
A Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) OSZK-beli 
szervezete idén is két balatoni házat bérel üdülés céljára. A turnusok 2 he
tesek, vasárnap kezdődnek és szombaton fejeződnek be.

Turnusbeosztások:

Balatonszéplak Boglárlelle

VI. 23. - VII. 6.
VII. 7. - VII. 20.
VII. 21. - VIII. 3-
VIII. 4. - VIII. 17. 
VIII. 18. - VIII. 31.

VI. 30. - VII. 1 .
VII. 14. - VII. 7.
VII. 28. - VIII. 10.
VIII. 11. - VIII. 24.
VIII. 25. - VIII. 31.(1hetes)

2 drb 6 ágyas + 1 drb 2 ágyas szobák 
nagy kert,
vasútállomástól kb. 1 km-re, 
kb. 100 m-re part nélkül.
Csendes környezet.

1 drb 4 ágyas, 2 drb 3 ágyas és 
1 drb 2 ágyas szobák, 
Vasútállomástól 1 percre, a víz
től kb. 200 m-re, hosszú, széles 
part. Kert nincs.
Zajosabb környezet, mivel a köz
pontban van.

a víztől

Bérleti díjak:

OSZK-ban dolgozó KKDSZ-tagok + hozzátartozók (gyermek, unoka, szülő, házastárs)
80,- Ft/fő/nap

nem KKDSZ-tagok + hozzá
tartozók: 160,- Ft/fő/nap 

320,- Ft/fő/napmindenki másnak:

PALOTÁS ENDRÉNÉ-nél írásban, 310/a szoba, Fölöspéld.o. rekesze, 
(tel.: 131-0366)

Jelentkezés:
1991. június 14-ig

A jelentkezesi lapon fel kell tüntetni:

- legalább két időpontot 
~ -'észtvevők számát,

K ölcsönözhető

1991/2. sz. 1991. június 6.

BÉRELT ÜDÜLÉS
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- mióta OSZK dolgozó,
— KKDSZ—tag 6,
- mikor kapott legutóbb bármiféle beutalót az OSZK-tól.

FELHÍVJUK A KOLLÉGÁK FIGYELMÉT, HOGY AZ ÉVVÉGI ADÓELSZÁMOLÁSNÁL AZ ÜDÜLÉSI DÍJ 
EGY RÉSZE NÖVELI AZ ADÓALAPOT!

A ZIRCI KÖNYVTÁR KUTATÓSZOBÁINAK IGÉNYBEVÉTELI ÁRAI

1. Térítési díj (naponta, személyenként)
a) KKDSZ tagnak és közvetlen hozzátartozójának 

(házastárs, gyermek, unoka)
b) nem KKDSZ tagnak és közvetlen hozzátartozójának
c) nem OSZK dolgozónak

2. Ágyneműhasználat (személyenként)

60,- Ft

100,- " 
150,- " 
150,- "

Tudnivalók

Megérkezéskor az igénybevételi jegyet ■Urbán Gusztávnénak kell átadni,
Érkezés munkanapokon: 15,30 óráig,

11,30
Kérjük a kollegákat, hogy a házirendet tartsák szem előtt, valamint az esetleges 
károkat térítsék meg.

iiszombaton
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----- -- ---------  ADÓTANÁCSADÓ

Már üdülni sem érdemes?

Hírlik innen is, onnan is, hogy a Ennyi a vállalat „ajándéka”, 
dolgozók visszaadják a vállalati be- a beutaló ára 
utalót, mert sok utána az adó ...

Vizsgáljuk meg, vajon megéri-e a 
dolgozónak a beutaló.

36 000 Ft 
Ebből a dolgozó befizetett 7 000 Ft

marad 29 000 Ft;
ebből a 36 ezer fonnt 50%-a

j Tavaly a beutalóként kapott jut- adómentes juttatás: 

tatás még adómentes volt. Az újabb 
rendelkezés szerint a belföldi üdü-

18 000 Ft

adóköteles juttatás tehát: 11 000 Ft 

Ha a dolgozó évi félmillió forint
nál többet keres, ez a 11 ezer forin
tos juttatás 50 százalékos adókulcs 
alá esik, vagy is 5500 fonnt adót kell 
fizetnie a beutaló miatt. A 36 ezer 
fonnt értékű beutalóért az ilyen dol
gozó összesen 12 500 forintot 
(7000 + 550) fizet. El kell dönteni, 
hogy megéri-e. Nyilván még mindig 

Vegyünk egy példát. A dolgozó jobban jár, mintha nem fogadja el a 
háromszemélyes családi beutalót beutalót, 
kap a siófoki vállalati üdülőbe két 
hétre. A beutaló teljes ára (önköltsé- resnek évente többet félmillió fo
gé) 36 ezer fonnt. Ebből a dolgozó- nntnál. Akik ennél kevesebbet ke- 
nak hétezer forintot kell téríteni, a resnek. azoknál 40, 32, 30, 18, illetve 
vállalati rész tehát 29 ezer fonnt. 12 százalékos az adó mértéke.

lés költségéből a munkavállaló ér
dek-képviseleti szervezet (szakszer
vezet, munkástanács) vagy a mun
káltató által viselt összegnek csak 
az a része adómentes, amely nem 
haladja meg a költség (önköltség) 
50 százalékát. Az ezt meghaladó 
rész tehát adóköteles.

Sajnos, viszonylag kevesen ke-
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180
160
130

240220
180
160

220
180 ' 
160
130

Gyógy- és magaslat (egész évben)
l/A
I. osztály 

II osztály 
III. osztály

Szanatórium (egész évben)
I. osztály

II. osztály
III. osztály

Balaton: elő-, utóidény (1. 1.-V. 31. IX. 1.—XII. 31.)
I/A osztály 
I. osztály

II. osztály
III. osztály

Balaton főidény (gyermek nélkül) (VI. 1.—Vili. 31.)
l/A
I. osztály

II. osztály
III. osztály

Családos felnőtt főszezonban (VI. 1—Vili. 31.)
l/A
I osztály

II. osztály (kisbabáé isf - 
III. osztály

Gyermek, családos vegyes és csoportos (kategóriától függetlenül) 
Gyermek-szanatórium (szorgalmi időszakban, kategóriától függetlenül) 
Szakmunkástanuló (főszezonban, kategóriától függetlenül)

130 Ft 
100 Ft 
140 Ft

Üdülési kategória Térítési díj 
(forint)

Az egy napra, egy főre eső ajánlott díjtételek i

Az üdülés áraNem adóköteles
Az ÜSZF belföldi kedvezmé

nyes beutalóinak ára az üze
meltetési költségek drágulása 
miatt januártól átlagosan 30 
százalékkal emelkedett. Az ár
változás nem egyformán érin
tette a különböző beutalást for
mákat. A térítési díjak nemcsak 
az üdülési típusoktól függenek, 
hanem a pihenőházak komfort- 
fokozatától. sőt a balatoni üdü
lőknél az idénytől is. Nincs vál
tozás abban, hogy a beutalt 
vendégeknek — éppúgy, mint 
tavaly — az idén is csupán a

Beutalójegyek önköltségi árai és térítési díjai 
14 napos üdülésnél, 1 vendég részéreA közelmúltban elterjedt a híre, 

hogy a kedvezményes üdültetés va
lamennyi formája ettől az évtől 
kezdve személyi jövedelemadózás 
alá esik. Emiatt az ÜSZF a Pénz
ügyminisztériumtól írásbeli állás- 
foglalást kért. A Pénzügyminisztéri
um helyettes államtitkárának átira
ta szerint az ÜSZF által kiadott ked
vezményes beutalók nem esnek sze
mélyi jövedelemadózás alá, mivel 
azokat a szociálpolitikai ellátási 
rendszer keretében központosított 
forrásból finanszírozzák.

A PM válasza kitér arra is, hogy 
nem csupán a beutaló árában je
lentkező, központilag biztosított tá
mogatás mentesül a személyi adózá
si kötelezettség alól, hanem a mun
káltató vagy az érdek-képviseleti 
szerv által átvállalt teljes térítési díj 
összege is, miután az nem éri el az 
önköltség 50 százalékát. Ha tehát az 
l/A kategóriájú, 9800 forintos aján
lott térítési díjú 2 4- 2-es családos be
utalóhoz a munkáltató vagy az ér
dek-képviseleti szerv hozzájárul, 
netán az említett összeget teljes egé
szében kifizetik a dolgozó helyett, a 
beutaltnak nem kell a hozzájárulás 
összege után személyi jövedelem- 

| adót fizetnie.

Üdülési kategória Önköltségi ér Térítési díj

Balaton, elő-, utóidény
2340l/A 10 640 

8 960 
7 560 
6160

2520I. osztály 
II osztály 

HL osztály 
Balaton, föidóny

2240
1820

10 780 
9 100 
7 700 
6 300

3360l/A
3080I. osztály 

II. osztály 
III osztály

2520
2240

Családos üdülés 2 + 1, 2 + 2 fő esetében
31 500-42 000 
26 460 - 35 280 
22 260 - 29 680 
18 060 - 24 080

7980-9800 
6860-8680 
6300 - 8120 
5460 - 7230

l/A
I osztály

II osztály 
III. osztály

költségek egyötödét kell megfi- gyermeküdülés részvevőinek 
zetniük. A legnagyobb támoga- díjtétele személyenként és na- 
tás továbbra is a négyhetes ponként 130 forint. Ugyaneny- 
gyermekszanatóriumi beutalást nyit fizetnek a szülők, nagyszü- 
illeti meg, ahol a térítési dij sze- lók, ha a főidényen kívüli idő
mélyenként és naponként száz szakban házaspárt beutalóval 
fonnt. A legdrágább a kéthetes magukkal viszik a kéthetes pi- 
üdülés a gyógy- és magaslati kenésre gyermeküket, illetve 
I/A kategóriába sorolt üdülők- unokájukat. Ennél tíz forinttal 
ben, ahol az összkomforton ki- drágább a szakmunkástanulók 
vül termálfürdő, fedett uszoda pihenése.
van. E helyeken személyenként Az úgynevezett kisbabás 
és naponként 230 forint a téri- üdültetés felnőtt részvevői — 
lés összege, a tavalyi 170 forint- ide a gyermek a családos beuta

lással ellentétben nem kétéves, 
A felnőttek szanatóriumi hanem egyéves kortól vihető — 

üdülése szintén jelentősebb tá- napi 160 forintot fizetnek, míg a 
mogatást élvez az átlagosnál, gyermekek utáni térítési díj 130 
mivel összkomfortos elhelyezés forint. Ha két szülő két gyep
eseién is csak napi 180 forintot mekkel nyaral együtt, a csalá- 
kell fizetni. A Balaton mellett a dot nem egy, hanem két szobá- 
felnőttek a nyári főszezonban ban helyezik el, kivéve, ha
— ha gyermek nélkül pihennek olyan nagy az üdülőszoba, hogy
— 240 forintot térítenek az I/A abban négyen kényelmesen el-
osztályba sorolt üdülőkben, fémek. ,
Ugyanez az ár főidényen kívül

A családos beutalók értéke általá- adózási rendszer akkor jó, ha egysé- 
ban nem osztható fel a férj, a fele- gesen szabályoz.

ség és a gyerek között. A beutalót (a 
támogatást) ugyanis a dolgozó kap- Az egyik cég üdülési segítséggel tá
ja, 5 dönti el, hogy kivel megy nya- mogatja alkalmazottját, a másik 
ralni. A beutaló értéke akkor oszt- nem törődik vele, hogy a dolgozó 
ható fel a feleség és a férj között, ha hogyan, mivel és miből tölti szabad- 
mindketten annak a vállalatnak a idejét. (Lehet, hogy törődne vele, 
dolgozói, ahonnan a beutalót kap- csak egyszerűen nincs erre pénze.)

Na már most, aki nem kap vállalati 
beutalót, az a saját adózott pénzéből 
megy nyaralni. A másik, aki beuta
lót kapott, a munkabéren felül más 
juttatásban is részesült. A több jö
vedelemből többet kell a társada-

Az élet azonban sokszínű, tarka.

tál szemben.

ták.

A kifejezetten gyerekbeutaló a 
gyerek jövedelme. Minthogy a gye
reknek általában nincs önálló jöve
delme, ezután nem fog adót fizetni, 
mert az évi összjövedelme nem ha
ladja meg a nulla százalékos adó
kulcsú 55 ezer forintos értékhatárt.

Az Üdülési és Szanatóriumi Fői

lom közös asztalára tenni, vagyis 
többet kell adózni.

Ehhez képest még mindig sze
rencse, bog}' azért a beutaló értéké- 

gazgatóságtól származó ilyen jutta- nek feje adómentes. Ez tulajdonkép- 
tás, valamint a gyógyüdültetés beu- pen nem is logikus. (Vagy ne ad- 
talója teljes egészében adóköteles, junk tippet a jogalkotónak, mert 

Felvetődhet a kérdés: miért kell esetleg megfogadja?) 

egyáltalán az adókötelezettség köré

be vonni az ilyen juttatást? Megpró
bálom röviden összefoglalni a jogal
kotók gondolatmenetét. A személyi 

jövedelemadó fő szabálya, hogy 
minden jövedelem — akár termé

szetbeni. akár pénzben! — adóköte
les. Ez alól csak azok a jövedelmek 
kivételek, amelyekre a törvény kife
jezetten adómentességet biztosít. Az

Az élelmezési nyersanyag- 
a tó partján 210 fonnt. Ahol norma januártól a felnőtt, a 
nincsenek összkomfortos szó- gyermek és a szakmunkástanu- 
bák, a harmadik kategóriás pi- jó esetében egyaránt napi 85 fo- 
henőházakban — például a ba- nntról 120 forintra emelkedett, 
latonfüredi Horizontban —, na- Az idén a beutalójegyek térí- 
pi 130 forintba kerül a beutalás tés, díjtételében már biztosítási 
az előszezonban a magvar ten- díj is szerepel, amely az utazás 
ger mellett. _ és üdülés alatti balesetre, to-

A családos üdülés ugyancsak vábbá az esetleges poggyász
több támogatásban részesül az kárra vonatkozik, 
átlagosnál. A többgyerekesek 
számára kedvező, hogy csak 
két gyermek után kell fizetni, a 
harmadik és minden további

Dr. Yámosi-Nagy Szabolcs

KASSZA
gyermek pihenése térítésmen
tes. Eszerint a három- vagy an
nál többgyermekes családok a 
kéthetes nyaralásért I/A kate
góriájú üdülőkben 9800 forintot 
térítenek. A nyári csoportos

KASSZA
:.í
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Pontosítás az előző számhoz:

A törzsgárdafokozat megállapításának feltétele a Könyvtárban folyamatosan eltöl- 
tött 10, 20, 25 év. Többszöri alkalmaztatás esetén a számításba jöhető idő a leg
utóbbi alkalmazás kezdete, tehát a régebbi munkaviszonyok nem kumulálhatok. 
Törzsgárdajutáiómban csak aktív szolgálatban álló dolgozó részesülhet.

OSZK KIADVÁNYOK
A KMK Szakkönyvtár fölöspéldányokkal rendelkezik az MNB sorozataiból, OSZK Híradó
ból és az OSZK periodikus kiadványain kívül még néhány könyvtártudományi folyóirat- 
ból /pl. Könyvtáros/.
Mielőtt széles körben meghirdetné szeretné elsősorban az intézményen belül fel- 
merülő igényeket kielégíteni. Kérjük, hogy aki szeretné hiányos sorozatát kiegé
szíteni, forduljon személyesen vagy írásban Kaposváriné Dányi Évához (263.m.á.)

SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁR HÍREI
Nyugdíjba vonuló kolléganőnk javaslatára kiterjeszti használóinak körét a 
Szakszervezeti Könyvtár. Ha nyugdíjas munkatársunk az OSZK-nál marad szakszerve- 
zeti tag és továbbra is szeretné a szakszervezeti könyvtárat igénybe venni, újra
beiratkozhat - természetesen az után, hogy távozáskor itt is lerótta valamennyi 
tartozását. Az így újonnan beiratkozókat arra kérjük, hogy hozzák magukkal sze- 
mélyi igazolványukat is. Valamennyinket szeretettel várjuk a főépület VIII.
szintjén, a Könyvtártudományi olvasóteremben elhelyezett szakszervezeti könyv- 
tárban. Nyitvatartása igazodik az Olvasótereméhez:

30 ,hétfőn 13 - 16 
keddtől - csütörtökig 9-16 

pénteken 9-15

-ig,
30 .-ig,
30 ,-ig

Kaposváriné Dányi Éva

OSZK SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA




