
A z áfacsalások visszaszorítá-
sa érdekében ellenőrzése-
ket végez a használt autók 

piacán az Országos Adóhatóság 
(ANAF) ellenőrző szerve, a Pénz-
ügyi Csalások Elleni Főigazgatóság 
(DGAF). A már korábban elkezdett, 
Xenon nevű akció során most azok 
a közvetítők is ellenőrzésre számít-
hatnak, akik egy év alatt több mint 
két, külföldről származó használt 
gépkocsit vásároltak természetes 
személyként, majd továbbadták 
azt. A közúti, illetve vasúti hasz-
náltautó-szállítmányokat egyaránt 
megvizsgálják, lerakodásnál pedig 
az összes gépjármű származási ok-
mányát ellenőrzik a hatóság mun-
katársai – írja frissen kiadott közle-
ményében a DGAF. 

Valószínűleg azt próbálják majd 
bebizonyítani a Pénzügyi Csalások 
Elleni Főigazgatóság ellenőrei, hogy 
nem saját használatra, hanem ke-
reskedelmi célból történtek ezek az 
adásvételek – mondta megkeresé-
sünkre Dimén Hunor Dénes, a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Igazgató-
ság vezetője, de azt is közölte, nincs 
semmilyen hivatalos információja 
az akcióról, azt ugyanis önállóan a 
DGAF bonyolítja le.

Sok a feketéző

„Nagyon jónak tartom az intéz-
kedést, mert a tisztességtelen ver-
seny kategóriájába tartozik az, hogy 
miközben én hivatalosan dolgozom, 
a másik lehet, hogy kétszer akkora 
forgalmat bonyolít le nem hivatalo-
san” – vélekedett az akcióról megke-
resésünkre Major Miklós, a használt 
gépkocsikkal kereskedő székelyud-
varhelyi Demaco Autócentrum igaz-
gatója. Megjegyezte, ő is járt már 
olyan Maros megyei kereskedésben, 
amelynek udvarán legalább huszon-
öt eladásra szánt autó állt, de egy 
árva cégtábla sem utalt a tevékeny-
ségre, ugyanis  a kereskedés nem 
hivatalosan működött. A szakember 
becslései szerint az országban el-
adásra kerülő, külföldről származó 
használt gépkocsik 60–70 százalé-
ka nem hivatalosan tevékenykedő 
autókereskedők által cserél gazdát, 
és csak 30–40 százalékukat értéke-
sítik hivatalosan működő kereske-
dések. „Azzal nincs semmi problé-
ma, ha valakinek a garázsában van 
három kocsi, és az egyiket ki akarja 
cserélni, ezért meghirdeti. De ami-
kor ezt már kereskedelmi szinten 
csinálja, az senkinek sem jó. Ezek 
mindig megengedhették maguk-
nak, hogy olcsóbban javítsanak és 
olcsóbban adják el a kocsikat, mert 
nem fi zetnek adót” – fogalmazott a 

harminc éves múltra visszatekintő 
szakcég vezetője, aki szerint az elle-
nőrzést a nem hivatalosan működő 
szervizekre is ki kellene terjesztenie 
az adóhatóságnak.

• Lemondott Valentin 
Popa oktatási miniszter 
csütörtökön, miután 
Liviu Dragnea szociál-
demokrata pártelnök 
közvetve őt tette fele-
lőssé azért, hogy az 
RMDSZ felfüggesztette 
parlamenti együttműkö-
dését a szociálliberális 
kormánykoalícióval.

Az RMDSZ a múlt héten kérte a ko-
alíciótól Popa leváltását. Egyebek 

mellett azt rótták fel neki, hogy kor-
mányrendelettel – a tanítók helyett 
– szaktanárokra bízta a román nyelv 
oktatását a kisebbségi tanítási nyelvű 
elemi iskolákban, anélkül, hogy erről 
kikérte volna a kisebbségi érdekkép-
viseletek vagy a kisebbségi oktatásért 
felelős államtitkár véleményét. Mint is-

mert, a tanévnyitó előtt néhány héttel 
kiadott rendeletet nemcsak szakmai 
alapon kifogásolták, hanem azért is, 
mert nem maradt idő a hatályba lépte-
tésére, szervezési problémák megoldá-
sára, szaktanárok alkalmazására.

Popát csütörtök reggel parlamen-
ti házelnöki irodájába kérette Liviu 
Dragnea pártelnök, aki később azt 
mondta az újságíróknak: nemcsak a 
magyar, hanem valamennyi romániai 
nemzeti kisebbség elégedetlen azzal, 
hogy a tanítók helyett immár szakta-
nároknak kell oktatniuk a román nyel-
vet a kisebbségi tanítási nyelvű elemi 
iskolákban, az emiatt kialakult helyze-
tet pedig a kormánynak kell megolda-
nia. Újságírói kérdésre Dragnea azt is 
leszögezte: Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nöknek ez alkalommal igaza van, ami-
kor kilátásba helyezte, hogy az RMDSZ 
semmilyen más témáról nem hajlandó 
egyeztetni a kormánypártokkal, amíg 
a kormány nem hatálytalanítja az 53 
ezer gyermek és 3000 tanító helyzetét 
felforgató rendeletét. A vitatott intéz-
kedést leggyorsabban egy sürgősségi 

kormányrendelettel lehet hatályon kí-
vül helyezni, amelyet azonban szintén 
a szakminiszternek kellene kezdemé-
nyeznie. 

 Popa a Mediafax hírügynökség-
nek azzal indokolta lemondását, hogy 
nem értett egyet a rendelet hatályta-
lanításával, amelyet az RMDSZ kö-
vetelt. Popa a B1 hírtelevíziónak azt 
is elmondta: azért távozik posztjáról, 
mert nem akarta a kormány stabilitá-
sát veszélyeztetni saját „lelkiismereti” 

problémáival, és a vitatott rendelet ha-
tálytalanítását sem akarta hátráltatni.

Kelemen: az egyedüli jó döntés

Kelemen Hunor szerint a tárcave-
zető az egyedüli jó döntést hozta meg 
lemondásával. „Vállalnia kellett a 
következményét a meggondolatlan, 
szakmailag megalapozatlan lépé-
sének, amellyel zavart okozott több 
tízezer diák, pedagógus és szülő éle-
tében. Szakmai érvek hiányában a 
románnyelv-oktatást szabályozó kor-
mánycikkelyre nem tekinthettünk 
másként, mint ámokfutásra, ezért 
bízunk benne, hogy a kormány a 
mai (csütörtöki) ülésén rendezi ezt a 
kérdést” – idézte az RMDSZ hírlevele 
Kelemen Hunort.

Törölték a rendeletet

Közben a kormány törölte augusz-
tusban kiadott rendeletének a magyar 
diákokat hátrányosan érintő cikke-
lyét, így újra magyar tanítók oktatják 
a román nyelvet a magyar elemi osz-
tályokban – adta hírül csütörtökön 
az RMDSZ. Nem sokkal később Nelu 

Barbu kormányszóvivő is megerő-
sítette: a kormány csütörtöki ülésén 
sürgősségi rendelettel módosította au-
gusztusban elfogadott intézkedését, 
oly módon, hogy ezentúl az érintett 
kisebbségi tannyelvű osztályokban 
egyébként is tanító pedagógusok ta-
níthatják a román nyelvet is. „Gyakor-
latilag visszatérünk az idei 9-es számú 
kormányrendelet előtti állapothoz” 
– sommázta a szóvivő. Az RMDSZ 
hírlevele felidézte: Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök Liviu Dragneától, a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnökétől 
kérte, hogy helyezzék hatályon kívül 
az elemi osztályosok románnyelv-ok-
tatásában káoszt okozó rendelkezést, 
amellyel – a tanítók helyett – szakta-
nárokra bízták a román nyelv oktatá-
sát a kisebbségi tanítási nyelvű elemi 
iskolákban. Az RMDSZ elnöke úgy ér-
tékelte: a kormány elfogadta a magyar 
gyermekek és szülők, a szakma, va-
lamint az RMDSZ érveit, és megértet-
te, hogy az oktatási miniszter lépése 
szakmailag megalapozatlan és meg-
gondolatlan volt – tudatta a hírlevél.
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Rászáll a finánc az autókupecekre
Szigorúbban ellenőrzi a külföldi használt gépkocsik beáramlását a DGAF

Eladásra kínált használt gépkocsi. 
Az évente kettőnél többet 
értékesítők is ellenőrzésre 
számíthatnak

▴   FOTÓ: GECSE NOÉMI

Xenon
A használt autók piacán zajló áfacsalások visszaszorítását célzó, Xenon 
nevű akciót 2016-ban kezdte meg a Pénzügyi Csalások Elleni Főigazgató-
ság. A művelet első fázisában csak autókereskedéssel foglalkozó cégeket 
ellenőriztek: három hónap alatt kétszáz szakcéget látogattak meg – 
amelyek összesen több mint egymilliárd lejes forgalmat valósítottak meg 
használtautó-eladásból –, és ezek közül mindössze tizenkilencnél nem 

tapasztaltak szabálytalanságokat. A DGAF legutóbbi közleménye szerint 
a hatóság az év eleje óta harmincnyolc olyan használtautó-kereskede-
lemmel foglalkozó céget azonosított, amely elmulasztotta befizetni az 
adót, ezzel több mint húszmillió lejjel károsítva meg az államot.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Lemondott a tanügyminiszter, visszavonták  a rendeletet

Valentin Popa volt tárcavezető
▴   FOTÓ: GECSE NOÉMI

• Felülvizsgálja a külföldről behozott használt autók 
forgalmát az adóhatóság ellenőrző szerve, a Pénzügyi 
Csalások Elleni Főigazgatóság. Ellenőrzésre számíthat-
nak azok a természetes személyek is, akik az elmúlt 
egy évben több mint két, külföldről származó használt 
gépkocsit vásároltak és adtak el.




