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Novembertől az interneten már felkereshető a 
www.bcs-lakszov.hu 

honla punk. Mint azt Benedek László alelnök – szövetkeze-
tünknek a világhálón való megjelenését előkészítő és szervező 
igazgatóság alkalmi bizottság vezetője – lapunknak elmondta: a 
kísérleti, a próbahetek tapasztalatai alapján már most érzékelhető, 
hogy a szövetkezet tagságának informálódását meghatározó mó-
don szolgálni tudja a honlap.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy lapunk mindenkori legfris-
sebb száma (terveink szerint az azt megelőző két lapszámmal 
együtt), valamint 2001-től lapunk bibliográfiája olvasható, meg-
tekinthető.

* * *
A Békéscsabai Lakásszövetkezet elektronikus levélcíme is 

megváltozott, ezt követően tagjaink a 
lakasszovetkezet@bcs-lakszov.hu-t használhatják.

WWW.BCS-LAKSZOV.HU

A történésekről Suhajda Ist-
ván igazgatósági tag tájékoztatta 
lapunkat.

Fűtéskorszerűsítés = 
megtakarítás

Az első és a második na-
pirendi pontban foglaltakat az 
igazgatóság tagjai elfogadták: 
immáron tizenhéttel bővült szö-
vetkezetünk taglétszáma.

A grémium méltán hosszabb 
időt szentelt a harmadik napirend 
tárgyalására, hiszen az súlyánál 
fogva minden évben kiemelt fi-
gyelmet érdemel. Nem véletlen 
hát, hogy a Harmados Attila ügy-
vezető igazgató által szerkesztett 
beszámolót közre is adjuk, amely 
szerkesztőségünk meggyőződése 
szerint – többek mellett – számos 
korábbi félreértést is megmagya-
ráz, azok okaira rávilágít.

Az igazgatóság úgy ítélte meg, 
hogy annak az öt épületegység-
nek, ahol még nem történt meg 
a fűtéskorszerűsítés, azt jó len-
ne mihamarább megvalósítani. 
Erre szeretnék ösztönözni a la-
kástulajdonosokat. Belátható, 

Igazgatóságunk napirendjén

Indulhat 
a fűtési szezon!

Október 5-én, csütörtökön 15 órától tartotta igazgatósá-
gunk soros ülését – Békési Albert elnök vezetésével – a Hu-
nyadi téri székház tanácskozó termében, az alábbiak sze-
rint:

1. Az előző igazgatósági ülés óta végzett munkáról és a le-
járt határidejű határozatokról szóló beszámoló

2. Tagfelvételi kérelmek elbírálása
3. Tájékoztató a fűtési szezonra való felkészülés hely-

zetéről, a nyári karbantartás végrehajtásáról (A napirendi 
pont teljes, szerkesztett anyaga lapunk 3. oldalán olvasható 
– a szerk.)

4. A nem lakás célú helyiségek előírásával, számlázásával 
kapcsolatos beszámoló

5. A kintlévőség helyzete. A helyzet kedvező befolyásolá-
sával kapcsolatos javaslatok előterjesztése (A kintlévőségeket 
felsoroló táblázat a 2. oldalon található – a szerk.)

6. Egyéb javaslatok

hogy az energiaárak emelkedése 
az itt élőkre mind jelentősebb ter-
heket ró, amit egy jelentősebb, 
de hosszabb távon gazdasági 
hasznot jelentő felújítással meg 
lehet(ne) előzni. Erre számos jó 
példa van lakásszövetkezetünk 
életében is.

A garázstulajdonosok 
is fizetnek

Tudomásul kell venni, hogy a 
lakásszövetkezetek életében az 
elmúlt másfél esztendőben több, 
a működés alapjait is átszervező 
változás történt, mint a meg-
alakulás első, mintegy négy év-
tizedében. Ilyen az úgynevezett 
nem lakáscélú helyiségek hasz-
nálatához kötődő előírások ér-
vényesítése.

A legutóbbi, a márciusi kül-
döttgyűlés határozata értelmében 
a szövetkezetünk kezelésében lé-
vő épületekben lévő garázsok tu-
lajdonosai havi 100, az üzletek 
tulajdonosai pedig havi 400 fo-
rintot kötelesek szövetkezetünk 
számlájára befizetni SZÁK (szö-
vetkezeti általános költség) cí-

mén, valamint az épületnél el-
fogadott mértékű felújítási alap-
képzéshez is hozzá kell járulni.

Az ügyvezetés az elmúlt na-
pokban minderről 698 kiértesí-
tést juttatott el az érintetteknek. 
Sajnálatosan a garázs- és üz-
lethelyiség-tulajdonosok egy je-
lentős része még a mai napig sem 
tudja azt, hogy a tulajdonjog át-
ruházása esetén a változásról be-
jelentési kötelezettsége van, ame-
lyet a szövetkezetnél teljesítenie 
kell. A nem lakás célú ingatlanok 
új tulajdonosainak úgymond 
névsorát az ügyvezetés bizony a 
közös költséget terhelő módon a 
földhivataltól volt kénytelen be-
szerezni. Mint azt megtudtuk, a 
tulajdonváltozások zöme a kö-
zelmúltban történt. S még egy 
jellemző adat: ez idáig ilyen jel-
legű költség-hozzájárulást az 
említett körből mindössze 42 üz-
lethelyiség után fizettek.

Az igazgatóság előtt nyil-
vánvaló, hogy a most kivetett 
hozzájárulás behajtásának me-
chanizmusa nem egyszerű. Ezen 
folyamatot megindítani azonban 
nemcsak törvényi előírásban 
meghatározott kötelesség, hanem 
a tagság közös teherviselését 
szolgáló ügy is. Bár vitathatat-
lanul vannak ellenvélemények, 
a grémium megítélése szerint a 
végkifejlet összességében csak 
szolgálni tudja tagságunk közös 
érdekeit.

Kintlévőségeink
Egy sok évvel ezelőtti igazga-

tósági döntés értelmében – ame-
lyet egy küldöttgyűlési határozat 
alapozott meg – a testület fo-
lyamatosan tekinti át a kintlévő-
ségeket. Jelenleg a kintlévőség 
összege mintegy 28 millió fo-
rint, ami feltűnően sok tagunkat, 
közel kétezer-ötszázunkat érint! 
(Előző lapszámunkban az „Igaz-
gatóságunk napirendjén” című 
tudósítás 4. oldalra került foly-
tatásának végén erről nagy vona-
lakban már adtunk tájékoztatást 
– a szerk.) Az igazgatóság ha-
tározata szerint dr. Pethő Attila 
István jogi képviselőnek egyik 
legfontosabb feladata lesz a kint-
lévőségek csökkentése, illetve az 
erre vonatkozó, a hatályos jog-
szabályok lehetőségeit minden-
ben ki/felhasználó mechanizmus 
kidolgozása, érvényesítése.

A kintlévőségek alakulását be-
mutató táblázatunkat – lapunk 
hagyományainak megfelelően 
– a 2. oldalon tesszük közzé. 
A táblázatban közölt adatok tá-
jékoztató jellegűek.

Az utolsó napirendben volt 
szó Benedek László elnök-he-
lyettes előterjesztésében la-
kásszövetkezetünk honlapjának 
indításáról, amelynek részleteiről 
külön írásunkban számolunk 
be.

N. L.
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Kintlévőségek alakulása*

(2006. október 13-ai állapot)

Lakás
(db)

Kintlévőség                      
(Ft)Épület Lakás

(db)
Kintlévőség                      

(Ft)Épület

(*) = A közölt adatok tájékoztató jellegűek; az esetleges szám-
hibákért olvasóink elnézését kérjük.

276 398
746 899
858 984
380 921
404 306
361 523
181 823
117 006
758 895
675 168
138 824
26 446
38 926
91 377
89 275

936 498
202 702
109 917
179 061
390 331
132 843
264 774
88 183

167 423
638 493
108 413
185 285
75 994

187 115
26 614
72 562

106 744
55 713
84 002

205 902
189 072
70 742
64 179
17 996
52 087
45 376

315 831
146 388
33 209
42 752
19 513

115 186
161 009
51 540

1 828 700
1 220 907

132 008
151 758
97 114

600 777
45 545

178 423
480 222
41 188

66
101
80
30
30
25
30
30
84
84
64
19
19
42
42
84
42
24
48
48
24
48
15
74
84
39
39
50
39
39
40
39
39
39
50
39
39
39
39
42
42
45
52
15
15
15
36
42
28
60
60
25
25
25
25
25
25
25
25

Andrássy út 50.
Andrássy út 75.
Bartók B. út 23.
Bartók B. út 25-27.
Bartók B. út 29-31.
Bartók B. út 33-35
Bartók B. út 39-41.
Bartók B. út 43-45.
Bartók B. út 61-65.
Bartók B. út 67-69.
Derkovits sor 3-6
Fövenyes u. 9.
Fövenyes u. 13.
Fövenyes u. 2-4-6.
Gábor Á. u. 3-5-7.
Gábor Á. u. 9-11.
Haán L. tér 1-2-3.
Haán L. tér 4-5.
Haán L. tér 6-7-8-9.
Haán L. tér 10-13
Haán L. tér  17-18
Haán L. tér 19-22.
Hunyadi tér 6-8.
Kazinczy út 1.
Kazinczy út 2.
Kazinczy ltp. 1.
Kazinczy ltp. 2.
Kazinczy ltp. 6.
Kazinczy ltp. 7.
Kazinczy ltp. 8.
Kazinczy ltp. 9.
Kazinczy ltp. 10.
Kazinczy ltp. 15.
Kazinczy ltp. 18.
Kazinczy ltp. 19.
Kazinczy ltp. 22.
Kazinczy ltp. 23.
Kazinczy ltp. 24.
Kazinczy ltp. 25.
Kazinczy ltp. 29.
Kazinczy ltp. 30.
Kőmíves K.sor 87-89.
Kőris u. 1-3-5-7
Kőris u. 2.
Kőris u. 4.
Kőris u. 6.
Lencsési út 2-4-6.
Lencsési út 8-12
Lencsési út 14-16.
Lencsési út 18.
Lencsési út 24.
Lencsési út 28-30.
Lencsési út 32-34. 
Lencsési út 40-42.
Lencsési út 44-46.
Lencsési út 48-50.
Lencsési út 52-54.
Lencsési út 56-58.
Lencsési út 60-62.

107 353
59 478

861 591
1 073 913

841 119
804 952
301 077
248 001

81 167
149 653

87 596
52 605

557 853
568 246
216 040

81 363
97 031

152 739
92 637
98 860

289 059
47 743

140 347
178 541
190 605
236 170
106 823
175 357
110 936
229 686
135 700
121 674
441 858
267 856
441 448

88 977
82 241

131 233
122 331
375 092
251 431
461 286

78 121
151 875
123 221
414 089
106 423
276 241

91 471
463 373
132 354
106 811

28 570 509

25
28
60
60
60
60
60
24
24
24
24
24
45
75
24
16
42
28
56
28
56
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
20
30
30
30
84
48
48
36
28
42
28
28
42
28
30
25
25

4338

Lencsési út 64-66.
Lencsési út 9-11.
Lencsési út 25-27.
Lencsési út 45-47.
Lencsési út 59.
Lencsési út 61.
Lencsési út 63.
Lencsési út 65-67.
Lencsési út 69-71.
Lencsési út 73-75.
Lencsési út 77-79.
Lencsési út 81-83.
Lencsési út 116-122.
Lencsési út 124-132.
Lepény P. u. 5-7.
Munkácsy tér 1.
Orosházi út 41-43-45.
Őr u. 1-3.
Őr u. 2-4-6-8.
Őr u. 10-12.
Paróczay u. 1-7.
Pásztor u. 5-7-9
Pásztor u. 19-21.
Pásztor u. 23-25
Pásztor u. 27-29
Pásztor u. 31-33.
Pásztor u. 35-37.
Pásztor u. 39-41.
Pásztor u. 43-45.
Pásztor u. 47-49.
Pásztor u. 51-53.
Pásztor u. 55-57.
Pásztor u. 59-61.
Pásztor u. 63-65.
Pásztor u. 101-107
Petőfi u. 4-6.
Petőfi u. 8-10.
Petőfi u. 12-14.
Petőfi u. 16-18.
Petőfi u. 20.
Szabó P. tér 1-2-3-4.
Szabó P. tér 5-6-7-8.
Szabó P. tér 9-10-11.
Szigligeti u. 2-4.
Szigligeti u. 8-10-12.
Tinódi u. 2-4.
Tölgyfa u. 13-15.
Vécsey u. 18-22
Vécsey u. 24-26.
Wlassich sétány 8-10.
Wlassich sétány 9-11.
Wlassich sétány 12-14.

Összesen 
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ELADÓ INGATLANOKELADÓ INGATLANOK

KIADÓ INGATLANOKKIADÓ INGATLANOK
 a Pásztor u. 31–33. alatti, 18 m2-es helyiség

 két garázs a Tinódi utcában,
 egy garázs a Tolnai utcában,

 az Őr u. 3/F alatt 12 m2-es raktárhelyiség, valamint
 a Bartók B. út 33. alatt és

 a Lencsési út 56–58. alatt 18-18 m2-es 
(volt hőközpont) helyiség

Érdeklődni Csicsely Andrásnál lehet 
a 66/446-628-as telefonon kizárólag munkaidőben.

A 2006. január elsejével meg-
történt változások (társasházak 
kiválása) után a szövetkezet 
kezelésében lévő épületek (az 
ún. „szövetkezeti házak”) kö-
zül a melléklet szerinti táblázat 
(„Központi fűtéses épületek”) 
tartalmazza a központi fűtéses 
épületeket. Ez alapján jelenleg 
36 db kazánház biztosítja a la-
kóépületek fűtését, melyek 1437 
lakást és 28 db egyéb helyiséget 
(általában üzleteket) látnak el. A 
központi fűtéses lakások aránya 
így a szövetkezeten belül 33,1%, 
tehát az összes szövetkezeti la-
kásállomány egyharmada.

2002 januárjában a Békés Me-
gyei Tüzeléstechnikai Vállalattal 
(most már kft.) megkötött szer-
ződés szerint a tüzelőberendezé-
sek éves karbantartása és eseti 
javítása, valamint az éves bizton-
ságtechnikai felülvizsgálata az 
idén május-augusztusban meg-
történt. Ez alapján a fenti jog-
címeken összesen egymillió tíz-
ezer forint kifizetés történt.

A kazánok ellenőrzésével pár-
huzamosan előre kifüggesztett 
hibabejelentőkön a tulajdono-
sok által jelzett műszaki prob-
lémákat Such György vállalkozó 
és az épületek főállású fűtő-
inek segítségével megoldot-
tuk, de sajnos sok esetben ezen 
kifüggesztéseket figyelmen kí-
vül hagyva – a fűtési szezon 
megkezdése után – kezdenek a 
tulajdonosok fürdőszoba- vagy 
teljes lakásfelújításba, ami sok 
problémát okoz mind az üzemel-
tető lakásszövetkezetnek mind a 
többi tulajdonosnak.

A kazánházakban a tűzoltó 
berendezések időszakos felül-
vizsgálata – illetve szükség ese-
tén cseréje – folyamatosan meg-
történik.

A kémények éves felülvizs-
gálatát a. Békés Megyei Tü-
zeléstechnikai Kft. a nyár fo-
lyamán elvégezte.

Az idei év folyamán jelen-
tősebb fűtési rendszer vagy 
kazánházi rekonstrukciós fel-
újítási munka elvégzésére nem 
került sor, illetve a meglévő 
központifűtési-rendszerből sem 
váltak le egyedi fűtésre.

Mint a „központi fűtéses épü-
letek” című táblázatból látható, a 
kazánházak, illetve a fűtési rend-

Tájékoztató a fűtési szezonra való felkészülés 
helyzetéről, a nyári karbantartás végrehajtásáról

szerek 86%-a, illetve a lakásszá-
mot figyelembe véve több, mint 
89%-a az elmúlt nyolc  évben tel-
jes felújításra került, így mind az 
üzemviteli, mind az energiahaté-
konysági szempontból a mai kor 
színvonalának megfelelő.

A még az eredeti állapot-
ban lévő rendszerek, amelyek 
döntően kis rendszerek (14–30 
lakás) megbízhatósága, ener-
giahatékonysága már nem meg-
felelő. Több épület esetében már 
több éve húzódik a szükséges fel-
újítás elvégzése részben a pénz-
ügyi források hiánya, de sokszor 
a tulajdonosi akarat és/vagy a tu-

lajdonosi közösség egyet nem 
értése folytán. Természetesen a 
működőképességhez szükséges 
munkálatokat minden esetben el-
végeztük, de az egyes rendszerek 
korából fakadó állapota rejt üze-
meltetési kockázatokat. 

Összefoglalásképpen meg-
állapítható, hogy az épületekben, 
kazánházakban megtörténtek a 
szükséges karbantartási mun-
kálatok, így 2006. október 15-én 
minden központi fűtéses épü-
letben megkezdődhet a fűtési 
szolgáltatás.

Harmados Attila
ügyvezető igazgató

Ssz. Cím Lakás  Üzlet 
(db) (db)

Nem fûtéskorszerûsített
1 Bartók B. út 25-27. 30 3
2 Bartók B. út 67-69. 84
3 Paróczay u. 3. 14
4 Paróczay u. 5. 14
5 Pásztor u. 63. 15

Összesen: 157 3

Fûtéskorszerûsített
1 Andrássy út 75. 101 2
2 Bartók B. út 23. 80 3
3 Bartók B. út 29-31. 30 2
4 Bartók B. út 33-35. 25 1
5 Bartók B. út 61-65. 84
6 Gábor Á. u. 9-11. 84
7 Kazinczy u. 2. 84
8 Kõmíves K. sor 88. 15
9 Kõmíves K. sor 89. 15
10 Lencsési út 18. 60 2
11 Lencsési út 24. 60 2
12 Lencsési út 25-27. 60
13 Lencsési út 44-46. 25
14 Lencsési út 45-47. 60 4
15 Lencsési út 56-58. 25
16 Lencsési út 59. 60 2
17 Lencsési út 61. 60 1
18 Lencsési út 63. 60 1
19 Lencsési út 65-67. 24
20 Lencsési út 118. 15
21 Lencsési út 124. 15
22 Lepény P. u. 5-7. 24 3
23 Paróczay u. 7. 14
24 Pásztor u. 103. 15
25 Pásztor u. 105. 9
26 Pásztor u. 61. 9
27 Pet fi u. 20. 84
28 Vécsey u. 18. 14
29 Wlassich sétány 8-10. 30 2
30 Wlassich sétány 12-14. 25
31 Tinódi u. 4. 14

Összesen: 1280 25

Mindösszesen: 1437 28

Vízóra-leolvasás 
és más

A „Lakásszövetkezeti Hír-
adó” júniusi számában jelent 
meg a „Vízbajok” című cikk, 
amely a különbözet-szám-
lázásról szólt. Tisztelt la-
kóközösség! Azért végez a 
lakásszövetkezet és a víz-
mű közös vízóra-leolvasást, 
hogy az esetleges problémát, 
hiányosságot megpróbáljuk 
feltérni. Az ellenőrzések fo-
lyamán egyes lakók megnyil-
vánulásából azt tapasztaljuk, 
hogy nem kívánt személyek 
vagyunk. Az biztos, hogy 
ők lesznek a legjobban fel-
háborodva, ha a „különbözet” 
szó majd megjelenik szám-
lájukon. Nem hiába az el-
lenőrzés, hiszen ennek során 
egyes helyeken beigazolódott 
annak a bizonyos m3-nek a 
mikéntje, ami utólag jóváírás-
ra került. Tessenek elhinni: a 
négy vagy tíz emeletet olykor 
2-3-szor nem azért másszuk 
meg, mert mozgáshiányunk 
van. Mindezt önökért, a köz-
érdekért tesszük, anyagi el-
lenszolgáltatás nélkül!

Más.
A lakásokban egyre több 

helyen végeznek felújításokat 
(fürdőszoba, konyha, wc), 
olykor nem ismerve az épü-
let vízvezeték-, szennyvíz-
rendszerét. Ebből adódóan a 
főághoz való csatlakozásnál, 
legtöbbször utólag jelentkezik 
a hiba (beázás), ami a lép-
csőház rovására megy; nem 
beszélve a szerelőfalak bur-
kolásáról. Javaslom, hogy 
mielőtt a lakásfelújításhoz 
kezdenének, kérjenek szak-
véleményt a lakásszövetkezet 
műszaki munkatársaitól. Az 
együttműködés hiányának 
legtöbbször anyagi vonzata 
van. Ne okozzanak másoknak 
kellemetlenséget, esetleg je-
lentősebb anyagi kárt!

Adamik Ádámné
küldött/közös képviselő, 

igazgatósági tag

FÓRUMA

ÖZÖS
ÉPVISELŐK
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– közületek és magánszemélyek részére;
– több éves szakmai múlttal 

és referenciákkal;
– egészségügyi gázmesterek irányításával;

– a legkorszerûbb irtószerek 
és technikák alkalmazásával

– a HACCP rendszer elõírásainak megfelelõ 
teljes ügyintézéssel 

és a dokumentáció intézésével;
– korrekt árakkal, garanciával.

ROXIN HIGIÉNIA KFT.
ROVAR- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS

Érd.: 06-62/221-471
06-30/94-53-234

Amennyiben ingósága, ingatlana van eladó, vagy ilyeneket keres, 
annak szövegét juttassa el minden hónap 25-éig szerkesztõségünk 
címére.

VENNÉK kétszobás lakást.  Ajánlatok: 06-70/56-77-943.
ELADÓ jól karbantartott, liftes épületben, a Lencsési úton, V. emeleti, 53 

nm-es, egy + két fél szobás, parkettás, redõnyös, alacsony rezsijû, fûtésmérõs 
lakás. Érd.: 06-30/68-96-572.

ELADNÁM VAGY ELCSERÉLNÉM Pásztor u.-i, 53 nm-es, kétszobás, egyedi 
fûtésû, parkettás, erkélyes, III. emeleti lakásomat másfél szobás, elsõ emeleti, 
egyedi gázos, kisebb lakásra. Érdekelne liftes, központi fûtéses épületben lévõ 
lakás cseréje is értékegyeztetéssel. Érd.: 66/631-318.

KÉTSZOBÁS, X. emeleti, központi fûtéses lakás eladó a Bartók B. út 67-69. 
szám alatt. Érd.: 66/256-325.

ADOK-VESZEK

Az egyéni vállalkozókat és magánszemélyeket érintő, szep-
tember 1-jétől hatályos LXI. törvény adónemekre vonatkozó azon 
elemeiről adunk az alábbiakban – nagy vonalakban és csak érin-
tőlegesen – tájékoztatást, amelyek az épületek gazdálkodását érint-
hetik, illetve azokról, amelyekkel a mindennapi életünk során mint 
magánszemélyek találkozunk.

I. TELEFONADÓ
2006. szeptember 1-jétől természetbeni juttatásként adóköteles 

a mobil- és vonalas telefonok, illetve az internet protokoll ma-
gáncélú használatának az a része, melyet a magánszemély a vál-
lalkozás részére nem térít meg. A cégtelefon adómértéke: a szám-
laérték 20%-ának az 54%-a.

II. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉKA

A kiegészítő tevékenységet folytatók (nyugdíjas, rokkantnyug-
díjas, egyéni és társas vállalkozók)  baleseti járuléka helyébe szep-
tember 1-jétől egészségügyi szolgáltatás járuléka lép. A fizetendő já-
rulék mértéke: a járulékalap 10%-a (régen ez 5% volt). Járulékalap: 
a felvett fizetés, adózott jövedelem. 

III. MAGÁNSZEMÉLY BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉ-
GE, ADÓKEDVEZMÉNYEK MEGVONÁSA

2007. január 1-jétől minden magánszemélynek adóbevallási 
kötelezettsége van. A munkáltató nem vallja be a személyi jö-
vedelemadót a munkavállaló helyett. Jelentősen csökkennek az 
szja-adómentességek és -adókedvezmények. Megszűnik: a szellemi 
tevékenység, a felnőttképzés, a számítógép-beszerzés kedvezménye; 
a 3,4 millió forint feletti összevonandó jövedelem felett nem ér-
vényesíthető a felsőoktatási tandíj kedvezmény, az életbiztosítás és 
a közcélú adomány kedvezménye.

Az adókedvezmény maximum 100 ezer Ft-ig érvényesíthető. Ez 
a módosítás a 2008. évben beadásra kerülő adóbevallásokban érez-
teti hatását.

IV. MUNKABÉRT TERHELŐ, MAGÁNSZEMÉLY ÁL-
TAL FIZETENDŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK

Az egészségbiztosítási járulék alapja a ténylegesen kifizetett, a já-
rulékalapot képező jövedelem néhány kivétellel. Szeptember 1-jétől 
az egészségbiztosítási járulék 4%-ról 6%-ra nő, 2007. január 1-jétől 
pedig további 1%-kal, tehát 7%-ra módosul. A levont járulék meg-
osztásra kerül pénzbeni és természetbeni ellátásra, 2–4% arányban. 
Az elkülönített nyilvántartási kötelezettség alapján ezeket a levon 
járulékokat jogcím szerint elkülönítetten kell nyilvántartani. Ez azt 
jelenti, hogy 2006. október 1-jétől 2%-kal kevesebb bért kapunk 
kézhez., majd 2007. januártól további 1%-kal kevesebbet. 

V. MUNKABÉRT TERHELŐ LEVONT MUNKAVÁLLA-
LÓI JÁRULÉK

Szintén szeptember 1-jétől 1% helyett 1,5% kerül levonásra a 
munkabérből munkavállalói járulék címén. Ennek hatására további 
0,5%-kal kevesebb a munkabérünk.

VI. ILLETÉKEK
Szeptember 1-jétől nő a gépjárművek vagyonszerzési illetéke, ja-

nuár elsejétől pedig a gépkocsiadó mértéke, melyet a helyi adóként 
kell megfizetni a gépkocsi értékétől függően, ami még függ a haj-
tómotor teljesítményétől és a gyártás évének együttesétől is.

Laczó Mária főkönyvelő

Új adórendelkezések




