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RÖVIDEN

A Duna térség
kohéziójáért
Negyedik alkalommal
rendezik meg a Duna
térségi kohézió nemzet-
közi konferenciát no-
vember 14-15-én a Du-
naújvárosi Főiskolán.
A két és félnapos konfe-
rencia felkért fővédnöke
Áder János Magyaror-
szág köztársasági elnö-
ke. A tudomány hete
egyhetes konferenciaso-
rozatának idekapcsoló-
dó témái között a vízmi-
nőség helyreállítása,
a fenntartható energia
használatának ösztönzé-
se, és a dunai turizmus
élénkítése szerepel.

Innováció,
akadálymentes
November 20-án, szer-
dán 10 órától a Dunaúj-
városi Kereskedelmi és
Iparkamara székházá-
ban újabb kreditpontos
előadásra kerül sor az
építészek számára. Far-
kas Zsolta mozgáskorlá-
tozottakkal kapcsolatos
előírásokat ismerteti, az
akadálymentesítéssel
kapcsolatos jogszabályi
előírásokat. Ugyanakkor
fontos arra is figyelem-
mel lenni, hogy az aktu-
ális kormányrendelettel
a felelős műszaki veze-
tők, műszaki ellenőrök
kreditpontok szerzésé-
vel kapcsolatos kötele-
zettsége megszűnik:
2014. január elsejétől
már nem kell erre kon-
centrálniuk.

Szaképzési díj
A Német-Magyar Ipari
és Kereskedelmi Kama-
ra pályázatot hirdet
Szakképzési Díjra, a díj-
jal kapcsolatos pályáza-
tot a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra honlapján találja meg
(www.dkik.hu).

A lánctartozások leküzdésére
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS A szakértői szervhez három dunaújvárosi szakember csatlakozhatott

(Folytatás a 13. oldalról.)
Az elfogadásról értesítik

az eljárást kezdeményező fe-
let. Hiányosan benyújtott ké-
relem esetén hiánypótlásra
van lehetőség.

A jogalkotó egyértelmű
célja, hogy a vitás ügyek
nagy része lehetőleg a bíróság
elkerülésével, a TSZSZ által
kiadott szakvéleményben fog-
laltaknak megfelelően oldód-
jon meg. Ha ez mégsem így
történik, a vállalkozó a szá-
mára kedvező szakvélemény
birtokában a neki járó pénz
kifizetését a bíróságon na-
gyobb eséllyel érvényesítheti
– így a bíróság a felperes ké-
relmére már a per kezdetén
elrendelheti a vitatott összeg
kifizetését. Az is kedvező fej-
lemény a pénzére váró számá-
ra, hogy a bírósági ítélet elő-
zetesen végrehajtható, és az
ilyen perek a kiemeltekre vo-
natkozó gyorsító szabályok-
nak megfelelően zajlanak; el-
őreláthatóan befejezésük nem
tart majd évekig.

A hivatkozott kormányren-
delet szerint ugyanakkor a ké-
relmezőnek szakértői díjat
kell fizetnie. Ennek összege
a kérelmező által megjelölt
vitatott nettó érték egyszáza-
léka, legkevesebb 60 ezer fo-
rint, és nem haladhatja meg
a 450 ezer forintot. (Az
összeget a kérelem beadása-
kor a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elkülönített al-
számlájára kell átutalni.)

Ahogy írtuk, a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-
mara illetékességi területén
három szakértő aspirált siker-
rel a TSZSZ pályázatán. Dei-
mel János kiterjedt feladatkör-
rel pályázott: környezetvédel-
mi igazságügyi szakértőként
talajvédelem, felszín alatti
vízvédelem, szennyvízkeze-
lés, továbbá hulladékgazdál-
kodás, valamint zaj- és rezgé-
sártalommal összefüggő sza-
kértői tevékenységet végez:

– Az egész építőipar, de
a magyar vállalkozói szféra
elemi érdeke, hogy felgyor-
suljon az építőipari lánctarto-
zások felszámolása. A szakér-
tői szerv működése révén lé-
nyegében a bírósági ítélettel

egyenértékű határozatok szü-
lethetnek – a szakmai mega-
lapozottságot igazolja, hogy
a szakértői álláspontot a bíró-
ság nem ellenőrzi, hanem
helybenhagyja. Ennek nyo-
mán rövid úton megol-
dódhatnak azok a vitás
kérdések, amelyek ed-
dig bírósági úton több
év alatt jutottak el az
ítéletig. A szakértői
szerv működésének
már most lehet olyan
közvetett eredménye,
hogy a korábbinál biztonsá-
gosabban, átláthatóbban üze-
melő rendszert eredményez –
hiszen már a TSZSZ léte is
egyfajta szűrő ahhoz, hogy
a zavarosban halászók ki-
szálljanak a rendszerből. Az
már a jövő zenéje, a követke-
ző ütem feladata lesz, hogy
felgyorsuljon a pályázatok,

közbeszerzések lefutása – eb-
ben szintén fontos szerep jut-
hat a vitás kérdések szakmai
alapú, a korábbinál nagyság-
rendekkel gyorsabb rendezé-
sének!

Hasonló húrokat pendített
Krokovay Attila igazságügyi
szakértő is. Az építészet és
tartószerkezetek, valamint
épületenergetika terén illeté-
kes szakértő:

– Mint a pályázathoz kap-
csolt szakmai önéletrajzban is
megfogalmaztam, számomra
evidens lépés volt, hogy most,

amikor megteremtették a ko-
rábbinál átláthatóbb folyama-
tokat biztosító jogszabályi
hátteret, létrejött a szakmai
alapokon, kamarai együttmű-
ködéssel működő TSZSZ,

részt vállaljak a fela-
datokból.

A TSZSZ rendszer-
be állásával lényegé-
ben a bírósági szakot
megelőzően egy kom-
pakt, okadatolt szak-
mai álláspont kialakí-
tása a cél. Egy szakér-

tői álláspont nyomán nem
maradnak, nem maradhatnak
vitás szakmai kérdések, így
a TSZSZ közreműködése
nyomán az esetek többségé-
ben akár feleslegesség is vál-
hat a bírósági szak: a nagy
kérdések előbb eldőlnek!

A faipar és a környezetvé-
delem, ezen belül kivált a hul-

ladékgazdálkodás terén vállal
szakértői megbízásokat Vö-
nöczky Balázs.:

– Nagyon fontos motívum
a szakértői szerv működésé-
ben a megfelelő, szakmailag
megalapozott álláspont – de
még ennél is nagyobb,
a konkrét eseteken messze
túlmutató jelentősége lehet
a szakértői szerv működésé-
nek, hogy megteremti a lehe-
tőséget az elvégezett munka
teljesítésének monitorozására,
a minőség és a határidők be-
tartására, ha tetszik, a teljesít-
mény ellenőrzésére., így meg-
teremtik a feladatokkal és tel-
jesítésekkel összefüggő pénz-
ügyi mozgások ellenőrizhető-
ségét.

Már rövidtávon is ez az át-
láthatóság lehet a TSZSZ pro-
gramjának legfontosabb ho-
zadéka.

Az egész építőipar, de a magyar vállalkozói szféra elemi érdeke, hogy felgyorsuljon az építőipari lánctartozások felszámolása.
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Így tudják kiszűrni
a zavarosban halászókat

a hatóságok

Online pénztárgép: itt lesz a megoldás
Az adóhatósághoz bekötött gépekkel kapcsolatban még számos kérdést vethetnek fel a felhasználók

Nyulasi Zsolt

Országos viszonylatban
a hetedik, a városban az
első online pénztárgépet
üzemelte be a közelmúlt-
ban a Vasmű úti Zizi
Computer szaküzlet.

A berendezés működésével
lényegében az adóhatóság is
teszteli a rendszert – a többek
között a pénztárgépek eladá-
sával is foglalkozó bolt veze-
tőjét, Izing Gábort kérdeztük
az első tapasztalatokról.

– A beszélgetésre készül-
ve elárulta, hogy bár éles
üzemmódban működik az
online pénztárgép, lényegé-
ben még mindig a tesztü-
zemnél tartanak. Mit értett
ez alatt?

– Valóban kicsit furcsa ket-
tőségről beszélhetünk: a lé-
nyeg, hogy a városban elő-
ször – és országos viszonylat-
ban hetedikként – üzembe ál-

lítottuk az Euroflexy 150 tí-
pusú gépet, a szlovák gyártá-
sú berendezés tehát üzemel.
A teszt a teljes rendszer mű-
ködtetésére vonatkozik: a be-
rendezés forgalmazója kere-
sett meg a lehetőséggel, mi-
szerint az értékesítésen túl
szeretnék, ha tesztelnénk
a NAV szerverét és rendszerét
a már beállított gépekkel.

– Lehet egy ilyen kérés-
nek nemet mondani?

– Örömmel vállaltuk a fel-
adatot. Úgy érzem, ez egy jó
lehetőség számunkra, hogy
tapasztalatainkkal segítsünk
a később zökkenőmentes üze-
melés érdekében – ráadásul
számunkra is jelent egyfajta
szakmai kihívást például
a rendszerhibák kiszűrése,
megtalálása. És persze az is
fontos, hogy az itt működő
gép már „Big Brother üzem-
módban fut” – számunkra
nem utolsó szempont, hogy
hozzászoktassuk magunkat és

ügyfeleinket ahhoz a gondo-
lathoz, hogy a gép révén bár-
milyen aktivitást figyelemmel
kísér a hatóság.

– Kérem, röviden és szi-
gorúan laikusoknak foglalja
össze a berendezés műkö-
dését, illetve a rendszer üze-
meltetésével összefüggő

költségeket. Kezdjük ott,
hogy egy vállalkozó vesz egy
online pénztárgépet...

– A vállalkozó vesz egy
online pénztárgépet, kifizet
érte 128 ezer forintot,
amennyiben jogosult, ehhez
igényelhet 50 ezer forint ked-
vezményt. A gép mellé kap
egy úgynevezett SIM-chipet,

ez kommunikál az adóható-
sággal – a működéséhez
szükség lesz egy adatforgalmi
előfizetésre, ennek ára 2300
forint plusz ÁFA havonta, az
összeg a mobilszolgáltatók-
hoz fut be. Mindezek után
a beüzemelés már gyerekjá-
ték, lényegében minden segít-
séget megkap a szerződő
a rendszer és a berendezés
biztonságos működtetéséhez.

– Milyenek az első ta-
pasztalatok?

– Összességében egyértel-
műen kedvezőek. A kezdeti
stádiumban voltak apróbb hi-
ányosságok, frissítést igényelt
a szoftverháttér: a hónap de-
rekán végrehajtott módosítás
érdekessége, hogy az új pro-
gramot már a NAV tette onli-
ne módon a tesztüzembe állí-
tott gépekre. Ezzel együtt jók
a tapasztalataink: gyors, csen-
des, megbízhatóan üzemel
a masina – eddig hibátlan
működést tapasztaltunk!

– Végül, de közel sem
utolsósorban essen szó ar-
ról, hogy milyen lépéseket
kell tenniük az online pénz-
tárgépek működtetésére kö-
telezett vállalkozóknak ah-
hoz, hogy elkerüljék a ható-
sági büntetést.

– Ez roppant érzékeny te-
rület, hiszen közismert, hogy
a korábbi tervek szerint
a rendszernek már szeptem-
ber 1-jén működnie kellett
volna – a csúszást egyébként
éppen a megbízható, jó gépek
beszerzésének elhúzódása
okozta, de úgy érzem, mos-
tanra elhárult minden techno-
lógiai akadály. A hatóság ál-
láspontja e téren egyértelmű:
jelen állás szerint akik igé-
nyelték a gépet és a kapcsoló-
dó NAV-kódot, azok minden
retorzió alól mentesülnek,
amíg üzembe nem helyezik
berendezéseiket! A hírek
a határidő módosulásáról
szólnak, azonban nem nyer-
tek még megerősítést.

Az online pénztárgépé a jövő
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