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BEMUTATJUK

a kenderesi Nagyközségi Könyvtárat

Kenderes nagyközségben önálló könyvtár 1955 óta működik. A könyvtár helye többször változott. 1955-ben
a tanácsháza egyik nagyobb szobájában volt elhelyezve a könyvtár. 1965-ben megépült a Művelődési Ház, és itt
kapott helyet a könyvtár is 49 négyzetméteres helyiségben. Azonban ez is kicsinek bizonyult hamarosan. 1970-
ben egy újabb helyiséget kellett csatolni a könyvtárhoz, ekkor még szintén a Művelődési Házban kaptunk egy 30
négyzetméteres helyiséget, melyet gyermekkönyvtárnak rendeztünk be. Ettől kezdve két könyvtárost alkalmaz-
tak. 1980-ban ez a 79 négyzetméteres alapterületű könyvtár is kicsi volt, kinőtte a könyvállomány is, meg az
olvasótábor is. 1981-ben a Művelődési Minisztérium pályázatot írt ki községi könyvtár építésére. Mi ezt
megpályáztuk és megnyertük a pályázatot. így elkezdődött a könyvtár építése, ifj. Mészáros János építészmér-
nök tervei alapján. 1986-ban április 3-án megtörtént az új könyvtár átadása, amely neobarokk stílusban épült.

Az új könyvtár alapterülete 320 négyzetméter. Ebben az új épületben lehetőség van igazi könyvtári mű-
helymunkára, amely a lakosság jogos, és szükséges igénye volt az utóbbi 15 évben.

A könyvtári alapellátást minden korosztály részére kedvező körülmények között lehet biztosítani. A korsze-
rűen megváltozott olvasási igényeket is ki tudjuk szolgálni, a helybenolvasáshoz biztosított lehetőséggel.
Rendelkezésre áll az olvasóterem, a kézikönyvtári anyag (lexikonok, szótárak, enciklopédiák), valamint az
előfizetett folyóiratok.

A beiratkozott olvasók száma 1.703 fő, ebből 14 éven aluli 702 fő. A lakosság 31 %-a könyvtári olvasó. A
könyvtár állománya 25.000 kötet könyv.

A könyvtár technikai felszereltsége is gyarapszik: 1987 januárjában működőképesen átadtuk a fonotéka
(zenei) részleget, 17 lehallgató hellyel.

1992. decemberben bekötötték hozzánk a telefont, amelyet részben az önkormányzat képviselőtestülete
támogatott anyagilag, részben a Művelődésügyi Minisztérium által kiírt pályázaton nyerte a könyvtár.

Nagy szükség lenne számítógépre az adatfeldolgozáshoz, mivel a könyvtárban csak 2 könyvtáros dolgozik.
Szükség lenne televízióra és videóra a színvonalasabb könyvtári foglalkozások megtartásához.
A könyvtár könywásárlási kerete 100.000 Ft, ami azt jelenti, hogy kb 400 kötet könyvet tud vásárolni a
könyvtár.

Kiemelten fontos feladatnak tartjuk az ifjúsággal való foglalkozást. Már 4 éves kortól az óvodai csoportok is
járnak a könyvtárba foglalkozásra (mesedéíelőtt. diavetítés stb.). Az általános iskolások és szakmunkástanulók
könyvtári és rendhagyó órákra, valamint különböző vetélkedőkre látogatnak könyvtárba. E munkánknak már
több éves hagyománya van.

Az általános iskolásoknak, közép- és felsőoktatásban résztvevőknek nagy segítséget nyújtunk az ajánlott és
kötelező olvasmányok beszerzésével. A kenderesi könyvtárban nem található könyveket könyvtárközi kölcsön-
zéssel biztosítjuk. Évente 80-100 kötet könyvet kérünk ezen az úton a megyei, országos és egyetemi könyvtá-
raktól.

Több évtizedes hagyomány a könyvtárunk történetében, hogy a könyves ünnepeken író vendégünk legyen.
Az író-olvasó találkozók az évenként megrendezett ünnepi könyvhéten, vagy az őszi könyvhéten nem
hiányozhatnak. 1959-ben volt az első író-olvasó találkozó, ahol Mocsár Gábor volt a vendégünk, utána évenként
a következő írók látogattak el hozzánk: Urbán Ernő, Veres Péter, Szabó Pál, Móricz Virág, Fehér Klára és Nemes
László, Horváth Árpád, Szabó Magda és Szobotka Tibor, Tímár Máté, Bárány Tamás, Berkesi András, Sólymos
Ida, Serfőző Simon, Baranyi Ferenc, Mezei András, Szilvási Lajos, Csák Elemér, Marék Veronika. Padisák
Mihály, dr. Buga László, dr. Veres Pál, Czine Mihály, Jókai Anna, Tüskés Tibor, Fenákel Judit, Ladányi Mihály,
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Fodor András, Surányi Endre, Nemere István, Fábián Zoltán. Több előadóművész is tartott előadást a
könyvtárban: Sellei Zoltán, Kürti Papp László stb. Környezet és tájvédelmi előadást tartott dr. Tóth Albert tanár,
jelenleg országgyűlési képviselő. Más neves személyiségek, muzeológusok honismereti és helytörténeti előadá-
sokat tartottak. Több előadóművészt meghívtunk az idősekhez és a gyerekekhez. Rájuk szívesen emlékeznek a
kenderesi olvasók.

El lehet mondani, hogy az egész ország területéről voltak már könyvtáros kollégák látogatóban a kenderesi
könyvtárban csoportosan vagy személyesen. Külföldi könyvtárosok is látogattak hozzánk. Részben a XIX.
Vándorgyűlés alkalmából, másrészt a megyei könyvtárosok javaslatára. Megnézték mint újdonságot, hiszen a
könyvtár nemcsak mint épület különleges, hanem a belső látványa is más, mint a hagyományos könyvtáraké,
ugyanis raktári rendünk ú.n. "családi könyvtár* felépítésű.

Az elkövetkező években is szeretettel várjuk kedves olvasóinkat és vendégeinket, látogatóinkat. Hisszük,
hogy ment a világ elébb a könyvek által, s ezért minden könyvtárosnak érdemes dolgozni.

Ulveczki Mihályné
könyvtárvezető, Kenderes

JÁSZBERÉNYI MOZAIKOK

"KÁTÉT" VÁLASZTOTTUNK AVAGY EGY VÁLASZTÁS UTOZÖNGEI

Az eredeti időpont (március vége) elhalasztásával május 26-án került sor intézményünkben, a jászberényi
Városi Könyvtárban a közalkalmazotti tanács megválasztására.

Az előkészítő munkát, a jelöltállítást, a bizottságok létrehozását mi, a munkahelyi szakszervezet tagjai vé-
geztük. Körültekintően ügyeltünk a törvény biztosította lehetőségekre és a szigorú előírásokra egyaránt.

A közalkalmazotti tanács tagjainak száma a mindenkori munkavállalók számának függvénye. így, az Mt.
idevonatkozó paragrafusa szerint 3 fős tanácsot kellett választanunk. A tagok jelölésekor elsődleges szempont a
rátermettség, a bizalmi munkához szükséges affinitás, és nem utolsó sorban a szakszervezeti tagsági viszony
volt.

(Ez utóbbi a szakszervezet reprezentativitása miatt fontos tényező, hiszen ennek hiányában nem köthetünk
kollektív szerződést a munkáltatóval.)

A demokrácia alapelvét követve több kollégát, szám szerint 6 személyt kértünk fel a jelölés vállalására. Öt
szakszervezeti tagot és egy szervezeten kívülit, akit támogattunk. Az öt főből álló választási bizottság hatékony
munkáját az eredmények igazolják. Könyvtárunkban ugyanis 34 ember rendelkezik közalkalmazotti jogvi-
szonnyal, és ebbe a keretbe a főfoglalkozásúakon kívül a tiszteletdíjas fiókkönyvtárosok, technikai karbantartók
is beletartoznak. Nem kis gondot jelentett az ő "beszerzésük", hiszen a város különböző pontjain dolgoznak,
eltérő időbeosztással. A szavazás napján a jogosult 34 főből 31 fő adta le kivétel nélküli érvényes voksát. A
szavazatok 92 %-át a szakszervezet jelöltjei kapták, ők alkotják a közalkalmazotti tanács 3 fős tagságát is. Név
szerint: Hasznos Rozália, Herédi Béláné, Lukácsné Muhi Ágnes. Személyükben olyan embereket választottunk
meg, akik érdemlegesen tudják befolyásolni az intézményt érintő szakmai és gazdasági vezetői döntéseket.

A közalkalmazotti tanács új formula a munkavállalók részvételi jogait illetően, amelyet az Mt. biztosít szá-
mukra. Örülnünk kell ennek a lehetőségnek, és az elkövetkezendőkben meg kell tanulnunk élni vele. Ez nehéz
erőpróba lesz, de a szakszervezettel karöltve olyan érdekképviseleti és jogérvényesítő gyakorlat valósulhat meg,
amely a könyvtár jelenét és távlati jövőjét illetően sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nem lehet
közömbös.

Hajekné Nagy Gizella
gyermekkönyvtáros

Jászberény, Városi Könyvtár
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"A szeretet végtelen:
szívtől szívig ér,

a földtől az égig,
föl, Istenig ér."

(Fenyvesi Félix Lajos: A szeretet)

Rendhagyó irodalom óra Fenyvesi Félix Lajossal

Melyik gyermek ne szeretne találkozni személyesen egy-egy íróval, vagy költővel?
Ezt a kedves, de napjainkban feledésbe merülő könyvtári hagyományt elevenítettük fel a jászberényi Városi

Könyvtár Gyermekkönyvtárában május 24-én.
Az Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatának egyik állomása volt ez az esemény, ahol a kis gyermekközönség

személyesen találkozhatott Fenyvesi Félix Lajos hódmezővásárhelyi költővel. Áprilisban ismertük meg őt, a
hódmezővásárhelyi közművelődési konferencián. A személyes találkozás kellemes élményeként már akkor elha-
tároztuk, hogy meghívjuk gyermekeink körébe. Nevét nem ismerjük túl sokan. Eddig felnőtt verseskötetei je-
lentek meg: pl. Sárkányrepülő (1956). A legújabb verseskötete, a Muzsikáló Kristályerdő gyermekverseket
tartalmaz. A költőt súlyos betegsége úgy tette gazdagabbá, hogy egy halott kisfiú emlékére megírta első
gyermekverses kötetét. Költeményeiben megtalálhatjuk a gyermekszeretetet, a tiszta emberséget - amely párosul
a műgonddal, formagazdagsággal, szelíd játékossággal.

Verseiben a természet szépségét, a kedves gyermekkort és az élet kicsi, de feledhetetlen csodáit idézi föl.
A könyv kedves illusztrációit is ő maga készítette.
A kis közönség izgatottan és nagy szeretettel várta a "költő bácsit" - kezükben szorongatva könyvét, vagy

egy"egy megtanult versét -, aki olyan sok ajándékkal jött közénk, hogy úgy érezhettük, megjött a "nyári Télapó".
Nemcsak rendhagyó irodalmi órának nevezném ezt a másfél órát, hanem rendhagyó osztályfőnöki órának is.
Elsősorban életéről, családjáról, munkájáról beszélt, de úgy, hogy élményeit olyan fontos emberi értékek köré
csoportosította, mint pl. a szeretet, barátság, tisztelet, segítségadás, emberség. Olyan fogalmak köré, amelyek
napjainkban háttérbe kerültek, mert az iskola oktatásközpontúvá vált, a szülők is kevesebbet tudnak törődni
gyermekeikkel. Hangsúlyozta a szeretetet, tudatosítva, hogy mekkora hatalma van e nemes emberi érzésnek
gyermekkorban is, gyermekek között is.

Mondanivalóját ugyanakkor áthatotta a humor és derű, pajkosán összekacsintva ifjú közönségével: "Háf ilyen
a mai világ, amelyben élünk."

Nagyon jó hangulatban zajlott le ez a találkozó, igazi játszótársakká alakult a költő és közönsége. Üzenetül
hagyta még gyermekeinknek, hogy a könyv jó barát, nemcsak tanít, hanem segíthet is feledtetni a hétköznapi
gondokat.

A rendezvény végén türelmesen végigvárták sorukat a gyerekek, várták, hogy Fenyvesi Félix Lajos dedikálja
könyvüket, sőt mindegyikbe írt néhány kedves gondolatot.

Köszönjük a költőnek ezt a kedves délelőttöt, kívánunk neki jobb egészséget, és várjuk újabb gyermekverskö-
tetét, valamint készülő regényét Balczó Andrásról.

Kocsisné Bakos Ilona
gyermekkönyvtáros

Jászberény, Városi Könyvtár

***

Fától fáig

"isten csodája hogy vagyunk
mosolyogjatok vissza rám -

nincs a csodának vége"

Ritka vendég a költészet életünkben, és sajnos közönyös hallgatás veszi körül mindennapjainkban a hatá-
rainkon túli magyar művészek, tollforgatók súlyos gondolatait.

Május 26-án Réti Árpád jóvoltából mégis megtörtént a csoda...
Az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze öt éve települt át Magyarországra, sokszorosan megélve,

megszenvedve adhatta hát tovább nekünk a Kányádi Sándor verseiben megbúvó üzenetet és a komor helyzetje-
lentést.

Négy év óta - mióta ez a Fától fáig című összeállítás elkészült - az erdélyi magyarság sorsa sem könnyebbe-
dért, az ottmaradókban a szülőföld iránti szeretet és hűség, a hit, az összefonódó emberi kapcsolatok, a szere-
lem tartja a lelket.

"Kányádi Sándor mestere annak, hogyan kell elmondani, amit nem szabad, szavakba rejtve, úgy, hogy mégis
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mindenki értse. Vagy legalább sejtse" - vallja Réti Árpád a költőről.
Fától fáig, leiektől lélekig lépkedtünk együtt köveken át, s a versek hangulatát követve gyimesi, mezőségi,

csíki, gyergyói népdalok kísértek bennünket képzeletbeli bujdosasunkban és vándorutunkon.
Mert "vannak vidékek", ahová menni kell, vinni kell a táplálékot - mindenféle értelemben - és vinni kell az

emberi meleg és biztató szót. S ha másképp nem lehet, legalább itthonról üzenjünk, hogy gondolunk velük. Mint
ahogy ezen az estén.

Loilok Andrea
könyvtáros

Városi Könyvtár, Jászberény

AJÁNLÁS

Válogatás a helyismereti részleg új beszerzéseiből

- Gyuris Ágnes: Szemelvények Tiszafüred népdalvilágából. Kiad. az Eszterházy Károly Tanárképző Főisk. Eger,
1991. 138 fol. Szakdolgozat.

- Kecskeméti életrajzi lexikon. Szerk. Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné Körösi Ilona. Kiad.a
Kecskeméti Lapok Kft. és a Kecskemét Monográfia Szerkesztősége. Kecskemét, 1992. 260 p. (Kecskeméti füze-
tek, 4.) Úttörő vállalkozás Kecskemét város jeles személyiségeiről. Számos olyan személy életrajzát is
tartalmazza, akik Szolnok megyéhez is kötődtek.

- Kőtelek képekben a századfordulótól napjainkig. Szerk. Boros Imre, Varga Ferenc, Kardos Tamás. Közread.
Kőtelek Polgármesteri Hivatal. Kőtelek, 1991. 158 p.

- A Magyar Köztársaság helynévkönyve, 1992. Bp. 1992. KSH. 196 p.

- Magyarország. Szerk. Kain Albert. Bp. 1992. Hogyf. 400 p. Hasonmás kiadás.
Az eredeti kiadás 1909-ben jelent meg.
Az eredetileg útikönyvként megjelent albumszerű kiadvány a századforduló Magyarországának érdekes,

színvonalas ismertetője.

- Pályaválasztási tájékoztató általános iskolásoknak. 1993/1994-es tanév. Összeáll. Lovas Ferencné. Kiad. a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. Szolnok, 1992. 104 p.

- Református templomok Magyarországon. írták: Dercsényi Balázs, Hegyi Gábor stb. Bp. 1992. Hegyi és Társa.
182 p.

- Tisza Szálló és Gyógyfürdő. írta és szerk. Berta Ferenc, Kardos Tamás. Közread, a Tisza Szálló. Szolnok, 1992.
36 p.

Képes ismertetés a Tisza Szálló múltjáról és jelenéről.

- Zsoldos István: A kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület története, 1892-1992. Kisújszállás, 1992. Városi
Polgármesteri Hivatal. 31 p.

Összeállította Czaga László
helyism. könyvtáros

Megyei Könyvtár
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TUDNIVALÓK

Kristóf Andrásné dr.:

A SZEMÉLYI JÖVEDELEM-
ADÓ AZ ALAPÍTVÁNYOKNÁL

Az alapítványoknak mint munkál-
tatóknak, kifizetőknek a személyi
jövedelemadó törvényt (a továb-
biakban: SZJA-tv.) alkalmazniuk
kell, ezért a törvényből azokat a
rendelkezéseket emelem ki -
hangsúlyozva az 1993. január 1-jei
jogszabályváltozásokat - amelyek
ismerete az alapítványoknak e
minőségükből eredő feladatai el-
látásához szükségesek.

BEVÉTEL - JÖVEDELEM,

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-
KÖRÖN KÍVÜLI KIFIZETÉSEK

A személyi jövedelmadó tekin-
tetében a bevétel és a jövedelem
nem azonos fogalmak, bár ese-
tenként egybeeshet a kettő (pl. a
kisösszegű kifizetéseknél) ; az
SZJA-tv. rendszerében azonban
mindig a jövedelem után kell az
adót megfizetni. így jövedelem a
magánszemélyáltal az adóévben
bármilyen jogcímen és formában
megszerzett

- bevétel egésze, vagy
- a bevételnek az SZJA-tv. -

ben meghatározott hányada, vagy
- a bevételből a költségek

levonási utáni része.
Bevétel - kivéve, amit az SZJA-

tv. "nem bevételként" nevesít - a
magánszemély által az adóévben
megszerzett, a tevékenység el-
lenértékeként vagy más jogcímen
megszerzett, a tevékenység el-
lenértékeként vagy más jogcímen
kapott vagyoni érték (ideértve az
ingó- és ingatlan vagyontárgyat,
az értékpapírt, a szolgáltatást és a
vagyoni értékű jogot is), tekintet
nélkül arra, hogy az korábbi vagy
későbbi évekre vonatkozik.

A bevételnek nem minősülő
juttatások közül az alapítványok-
nál előforduló leggyakoribbb ese-
tek:

- a hitelként vagy kölcsönként
kapott, illetve a hitelező részére
visszatérített összeg, kivéve azt az
egyébként nem adómentes össze-
get, amelyet (bármely) kifizető a
magánszemélynek nyújtott hitel

(kölcsön) visszafizetéséből el-
enged, illetőleg azt az összeget,
amelyet helyette fizet vissza;

- a visszatérített adó, adóelő-
leg összege, feltéve, hogy azt ko-
rábban költségként nem érvénye-
sítették:

- a kifizető által a magánsze-
mélynek adott összeg, amellyel
szemben a magánszemély a kifize-
tő részére közvetlenül köteles bi-
zonylattal elszámolni, illetve - ha
a költséget a magánszemély elő-
legezi meg - ezt a kifizető utólag,
bizonylattal történő elszámolás
alapján a magánszemélynek meg-
téríti. Továbbra sem bevétel tehát
az, amikor előleget kap a magán-
személy és számlával, bizonylattal
köteles elszámolni, vagy ő előle-
gezi meg az összeget, benyújtja a
számlát és azt megtérítik neki.

- Ilyen, SZJA-körön kívüli az
az összeg is, - kizárólag 1993. ja-
nuár 1-jei hatállyal -, amelyet a
munkáltató a következő esetek-
ben fizet a magánszemélynek.

= A belföldi kiküldetési ren-
delvény alapján a saját személy-
gépjármű használatával kapcsola-
tos költségekre tekintettel fizetett
összeg az SZJA-tv. (1.számú Mel-
léklete B/III/2. pontjában foglal-
tak) szerint. Ez annyit jelent, hogy
ha az ún. eseti belföldi kikülde-
téskor - úti rendelvény alapján az
alapítvány csak a 60/1991. (IV. 1.)
Kormányrendeletben (a további-
akban: normarendelet) meghatá-
rozott mértékű üzemanyagköltsé-
get és a 8 Ft/km átalány (fenntar-
tási, amortizációs költséget térít
meg, akkor ez az összeg az új
rendelkezés szerint bizonylat
alapján történő kifizetés és a -
"nem bevétel" kategóriába tarto-
zik.

= A saját gépjárművel történő
munkábajárás költségtérítés cí-
mén kapott összege a munkában
töltött napokra számolva legfel-
jebb a magánszemély munkahelye
és alkása közötti oda-vissza távol-
ság figyelembevételével 2 Ft/km
értékben. Ezután sincs semmilyen
adókötelezettség, ezt az összeget
sem kell bevételnek tekinteni. A
munkábajárás költségeinek to-
vábbi megtérítése - a 2 Ft/km-t
meghaladó összeg - azonban a
magánszemélynek nem önálló te-

vékenységéből származó bevétele,
amelyet adóköteles összevonandó
jövedelemként kell számításbe
venni, az elszámolt km-távolságoc
pedig egyébként magáncélú fel-
használásnak kell tekinteni.

= A hivatali gépjármű üzleti
célú (hivatali) használatára tekin-
tettel a normarendelet alapján ki-
fizetett összeg, feltéve, hogy a
magánszemély a kapott összegről
útnyilvántartásai (menetlevéllel),
az APEH által - az időközi árvál-
tozásokra is figyelemmel - közzé-
tett üzemanyagár (vagy a számla
szerinti üzemanyagár) figyelem-
bevételével elszámol a munkálta-
tónak. A hivatali gépkocsik hiva-
tali célú használat esetén tehát, ha
a munkáltató a fogyasztási norma
és az adott időszak szerint üzem-
anyag egységár szerint fizet költ-
ségátalányt, akkor az az összeg
nem bevétel; a magánszemélynek
adókötelezettsége nincs.

JÖVEDELMEK

A jövedelmek két fő csoportját
az adóköteles, valamint az adó-
mentesjövedelmek alkotják.

Adómentes jövedelmek

Az SZJA-tv. tételesen felsorolja
azokat a - közel 100 féle - jöve-
delmeket, amelyek mentesek az
adó alól. A legjellemzőbb adó-
mentes kifizetések az alapítvá-
nyoknál a következők:
- Adómentes (ek) az állami szociá-
lis vagy társadalombiztosítási
rendszer keretében nyújtott segé-
lyek, pótlékok, ellátások, támoga-
tások, amely felsorolás (SZJA-tv.
7.$(1) bekezdés 1. pontja) között
található a végkielégítés is. Az
alapítvány mint munkáltató azon-
ban nem fizethet a saját dolgozó-
jának adómentesen végkielégí-
tést, mert az nem felel meg az e
pontban rögzített törvényi feltéte-
leknek, illetve a munkáltató saját
hatáskörében kifizetett, munkálta-
tót terhelő végkielégítés, nem mi-
nősül állami végkielégítésnek. A
munkáltatói végkielégítés adókö-
teles.
- Adómentes a munkáltatótól, ille-
tőleg az érdekvédelmi szervezet-
től a házastárs vagy az egyeneság-
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béli rokon (leszármazók, felme-
nők) részére folyósított temetési
segély. Egyéb rokoni körben
adómentesen nem adható temeté-
si segély.

- Továbbra is adómentes a
természetben nyújtott oktatási,
egészségügyi és szociális ellátás,
így nem kell adózni pl. az ingye-
nes oktatás, kórházi ellátás után.

Lényeges azonban, hogy az
üdültetés és a gyógyüdültetés -
egyébként már 1992. évtől - nem
minősül szociális, illetőleg egész-
ségügyi ellátásnak.

Éppen ezért az SZJA-tv. külön
rendelkezik:

= az egészségügyi hatóság ál-
tal gyógyüdülőnek minősített bel-
földi üdülőben orvosi beutalással
a társadalombiztosítás keretében
igénybe vett gyógyüdülés ked-
vezményekmentességéről.

= a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány által adott kedvez-
mény adómentességéről. Itt sincs
változás az eddigiekhez képest,
hiszen a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány az Üdülési és Szanató-
riumi Főigazgatóságból alakult át,
amelynek beutalóira eddig is ki-
terjedt az adómentesség.
= Gyógyüdülés keretében adott
adómentes juttatásnak számít,
nem a társadalombiztosítás kere-
tében nyújtott gyógyüdülő-
beutalójegy értékéből az orvosi
ellátási költség értéke.
- Adómentes - 1993-tól teljesen új
megfogalmazásban - az a termé-
szetbeni juttatás , amelyet a ma-
gánszemély - illetőleg külön ren-
delkezés alapján reá tekintettel
más (családtag) - a munkaviszo-
nyával összefüggésben kap. Ter-
mészetbeni juttatás - az SZJA-tv.
értelmező rendelkezése szerint -
az az ellenérték nélkül vagy ked-
vezményesen a magánszemélynek
juttatott termék, termény vagy
szolgáltatás, amelyet a munkavál-
laló nem a munkabére részeként
(természetbeni munkabér) kap.
Nem tartozik a természetbeni jut-
tatás fogalomkörébe - szemben az
eddigi szabályozással - annak
bármely okból való pénzbeli
megváltása.

Természetbeni juttatás lehet pl.
a természetben nyújtott üdülés.
Abban az esetben, ha a magán-
személy a munkáltatójától a mun-
kaviszonyával összefüggésben
kap kedvezményes vagy ingyenes
beutalót saját, akár bérelt üdülő-
ben vagy utazási irodától vásárolt
formában - beleértve a családta-
goknak adott beutalót is - az
1993-tól adómentes. Ugyanígy, ha

a munkáltató a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány által kibocsá-
tott kedvezményes utalványt vásá-
rol, s azt ingyenesen vagy ked-
vezményesen adja át a dolgozójá-
nak (és családtagjának), az adó-
mentes természetbeni juttatásnak
számít.

Aki azonban kedvezményes
üdülésben nem munkavállalói (és
annak családtagja) minőségben
részesül, annál a kedvezmény
összege adóköteles és aszerint
kell adóznia, amilyen pénzbeli
jövedelem helyett adták neki a
kedvezményes üdülést. Az üdü-
léshez kapott pénzbeli hozzájáru-
lás adóköteles. Az üdüléshez ka-
pott pénzbeli hozzájárulásnak, ha
meghatározott időtartamú üdülés-
re, meghatározott üdülőbe szól.
Ekkor természetben nyújtott üdü-
lésnek számít, vagyis ha a munkál-
tató adja, adómentes.

Mentes az az utalvány is pl.,
amit a munkáltató utazási irodától
vásárol a dolgozója által megje-
lölt üdülésre. Ha azonban az utal-
vány nem meghatározott üdülésre
szól, hanem csak általában "be-
váltható", akkor a pénzbeli hoz-
zájárulást helyettesíti, ezért adó-
köteles. Lényeges meghatározás,
hogy nem tartozik a természetbe-
ni juttatás fogalomkörébe az a
juttatás sem, amelyről az SZJA-tv.
külön rendelkezést tartalmaz.
Ilyen pl. a munkáltató által termé-
szetben nyújtott étkeztetés, amely
mint egyfajta "természetbeni jutta-
tás" csak a külön rendelkezések
szerinti feltételekkel lehet adó-
mentes.

- Adómentes a munkáltató által
természetben nyújtott étkeztetés
értéke legfeljebb havi 1.000 Ft-ig.
Változás - a tavalyi szabályozás-
hoz képest - az 1.000 Ft-os havon-
kénti adómentes keret, valamint
az, hogy pénzben adómentesen
nem adható; vagyis az étkeztetés
pénzben juttatása az első forinttól
adókötelessé vált. 1993-tól tehát a
természetben biztosított étkezte-
tés (saját konyhán, vagy valamely
étteremben történő befizetéssel)
havi 1.000 Ft-ot meg nem haladó
értékben adómentes, ami azt is je-
lenti, hogy a kizárólag étkezésre
szóló utalvány összegéből is leg-
feljebbb 1.000 Ft/hó mentes az
adó alól.

- Adómentes a munkáltató által
természetben nyújtott munkaruha,
formaruha, egyenruha, védőesz-
köz, továbbá az egyenruha pénz-
beli megtérítése is.

- Adómentes 5.000 Ft-ot meg
nem haladó összegben a vetélke-

dők és a versenyek díjaként ka-
pott tárgyjutalom értéke. Az ala-
pítványok esetében a vetélkedők,
versenyek szervezése során, az
azokon nyert díjak lehetnek al-
kalmanként 5.000 Ft értékben
adómentesek, a tárgyjutalomnak
nem minősülő kivételek figyelem-
bevételével. A versenyeken és ve-
télkedőkön tárgyjutalomként
nyert érmek és trófeák, adomá-
nyozójuktól, illetve értéküktől
függetlenül adómentesek. így pl.
egyes sportverseny, vagy szellemi
vetélkedő I. helyzettjénak arany-
érme adómentes.

- Pontosították, illetve szigorí-
tották a munkáltatótól a nyugdíj-
bavonulás alkalmával kapott
tárgyjutalom adómentességét.
1993-tól ugyanis - általános for-
galmi adó nélkül számítottan - az
így kapott tárgyjutalom 10.000 Ft-
ot meg nem haladó része adómen-
tes.

- Pályakezdők részére adott -
feltételhez kötött - letelepedési
támogatás is adómentes. Pálya-
kezdő a felsőoktatási intézmény-
ben diplomát szerzett magánsze-
mély, a diploma megszerzését kö-
vető 12 hónapon át, legfeljebb
azonban a 28. évének betöltéséig.

- Új szabályozás, s csak 1993-
tól adómentes az államközi meg-
állapodás alapján belföldi nevelé-
si és oktatási tevékenységet végző
nem magyar állampolgár vendég-
tanári tevékenységért kapott jö-
vedelme.

- Adómentes a külföldi tartóz-
kodásra tekintettel külföldről
(csak külföldről) kapott ösztön-
díj. Ennek alkalmazásában ösz-
töndíjon a külföldi oktatási in-
tézményben folytatott tanulmá-
nyokra, illetve a külföldi kutató-
helyen végzett kutatásra, külföldi
kifizető (cég, magánszemély, stb.)
által folyósított összeget kell ér-
teni. Adóköteles azonban a kül-
földi tartózkodásra tekintettel -
nem alapítványból származó - bel-
földről folyósított ösztöndíj csak-
úgy, mint a külföldről származó
napidíj.

- Adómentes tehát az alapít-
ványból a magánszemély részére
kifizetett ösztöndíj. Ösztöndíjon -
itt - az oktatási intézményben
folytatott tanulmányokra, külföldi
tanulmányútra, illetve kutatásra
folyósított összeget kell érteni.

- Új formában, de tartalmilag is
szigorúan körülhatároltan jelent
meg az SZJA-tv.-ben az alapítvá-
nyokból adómentesen kifizethető
összegek, illetve esetek felsorolá-
sa, amellyel egyidejűleg hatályu-
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kat vesztették az erről rendelkező
eddigi kormányrendeletek (az
1/1989.(1.1.) MT rendelet, illete
az azt módosító 75/1990.(IV.25.)
MT rendelet).

Az új szabályozás szerint adó-
mentes

a.) az olyan alapítványból kifi-
zetett összeg,

1. amelyet 1993. január l-jét
megelőzően kizárólag külföldi
pénzeszközökből alapítottak, de
csak akkor, ha ezen alapítványhoz
utóbb csatlakozó jogi és magán-
személy ezzel összefüggésben
semmiféle belföldi adóval kap-
csolatos kedvezményt nem vett
igénybe; s ennek tényéről az ala-
pítvány a saját nyilvántartása, ille-
tőleg a csatlakozó nyilatkozata
alapján a mentességről szóló iga-
zolást a magánszemélynek kiadta.

2. Mentes továbbá minden
olyan alapítványból kifizetett
összeg is, amelynek alapítása so-
rán sem az alapítók, sem a csatla-
kozók ezzel összefüggésben
semmiféle belföldi adóval kap-
csolatos kedvezményt nem vettek
igénybe, s ennek tényéről az ala-
pítvány a mentességi igazolást a
magánszemélynek kiadta.

b.) A kifizetés célját tekintve
mentes minden olyan alapítvány-
ból és közérdekű kötelezettség-
vállalásból juttatott pénzösszeg,

1. amelyet szociálisan rászoru-
ló részére szociális célra nyújta-
nak. Szociálisan rászoruló az,
akinek létfenntartása oly mérték-
ben veszélyeztetett, hogy azt csak
külső segítséggel képes biztosíta-
ni.

2. Mentes az egészségügy célú

kifizetés is akkor, ha közvetlenül
a magánszemély gyógyítására irá-
nyul. Ilyen, a gyógyítással közvet-
lenül összefüggő egészségügyi cé-
lú kifizetés: gyógyszer, gyógyá-
szati segédeszköz, egészségügyi
intézeti gyógykezelés és termé-
szetgyógyászati kifizetés, gyógy-
fürdő, szanatórium, gyógyüdülés
ellenértéke.

3. Mentes a közvetlenül gyer-
mek- és ifjúságvédelmi célú is,
amely bármely okból veszélyezte-
tett fiatalkorú nevelésére, társa-
dalmi beilleszkedésének segítsé-
gére irányul.

4. Mentesek a bűnmegelőzési
célra történt kifizetések is akkor,
ha azok közvetlenül a társadalom
önvédelmi képességének erősíté-
sére irányulnak.

5. Mentes a diák- vagy szaba-
didősport szervezésére jutttatott
pénzösszeg is.

1. az a.), b.) pontokban foglal-
tak ellenére az az összeg, amelyet
bármilyen jogcímen az alapít-
ványból az alapítvány rendelője
vagy a csatlakozó kap - kivéve a
gyógyításával közvetlenül össze-
függő egészségügyi célú kifizetést
-, tovább az alapítvánnyal munka-
viszonyban, munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban vagy
más, a Ptk. szerinti szerződéses
jogviszonyban álló magánszemély
kap, A kivétel szerint tehát, ha az
alapító, vagy a csatlakozó a gyó-
gyításával közvetlenül összefüggő
egészségügyi célú juttatásban ré-
szesül, az adómentes.

2. Végül, nem mentes az az
összeg sem, amelyet nem közvet-
lenül az alapítványi célra fizettek

ki.
A változások közül fel kell

hívnom a figyelmet arra, hogy az
alapítványból művelődési célra
történő kifizetések adómentessé-
ge 1993. évben megszűnt.

A devizaellátmányokra vonat-
kozó szabályok is változtak 1993.
január l-jével. Ennek megfelelően
az ideiglenes külföldi kiküldetést
teljesítők, illetve a tartósan kül-
földön foglakoztatottak devizael-
látmánya munkaviszonyból szár-
mazó adóköteles bevétel lett -
megszűnt az adómentesség -, s a
bevétel 70 %-át kell jövedelem-
nek tekinteni.

Ugyanez a jövedelmszámítási
mód vonatkozik

- a külföldről származó napi-
díjra, valamint

- a külföldi tartózkodásra te-
kintettel - nem alapítványból
származó - belföldről folyósított
ösztöndíjra is. A devizaellátmány
- főszabály alóli kivételként - ak-
kor adómentes, ha

- olyan magánszemély kapja,
aki a köztisztviselők, illetőleg a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvények hatálya alá tarto-
zik és külföldi tartózkodása (a
kiküldetése) e jogviszonyával
függ össze,

- olyan magánszemély kapja,
akinek a külföldi tartózkodását a
kiküldő 1992. december 15-ig
írásban megkötött szerződés
alapján rendelte el. Ez utóbbi
mentesség csak részlegesen, leg-
feljebb 1993. december 31-ig ér-
vényesül.

(A cikk 2., befejező részét Ja-
punk következő számában közöl-
jük.)

Tehetséggondozás a könyvtárban

Az MKE Könyvtárosának Szervezete pályázatot hirdet valamennyi iskolatípusban működő könyvtárostanár
részére. Pályázni lehet olyan, könyvtárra épülő pedagógiai programokkal, amelyek egy-egy szakterületen

s/vagy nevelési területen a tehetséges tanulók minél korábbi felismerését, illetve a tehetségek differenciált és
hatékony fejlesztését szolgálják az iskolai és/vagy más könyvtárak és az információhordozók széles körű

felhasználásával.
A pályázat elméleti-metodikai tanulmány, speciális tantervi program, (szaktárgyi vagy tantárgyközi) óravázlat-

sorozat, feladatgyűjtemény egyaránt lehet.
Apályaműhöz kérjük csatolni mellékletként a pedagógiai programot szolgáló anyagokat, nyomtatott és nem

nyomtatott (AV anyagok, számítógépes program stb.) dokumentumokat, segédleteket, s ha vannak, az
eredményességet dokumentáló méréseket.

Maga a pályamű ne legyen több egy ív terjedelemnél!
A pályázati anyag beküldendő: 1993. szeptember 20-ig

a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyvtára címére: 9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (Ugyanitt
az érdeklődőknek bővebb tájékoztatást adunk.)

Eredményhirdetés a Könyvtanárok Szervezetének e témával foglalkozó szakmai tanácskozásán lesz ez év no-
vemberében Kecskeméten.

Pályadíjak: iskolafokozatonként egy-egy különdíj, egy I. díj (20 000), egy II. (15 000)
és egy III. díj (10 000).
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet könyvtára örömmel értesíti a kollégákat, hogy a Nemze-
ti Tankönyvkiadó 1993. szeptember - október hónapban újra megrendezi a Tankönyvkiadós heteket. Ennek
keretében 1993. szeptember 15-én, délelőtt 10-től 17 óráig intézetünkben, a Magyar út 4. szám alatt
árusít. Kínálatukban szerepelnek - az iskolai tankönyvek kivételével - nyelvkönyvek, feladatgyűjtemények, isko-
lai segédkönyvek és az 1993/94-es tanévkezdésre megjelentetett újdonságaik.

A megjelenés alatt álló kiadványaikra előjegyzést vesznek fel.
A Nemzeti Tankönyvkiadó szerkesztői is megjelennek a helyszínen, hogy személyesen konzultálhassanak az

érdeklődő kollégákkal.
Hívják, várják az érdeklődőket.

H Í R E K

A városi könyvtárak igazgatói állását több helyen
meg kellett pályázni. Gratulálunk az újonnan és ismé-
telten megválasztott igazgatóknak, sok sikert és jó
egészséget kívánva nekik.

Alább minden városi könyvtár kinevezett igazga-
tójának és vezetőjének nevét közöljük, azokét is,
akiknek nem kellett pályázniuk:

Jászapáti, Városi Könyvtár - Szikszai Mária
Jászárokszállás, Városi Könyvtár - Ádám Gáborné
Jászberény, Városi Könyvtár - Janó János
Jászfényszaru, Városi Könyvtár - Sugár Istvánné
Karcag, Városi Csokonai Könyvtár - Dr. Bellon

Tiborné
Kisújszállás, Arany János Városi Könyvtár - Gu-

buczné Tomor Mária
Kunhegyes, Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár -

Szabó Vincéné
Kunszentmárton, Városi Könyvtár - Szathmári Jó-

zsef
Martfú, Városi Könyvtár - Csernus Gyuláné,
Mezőtúr, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és

Közösségi Ház - Szűcsné Boldog Mária
Szolnok, Hild Viktor Városi Könyvtár - Lászlóné

Nagy Ilona
Tiszafüred, Városi Könyvtár - Gaál Sándor
Törökszentmiklós, Városi Könyvtár - Batáné Máté

Mária
Túrkeve, Városi Könyvtár - Budai Judit

Az Ezredforduló Alapítvány nyúlt pályázatán a
cserkeszőlői klubkönyvtár 5.000 Ft-ot, az Országos
Játék Alap szociális alapjából a tiszabői Celestin
Freinet Alapítvány a Tiszabői gyermekekért 290.000
Ft-ot, a jászberényi Városi Könyvtár a kultúra-oktatás
területéről 50.000 Ft-ot nyert.

Az ünnepi könyvhét rendezvényeiről e számunk-
ban már nem tudósítunk - nem érkezett több anyag. A
teljesség érdekében mégis felsoroljuk azokat az ese-
ményeket is, amelyekről bővebb információt nem
kaptunk.

Szolnok, Hild Viktor Városi Könyvtár: a könyvhét
városi megnyitója. Vendégek: Molnár H. Lajos, Gyár-
fás Endre

Megyei Könyvtár: Békés Pál
Tiszabő: Kovács Mari
Tiszaderzs: Kun János
Tiszaörs: irodalmi szerencsejáték
Tiszapüspöki: Békés Pál
Tószeg: Békés Pál
Törökszentmiklós: Meister Éva
Vezseny: Békés Pál.
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KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Lengyelné Molnár Klára

Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja: a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban


