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Június 27., 10.00 óra
Változások a szakképzés-
politikában – a Munkaadók 
és Gyáriparosok Országos
Szövetsége rendezésében
A rendezvény célja, hogy – 
vitafórummal egybekötve – 
az MGYOSZ tagvállalatai,
szakértõi részére tájékoztatást
adjon az elmúlt idõszak leg-
fontosabb változásairól
Helyszín: MGYOSZ-székház
(Bp. V., Kossuth Lajos tér 6–8.)
Június 27., 13.00 óra
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének 
közgyûlése
Helyszín: szentendrei skanzen
Június 27., 15.00 óra
Az Ernst & Young Európai 
versenyképességi tanulmá-
nyát mutatja be Kóka János
miniszter és Czakó Borbála,
az E&Y vezérigazgatója
Helyszín: Budapesti Értéktõzs-
de (Bp. V., Deák Ferenc u. 5.)
Június 27., 18.00 óra
Vállalkozói Klub – a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara
XVIII. kerületi tagcsoportja 
és a XVIII. kerületi rendõrkapi-
tányság közös rendezvénye
Téma: az üzleti élet biztonsá-
ga, bûnmegelõzés a vállalko-
zói szektorban
Helyszín: Gombás étterem
(Bp. XVIII., Dobozi utca 70.)
Június 3., 10.00
Határon túlnyúló igazságszol-
gáltatás az Európai Unióban 
– a Magyar Országos Köz-
jegyzõi Kamara konferenciája
Téma: átalakuló igazságügyi
szabályozás, a külföldi követe-
lések érvényesítésének prob-
lémái, végrehajtás az Európai
Unió országaiban 
Helyszín: Thermal Hotel Mar-
gitsziget (Bp., Margit-sziget)

Nem volt engedély
JOGVITA. Termõföld engedély
nélküli eltérõ hasznosítása ese-
tén földvédelmi járulékot és bír-
ságot kell kiszabni – szögezte le a
Legfelsõbb Bíróság (LB) az alábbi
perben. 

Az ügy felperesének termõ-
földként nyilvántartott ingatlana
a helyi önkormányzat rendezési
terve szerint ipari szolgáltató öve-
zethez tartozott. Az ingatlanra a
felperes építési engedéllyel épít-
kezett és a létesítményre haszná-
latbavételi engedélyt is kapott. Az
építkezést megelõzõen azonban
nem kért engedélyt a helyi föld-
hivataltól a termõföld más célú

hasznosítására. Emiatt a földhi-
vatal több mint egymillió forint
földvédelmi járulék és bírság
megfizetésére kötelezte. Az érin-
tett jogsértõnek találta a határo-
zatot, és a bírósághoz fordult.

Az igazságszolgáltató fórum
elutasította a keresetét. Az ítélet
indoklása szerint a felperes kö-
telezettsége lett volna az építést
lehetõvé tevõ jogi helyzet megte-
remtése. Ezt felróható módon el-
mulasztotta, így jogosan kötelez-
ték a földvédelmi járulék és a
bírság megfizetésére. 

A felperes felülvizsgálati ké-
relemmel fordult az LB-hez. Ar-
ra hivatkozott, hogy az építési
engedélyt megkapta, és a termõ-
földet nem felróhatóan hasznosí-
totta más célra, ezért a fizetésre
kötelezõ határozat nem volt jog-
szerû. 

Az LB kifejtette: a termõföld-
rõl szóló törvényt megsértve
hasznosította a felperes hatósági
engedély nélkül a földterületet.
A hatósági engedély kiadására a
földhivatal jogosult. A földtör-
vény szerint ha a termõföld más
célú hasznosításával kapcsolat-
ban az eredeti állapot helyreállí-
tását elrendelték vagy a haszná-
ló ez alól felmentést kapott, a
földvédelmi bírságot és a termõ-
föld idõleges vagy végleges más
célú hasznosításáért a földvédel-
mi járulékot meg kell fizetni. A
földtörvény azt is kimondja,
hogy földvédelmi bírságot köte-
les fizetni az, aki a termõföldet
felróhatóan engedély nélkül,
vagy annak elõírásaitól eltérõen
hasznosítja más célra. Az építési
hatóság engedélye nem menti
fel az építtetõt a külön jogsza-
bályok szerint szükséges más
hatósági engedélyek megszerzé-
sének kötelezettsége alól. A fel-
peres e kötelezettségét nem tel-
jesítette, az engedélykérést fel-
róható módon elmulasztva hasz-
nosította termõföldingatlanát
más célra. Ezért jogszerûen kö-
telezték a földvédelmi járulék és
bírság megfizetésére – mondta
ki az LB. KK

Hanyatlás és felemelkedés
KÖNYV. „Manapság korszerût-
lennek tûnik mindaz, ami há-
rom-négy lazán gépelt oldalnál
hosszabb terjedelmû, vagy ami-
rõl nem lehet – nem érdemes –
40 másodperces tévéklipben
szólni. Az idõ múlásával azon-
ban egyre többünkben munkál
az az igény, hogy összegezzük,
mivel is lettünk okosabbak a
rendszerváltozás kezdete óta el-
telt másfél évtizedben” – eképp
vall Csaba László arról, miért is
írt könyvet. A szerzõnek nem na-
gyon kell magyarázkodnia, hi-
szen publikációs listája a széle-
sebb körben ismert hazai köz-
gazdászok között kifejezetten
hosszúnak mondható. Így legfel-
jebb azok csodálkozhatnak rá új
mûvére, akik eddig leginkább –
a mindennapok aktuális gazda-
sági kérdéseivel foglalkozva –
csak a médiabeli szerepléseibõl
ismerték a Közép-európai Egye-
tem (CEU) professzorát.

Mindenesetre Csaba László
könnyedebb megnyilvánulásai
sem bizonyulnak rossz ajánlóle-
vélnek. Jószerével az egyetlen
szakember, aki a közéleti problé-
mákban úgy hallatja gyakran a
hangját, hogy közben mégsem
kell bekapcsolni beépített politi-
kai szûrõnket, ha valós képet
akarunk kapni a körülöttünk
zajló folyamatokról. Nagy érték
ez Magyarországon.

Csaba László könyve – A föl-
emelkedõ Európa – tudományos
igényû mû. Ugyanakkor összeg-
zõ jellege miatt kitûnõ olvas-
mány mindazoknak, akik egy-
szerûen úgy érzik, érdemes len-
ne az elmúlt másfél évtized le-
szûrhetõ tapasztalatait kicsit tá-

volabbról vizsgálódva, nemzet-
közi kitekintésben is számba
venni. Mely országok tudták a
maguk javára fordítani azokat a
sokkhatásokat, amelyek a rend-
szerváltozással, illetve azóta ér-
ték õket? Melyek a sikerre, illet-
ve kudarcra ítélõ, országspeci-
fikus tényezõk? Igazolódik-e a
tétel, hogy az érdekcsoportok
uralta közpolitika a nemzetek
hanyatlásához vezet? Többek
között ezekbõl az aspektusok-
ból kutatja a szerzõ a posztszo-
cialista gazdaságok fejlõdési út-
ját, cáfolva azt a megállapítást,
miszerint többé-kevésbé ugyan-
azt a pályát, nagyjából ugyan-
akkora sikerrel járja be minden
ország.

Nem csupán ez az észrevétel,
hanem a kutatás több más ered-
ménye is arra irányítja rá az ol-
vasó figyelmét, hogy a politiká-
nak igenis komoly felelõssége
van abban, hogy az új piacgazda-
ságok milyen mértékben tudnak

megfelelni a globalizáció és in-
tegráció kihívásainak.

Az olvasás intellektuális élmé-
nyét emeli, hogy Csaba László az
imponáló mennyiségû „kemény”
forrásanyagot elegánsan fûzi ösz-
sze az illusztrációs célokat szol-
gáló egyszerûbb példákkal, „ki-
kacsintós” információkkal.

Elsõsorban azonban a könyv
legfõbb értéke az érdeklõdõ olva-
só számára az lehet, hogy a ma-
gyar gazdaság helyzetét, kilátá-
sait európai összefüggésben se-
gít látni. A tudományos érdeklõ-
désû olvasók pedig élvezhetik az
interdiszciplináris – többek kö-
zött a hagyományos makroöko-
nómiai elemzési kereteket és az
intézményi közgazdaságtant is
segítségül hívó – tárgyalásmód
diadalát.

Lámfalussy Sándor, az Euró-
pai Monetáris Intézet volt elnöke
e szavakkal méltatja a mûvet:
„Nagy értéke ennek az úttörõ
könyvnek, hogy elveti a csábító-
an egyszerû és divatos válaszo-
kat, ugyanakkor meggyõzi az ol-
vasót arról, hogy mégis vannak
válaszok. A magyar olvasó szá-
mára ez idõben különösképpen
tanulságos lehet, amit az Euró-
pai Unióról és ezen belül a gaz-
dasági és monetáris unióról
mond: ez keretet, és ezáltal biz-
tonságot és fejlõdési lehetõsége-
ket teremt, de ezeknek a kihasz-
nálásához szükség van egy értel-
mes, felelõsségteljes és hosszú
távon gondolkodó magyar gazda-
ságpolitikára.” MI

Csaba László: A felemelkedõ
Európa, Akadémia Kiadó, Buda-
pest, 2006, 482 oldal, 4499 Ft

Szabályok a határokon
Szigorúan büntetik a jövedéki termékek csempészõit

MUNKATÁRSUNKTÓL

Most indul be a nyári szabadsá-
golások szezonja, érdemes szám-
ba venni, mire kell figyelniük
azoknak, akik külföldi nyaralás-
ra indulnak. Szigorú ellenõrzés-
re számíthatnak a határon, akik
az unión kívüli országok felé ve-
szik az irányt, illetve onnan tér-
nek haza – mondta lapunknak
Sipos Jenõ, a vám- és pénzügyõr-
ség szóvivõje. Ebben az esetben
mindig a fogadó ország szabályai
a mértékadók, nem árt, ha elin-
dulás elõtt az adott nagykövetsé-
gen tájékozódnak az utazók az
elõírásokról. A jövedéki termé-
kek harmadik országba történõ
kivitele mennyiségi korlátozás
alá esik, így vámmentesen kizá-
rólag például 200 szál cigaretta
vagy 50 szivar, egy liter tömény
szeszes ital szállítható. A vissza-
téréskor csak egy bizonyos hatá-
rig van lehetõség vámmentes be-
hozatalra: 175 euró alatt nyugod-
tan választhatja az utas a hatá-
ron az úgynevezett zöld folyosót.
A szóvivõ azonban arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy személyen-
ként érvényes ez az érték, s nem
vonható össze. 

Az Európai Unió tagállamai
között az áruk szabad mozgásá-
nak elve érvényesül, így bármely
tagállamban vásárolt árut korlá-
tozás nélkül hozhatunk haza, il-
letve vihetünk magunkkal. Fon-
tos, hogy a nálunk lévõ áruk
semmiféle kereskedelmi vagy
gazdasági célt nem szolgálhat-
nak – jelezte a szóvivõ. 

Speciális szabályok vonatkoz-
nak azonban az unióban is a jö-

vedéki termékekre, amelyek kö-
zösségen belüli mozgására kü-
lönösen figyelnek az egyes
nemzetek, meghatározva azt a
mennyiséget, amely fölött már
kereskedelmi mennyiségûnek
számít az áru. Így például a do-
hánytermékek közül 800 szál
cigaretta vagy 200 szivar, alko-
holtermékek közül 110 liter sör,
90 liter bor vagy 10 liter tömény

szeszes ital fölötti mennyiség
számít kereskedelmi mennyisé-
gûnek, ezek birtoklása, szállítá-
sa csak szigorúbb feltételekkel
történhet. 

Fontos azonban tudni, hogy
több uniós állam az átlagosnál is
szigorúbban húzta meg a keres-
kedelmi mennyiség határait, pél-
dául Ausztria 200 szálban maxi-
málta a bevihetõ cigarettát, így

külföldre utazás elõtt ajánlatos a
vám- és pénzügyõrségnél vagy a
célország nagykövetségén elõze-
tesen tájékozódni – tanácsolja
Sipos Jenõ.

Az élelmiszerekre is külön
szabályok vonatkoznak: az uta-
zás idejére összeállított élelmi-
szercsomagba továbbra sem
ajánlatos gyorsan romló élelmi-
szert tenni (nyers hús, házi ké-
szítésû hentesáru, tejtermék),
mivel ezek bevitelét szinte min-
den uniós állam tiltja. 

A szabályok megszegõivel
szemben a vám- és pénzügyõr-
ség a vámértéktõl függõen sza-
bálysértési vagy büntetõeljá-
rást, valamint jövedéki igazga-
tási eljárást indít – hívta fel a fi-
gyelmet Sipos Jenõ, hozzátéve:
meglehetõsen nagy a tét, hiszen
az adózás alól elvont jövedéki
terméket lefoglalják, jövedéki
bírságot szabnak ki, amelynek
összege legalább 20 ezer forint,
ráadásul a jövedéki termék táro-
lására és szállítására használt
eszközöket és jármûveket lefog-
lalhatják. BJA

Kamattámogatás 
háziorvosi jog vételéhez

@ Észrevételeiket, javaslataikat várjuk a VG-online fórumán:
www. vg.hu, illetve Kamasz Melinda e-mail címén: kamasz@vg.hu

A dohányreklámról 
(MK 2006/69. sz.)

A szakképzési hozzájá-

rulásról (MK 2006/69. sz.)

ÚJ SZABÁLYOK

PÁLYÁZAT. A Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium (GKM)
15 millió forintos kerettel pályá-
zatot hirdetett a háziorvosi mû-
ködtetési jog megvásárlását
vagy az egészségügyi közszol-
gáltatás nyújtását segítõ beru-
házások (kamat)támogatására.
Ezzel az egészségügyi reform és
a humánszolgáltatást végzõ kis-
vállalkozások fejlõdését igyek-
szik elõmozdítani. A támogatás
öt év alatt a mindenkori jegy-
banki alapkamat 70 százaléká-
ról 40 százalékára folyamatosan
csökken. A pályázatok 2006. ok-
tóber 31-ig folyamatosan nyújt-
hatók be, elbírálásuk is folya-
matos. 

Támogatásra magyarországi
székhelyû háziorvosi, házi-gyer-
mekorvosi vagy fogorvosi tevé-
kenységet folytató, ÁNTSZ-
engedélyt beszerzett magánsze-
mélyek, gazdasági társaságok,
szövetkezetek és egyéni vállal-
kozók pályázhatnak, ha kis-
vagy középvállalkozásnak minõ-
sülnek. A dotációt – a banknak a

kölcsönszerzõdés szerint tényle-
gesen megfizetett kamat alapján
– utólag folyósítják a hitel fu-
tamideje alatt, de legfeljebb a
kölcsön folyósításának megkez-
désétõl számított öt évig. A pá-
lyázat benyújtását megelõzõen
megkezdett beruházásra támo-
gatást nem lehet igényelni. A tá-
mogatás csak forinthitelhez kap-
ható. A törlesztés türelmi ideje
maximum két év lehet. 

További feltétel, hogy a besze-
rezni kívánt gépeknek meg kell
felelniük a vonatkozó európai
irányelvek, illetve az azokat har-
monizáló magyar rendeletek kö-
vetelményeinek. A projektnek a
kezdéstõl számított két éven be-

lül meg kell valósulnia. A pályá-
zónak vállalnia kell, hogy a lét-
rehozott projektet öt évig az ere-
deti célkitûzéseknek megfelelõ-
en mûködteti, rendelõ céljára
történt ingatlan vásárlása, építé-
se esetén 15 évig. A pályázat ki-
írója a megtérülési idõvel kap-
csolatban nem támaszt minimá-
lis elvárást. MK

Mûködtetési jog vásár-

lása (maximum ötmillió fo-

rint hitel kamataihoz)

Új rendelõ építése
(maximum ötvenmillió fo-

rint hitel kamataihoz)

Gép, mûszer, egyéb be-

rendezés, távoli hálózati

hozzáférésre alkalmas

személyi számítógép és a

kulturált betegfogadást

szolgáló berendezési tár-

gyak (maximum ötvenmil-

lió forint hitel kamataihoz)

Rendelõ vagy rendelõ

céljára történõ ingatlan vá-

sárlása, felújítása, átalakí-

tása, bõvítése (maximum

ötvenmillió forint hitel ka-

mataihoz)

AMIHEZ JÁR A TÁMOGATÁS

HATÁRSZIGOR.
Még az autójukat is 
kockáztatják azok, 
akiknél jelentõs 
mennyiségben találnak
csempészett jövedéki 
árut a pénzügyõrök  
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