magánklinikát  mûködtető 
cégnél  annak  érdekében,  hogy 
az  orvos  tényleges  betegforgal-
ma  és  bevétele  megállapítható 
legyen. Az eddigi adatok szerint 
a  vizsgált  plasztikai  sebész  az 
elmúlt 20 hónapban közel száz 
mûtétet végzett! Az orvos tuda-
tos  jogsértő  magatartására  utal 
az  a  körülmény,  hogy  a  rende-
lőjében  nem  is  tartott  számla-
tömböt. 
Az adóhivatal azonnali átfogó 

ellenőrzést  rendelt  el  a  sebész 
vállalkozásánál, mely kiterjed a 
bevallások  utólagos  vizsgálatá-
ra  is. Az adócsalás mértékének 
megállapítására  az  ellenőrzési 
eljárás keretében kerül sor.
A Közép-magyarországi  Re-

gionális  Adó  Főigazgatóság 
kiemelt  célja, hogy egyre  több-
ször  jelenjen meg a fővárosban 
és  Pest  megyében  a  szolgálta-
tó  szektor  azon  ágazataiban 
is,  ahol  korábban  nem  voltak 
mindennaposak a revizorok fel-
bukkanásai. Így a jövőben nem-
csak  a  plasztikai  sebészetek,  a 
magánorvosi,  fogorvosi  praxi-
sok, hanem a különböző luxus-
szolgáltatásokat nyújtók  is szá-
míthatnak hasonló és ismétlődő 
ellenőrzésekre.

Uzsorások és nyerészkedők 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV)  Közép-magyarországi 
Regionális Adó Főigazgatósága 
a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete  (PSZÁF)  jelzé-
se,  illetve  közérdekû  bejelen-
tések  alapján  fél  tucat  olyan 
budapesti,  illetve  Pest  megyei 
magánszemélyt  vizsgál,  akik 
20–40,  esetenként  50%-os 
kamatra  nyújtottak  kölcsönt 
más magánszemélyeknek, vagy 
hitelközvetítőként  károsították 
meg  ügyfeleiket.  Az  eljárások 
között  akad  olyan,  amelyben 
több  mint  húsz  károsult  érin-
tett,  fejenként  72  ezer  Ft-tól 
közel  9  millió  Ft-ig  terjedő 
uzsorakölcsönnel.
A vizsgálatok  eddigi  tapasz-

talatai  alapján  elmondha-
tó,  hogy  az  uzsorakölcsönök 
menete  az  esetek  többségében 
igen hasonló volt; az általában 
banki  vagy  egyéb  kölcsöntör-
lesztéssel hátralékban lévő adó-
sok – ingatlantulajdonaik meg-
mentése  érdekében  –  hirdetés 
vagy  ismerős  útján  jutottak  el 
az  uzsorásokhoz,  akik  a  kért 
összeget  jellemzően  rövid  (2-
3 hónapos)  futamidőre, magas 
kamatra adták kölcsön. 
A jövedelemszerzés  látszatát 

kerülendően – a közjegyző által 
is  hitelesített  –  szerződésben 
kamatot  nem  tüntettek  fel,  de 
hitelösszegként  nem  a  tényle-
gesen  nyújtott,  hanem  a  már 
kamatokkal  terhelt  összeget 
tüntették  fel,  és  ennek  erejéig 
az  adósok  ingatlanjaira  jelzá-
logjogot  jegyeztettek  be.  Az 
adósok  az  uzsorakölcsön  tör-
lesztéséhez  –  és  az  erőszaktól 
sem  visszariadó  „behajtást” 
megelőzendően  –  újabb  hitel 
felvételére  kényszerültek,  és 
így egyre jobban eladósodtak.
Az  ellenőrzések  során  egy 

új  jelenségre  is  felfigyelt  az 
adóhatóság.  Előfordult  olyan 
eset,  hogy  egy  hitelközvetítés-
sel  foglalkozó  társaság  tulaj-
donosa  a  cégéhez  forduló 
ügyfeleket  –  a  banki  kölcsön 
elbírálásáig,  illetve  folyósítá-
sáig – 12–20%-os kamatra adott 
magánhitellel  „segítette  ki”. 
A magánkölcsönhöz  kapcsoló-
dóan  a  kamatkikötés  mellett 

Klub mozgássérülteknek
Tisztelt Szerkesztőség!
Klubdélutánokat tervezünk indítani a MÉKE mozgáskorlátozott-
egyesület Tompa Mihály utca 1. szám alatti helyiségében. A klub 
vezetője  Gattyán Iván,  segítője  pedig  Adamecz Andrásné,  ez 
utóbbinak  a  telefonszáma:  23-372-168.  Érdeklődni  ezen  a  szá-
mon lehet. Az a kérésünk a szerkesztőséghez, hogy jelentessék 
meg ezt a felhívást az újságban. Szükségünk van ugyanis segít-
ségre, hogy a tagtársak ezt olvassák és megtudják. 
A klub hétfő délutánonként 13 órától 15.30-ig tart.
Köszönöm a felhívásunk közzétételét, tisztelettel:

Adamecz Andrásné
Érd, 23-372-168

Érdi fiatalok, itt a Papagáj!
A Papagáj  nem más, mint  egy  gondolat,  egy  „álom”,  amit  két 
fiatal diák álmodott meg még a középiskolásévei alatt. Vágytak 
arra, hogy egy olyan helyen bulizhassanak, vagy szimplán csak 
összejöjjenek a többi fiatallal, ahol a zenei környezet maximáli-
san kielégíti az igényeiket, és ezt ne egy pesti szórakozóhelyen 
leljék meg, hanem helyben, a lakóhelyükön. Sajnos, ezt Érden 
nem találták meg a mai napig sem. Azt, hogy miért nem, abba 
most még nem szeretnék belefolyni…
A mostani  kezdeményezéssel  egy  olyan  folyamatot  szeret-

nénk elindítani,  amivel közelebb kerülünk egy  tavasztól  őszig 
nyitva  tartó,  élőzenei  koncertekkel  váró,  igazán  barátias  buli-
hely felépítéséhez, megvalósításához Érden. Hisszük, hogy egy 
megyei jogú város kulturális életébe bele kell hogy férjen ez az 
alternatíva  is!  Ehhez persze  sok mindennek  és  sok mindenki-
nek az akaratára, ötleteire, jóváhagyására és pénzére lesz-lenne 
majd szükség. Gondolok itt elsősorban a városvezetésre, olyan 
vállalkozókra, magánemberekre, akik látnak fantáziát ebben az 
ötletben, és hajlandók áldozni az érdi és a környező települések 
fiataljainak a szórakozási igényeire. Mert van nekik, ebben ma is 
biztosak vagyunk! A Papagáj nem titkoltan a Zöld Pardon min-
tájára épülne, és nyitná meg kapuit. Csatlakozzon minden helyi 
és nem helyi fiatal, aki késztetést érez egy ilyen kezdeményezés 
támogatásához. Az üzenetünk talán eljut hozzátok, és ráadásul 
talán még ösztönöz is arra, hogy többször vegyetek a kezetekbe 
újságot, és olvassatok.
A többit később, ígérjük…
Elérhetőség,  ha  bármely  kérdésetek,  észrevételetek  van:  a 

Facebookon, Papagáj Klub Érd néven! 
Tatár Péter

papagaj.erd@gmail.com
pep.tatar@gmail.com

NAV-információk
szerződési  díjat  és  folyósítási 
jutalékot  is  felszámított,  ame-
lyek  pluszbevételekhez  juttat-
ták  amellett,  hogy  a  pénzinté-
zetek természetesen a hitelköz-
vetítőnek járó jutalékot is meg-
fizették a társaság számára. 
Az  ilyen  jellegû  vizsgálato-

kat  nehezíti,  hogy  a  kölcsönt 
igénybe vevő adósok többnyire 
megfélemlített személyek, akik 
nem  minden  esetben  mernek 
nyilatkozatot tenni. Az azonban 
már  az  ügyek  jelenlegi  állása 
mellett is megállapítható, hogy 
a kölcsönt nyújtó magánszemé-
lyek  nem  szerepeltettek  beval-
lásukban  akkora  jövedelmet, 
amely  fedezetet  nyújtott  volna 
a kihelyezett hitelekre, továbbá 
a  kölcsönnyújtásból  származó 
jövedelmüket  nem  vallották 
be  és  adót  sem  fizettek  utána. 
Mindezzel esetenként több tíz-
millióval  károsították  meg  az 
állami költségvetést.
Az  ügyekben  folyik  az  eljá-

rás.

Összehangolt ellenőrzés 
a virágpiacokon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV)  munkatársai  össze-
hangolt  ellenőrzési  sorozat 
keretében vizsgálják a nagybani 
virágpiacokat.  A pénzügyőrök 
és az adóellenőrök két nap alatt 
mintegy 200 vizsgálatot végez-
tek,  amelyek  gépjármûvek 
ellenőrzésére,  foglalkoztatot-
tak  bejelentésére,  árueredet 
vizsgálatára,  illetve  nyugta-  és 
számlaadási kötelezettség telje-
sítésére irányultak.
Az összehangolt fellépés célja 

a  virág-nagykereskedelemmel 
foglalkozók  figyelemmel  kísé-
rése,  kiemelten  az  EU-n  belüli 
forgalomra.  A komplex  akció 
során az adóhatóság olyan ada-
tokat gyûjtött, amelyek alapján 
a  kockázatosnak  ítélt  adózók-
nál  további  ellenőrzéseket  is 
indíthat.
A nagybani  virágpiacra 

vágott  és  cserepes  virágokat 
szállító  kamionokat  a  NAV 
Bevetési  Főigazgatóság  Járőr 
Igazgatóságának  munkatársai 
megállították,  a  rakteret  és  a 
papírokat átvizsgálták. Továbbá 
a  piac  területéről  kilépő  for-
galmat  is  ellenőrizték  annak 
érdekében, hogy megállapítsák 
az árukísérő okmányok (szám-
la,  fuvarlevél) meglétét és  sza-
bályosságát.
Ezzel  egy  időben  az  adóel-

lenőrök a nagybani virágpiacon 
kereskedelmi  tevékenységet 
folytatóknál  adatgyûjtésre  irá-
nyuló ellenőrzéseket végeztek, 
valamint  vizsgálták  a  nyugta- 
és  számlaadási  fegyelmet  és  a 
kamionok  kirakodását  végzők 
szabályszerû foglalkoztatását.
Az  adóhatóság  több  esetben 

tapasztalta, hogy a kamiont úgy 
rakodták  le  belföldön,  hogy  a 
fuvarokmányokon külföldi útvo-
nal  szerepelt,  vagy  az  árut  nem 
a  belföldi  úti  célként  megjelölt 
helyen,  hanem  valahol  máshol 
pakolták ki. Előfordult olyan eset 
is, ahol több százezer forint kész-
pénzes vásárlásról nem állítottak 
ki  számlát.  A kimenő  forgalom 
ellenőrzése  miatt  több  sofőr 
visszafordította kamionját  a hiá-
nyosságok pótlása érdekében.
Az eljárásban részt vevő vég-

rehajtók az adótartozással ren-
delkező  vállalkozásoknál  hely-
színi  végrehajtást  végeztek. 
Volt olyan eset, ahol a fennálló 
adótartozás  fejében  nemcsak 
készpénzt,  hanem  11  millió 
forint  értékû  árukészletet  is 
lefoglaltak,  és  –  a  romlandó 
árura  tekintettel  –  azt  azonnal 
árverezték is.

Adózási határidők

November 14., hétfő:
A kifizető,  munkáltató  eddig 
fizeti meg 
•   az  általa  levont  személyi 

jövedelemadót  vagy  szja-
előleget, 

•   a  magán-nyugdíjpénztári 
tagdíjakat,

•   a  járulékokat:  az  egészség-
biztosítási  és  munkaerő-
piaci  járulékot,  a  nyugdíj-
járulékot,  a  tb-járulékot,  a 
korkedvezmény-biztosítási 
járulékot,  az  egészségügyi 
szolgáltatási  járulékot,  az 
egészségügyi  hozzájárulást, 
az ekhót, 

•   a  START-kártyák  valame-
lyikével  rendelkező  foglal-
koztatott  után  a  0/10/20% 
járulékot,

•   az  egyszerûsített  foglalkoz-
tatás  napi  500  vagy  1000  Ft 
közterhét,

•   a  háztartási  alkalmazott 
utáni regisztrációs díjat. 
A fenti  befizetések  beval-

lásai  kifizetőnél  a  1108-as, 
egyszerûsített  foglalkoztatás 
esetén  a  1108E,  egyéni  vállal-
kozónál saját magáról a 1158-as 
számú bevallások.

November 15., kedd
Az  áfa-törvényben  meghatá-
rozott  új  közlekedési  eszközt 
értékesítő  adózó  adatszolgál-
tatást ad.

November 21., hétfő
Társasági adóelőleg befizetése, 
játékadó  befizetése  és  beval-
lása,  havi  áfa  befizetése  és 
bevallása, 1101-es havi bevallás 
benyújtása,  fogyasztói árkiegé-
szítés  és  költségvetési  támo-
gatás  igénylése,  az  Európai 
Közösségből történő beszerzés 
esetén  meghatározott  adóala-
nyok 1186-os számú bevallásá-
nak benyújtása.

Fórum

információk

Lengyelországban,  Iwonicz-
ban  jártak az Ága-Boga Nagy-
családosok Érdi Egyesületének 
diákjai  a Fiatalok  lendületben 
elnevezésû  uniós  program 
keretében.  A nyolc  érdi  fiatal 
október 10. és 16. között olyan 
lengyel  diákokhoz  látogatott 
el, akik nem családban, hanem 
állami  intézményben  nevel-
kednek.  Az  utazás  célja  az 
volt,  hogy  megismerjék  egy-
más  kultúráját,  történelmét, 
gasztronómiáját,  sőt  nyelvét 
is.  Így  a  magyar  gyerekek 

nemcsak  a  Lengyel  Nemzeti 
Múzeummal és egyéb neveze-
tességekkel,  hanem  a  lengyel 
konyhával is megismerkedhet-
tek  –  a  lengyel  fiatalok  pedig 
megkóstolhatták  a  csirkepap-
rikást, a gulyáslevest és a lán-
gost. A sport sem maradhatott 
ki a programból: röplabdáztak, 
kosaraztak,  sziklát  másztak 
együtt  a  diákok.  Bár  a  pályá-
zat egyfordulós volt, a fiatalok 
remélik: az egy hét alatt kiala-
kult  barátságok  a  jövőben  is 
megmaradnak.  Á. K.

Lángos és csirkepaprikás 

lengyel diákoknak

A magyar és a lengyel fiatalok egy hetet töltöttek együtt, egymás kultú-
rájával, gasztronómiájával, nyelvével ismerkedve
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Milán  édesanyja  otthon  neve-
li  kisebbik  fiát,  a  hatéves, 
beteg  Danit.  Az  édesapa  hiva-
tásos  katona,  aki  dolgozott 
Kolontáron,  a  vörösiszap-káro-
sultaknak  segített,  és  ott  volt 
Felsõzsolcán,  amikor  az  árvíz-
károsultak  kerültek  bajba.  A 
levélíró Milán családja – mivel a 
kistestvér a betegsége miatt nem 
tud  lépcsõzni  –  egy  felújításra 
szoruló  székesfehérvári  házba 

költözött, mondván, idõvel szé-
pen felújítják, lakhatóvá teszik. – 
Egy olyan családhoz látogattunk 
el,  akik  félig  már  nekiálltak  az 
otthonuk  rendbetételének, de a 
hitelek és a válság ellehetetlení-
tették õket. A feladatunk az volt, 
hogy befejezzük az általuk meg-
álmodott otthont – mondta Kate 
Endrész Roberts  belsõépítész. 
A szakember  szerint  ahhoz, 
hogy egy belsõépítész jó munkát 
végezzen,  jó  emberismerõnek, 
jó pszichológusnak kell  lennie. 
–  Amikor  az  átadáskor  talál-
koztunk  a  családdal,  rácsodál-
koztak  az  elkészült  otthonra, 
és  Ferenc,  a  családfõ  meglepe-
tésében  megkérdezte,  hogy: 
„Ti beleláttatok a fejünkbe?” Ez 
nagyon jólesett!
Az  ÁlomÉpítõk  következõ 

adásában november 10-én, csü-
törtökön  este  22.15-tõl  mutatja 
be  a  VIASAT3,  milyen  otthont 
kapott a székesfehérvári család. 
Az ismétlés vasárnap látható.

Kisgyerek írt levelet 
az ÁlomÉpítõknek
A VIASAT3 ÁlomÉpítõk 2 címû mûsorának következõ 
adásában egy 11 éves kisfiú álmait váltja valóra a 
szakemberekbõl és önkéntesekbõl álló csapat. Milán, szü-
lei tudta nélkül, titokban írt levelet a mûsorvezetõknek. 

Varga Milán segítséget kért


