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Mi a régi számlatömbök sorsa? 

Nem kell kidobni 
Többmilliárd forint ér-

tékű számlatömbből le-
het örökre elfekvő kész-
let, mert az tartalmilag 
nem felel meg az adótör-
vény e lő í rása inak , el-
képzelhető, hogy száze-
zer számra kell utólag 
módosítani az idén kiállí-
tott számlákat, ha azon 
nem csupán egyetlen té-
tel szerepel, mert nem 
felel meg az új alaki kö-
vetelményeknek - írtuk 
márciusban, időközben 
azonban június végéig 
haladékot k a p t a k az 
adóalanyok. Azóta vi-
szont nincs pardon, ám 
korántsem kell kidobni 
minden régi számlatöm-
böt. 

Már 1999. márciusában 
megszületett az a döntés, 
amely alapján az új tartalmi 
követelményeknek megfelelő 
nyomtatványok elkészíthetők 
lettek volna. Tény hogy há-
romnegyed évig erre igazá-
ból nem figyeltek oda. Tör-
tént, hogy 1999. január else-
jével megszűnt a magyar 
szabvány, s ez csak látszólag 
volt jelentéktelen módosítás, 
hiszen itt már taxatíve felso-
rolták, milyen adatokat kell 
tartalmaznia a számlának. 
Például a termék - szolgálta-
tás - adó nélkül számított el-
lenértéke tételenként és 
összesen, az áthárított adó 
összege tételenként és össze-
sen, valamint a termék -
szolgáltatás - adóval együtt 
számított ellenértéke tételen-
ként és összesen. (Vagyis, 
kevésbé szakszerűen: nettó, 
áfa, bruttó, s mindez, tételen-
ként.) A kulcsszó és a legna-
gyobb, vihart kavart változás 
természetesen a tételenkénti 
igény. 

Az ügy akkor „bukott ki", 
amikor a havi áfabevallásra 
kötelezett adóalanyoknál a 
hivatal - januárra vonatkozó-
an - rutinellenőrzést kezdett 
és rengeteg régi, az idei alaki 
követelményeknek már nem 
megfelelő számlát talált . 
Márpedig ezek az adótörvény 

szerint nem alkalmasak áfa-
visszaigénylésre. 

Papp István, az APEH 
megyei igazgatója felhívja a 
figyelmet arra, hogy az egy-
szerűsített, készpénzfizetési 
számláknál nem történt vál-
tozás, s ha azon egy tétel sze-
repel, elég alul jelölni, hogy 
a számla összege hány száza-
lék forgalmi adót tartalmaz. 
Alapelv, hogy egy sor, azaz 
egy tétel, s így értelemszerű-
en egyféle áfa-kulcs esetén 
jellemzően a régi számlatöm-
bök is alkalmasak az új alaki 
feltételek teljesítésére. Mi 
több, ha csak azonos áfa-
kulcsú termékek szerepelnek 
egy számlán, a törvényi felté-
telek a régi számlatömbökön 
is teljesíthetőek. 

Ami egészen biztos, hogy 
a reprezentációs keretre kért 
éttermi áfás számlán étel és 
ital egyszerre csak az új alaki 
követelményeknek megfelelő 
nyomtatványon szerepelhet. 
Persze, ha az egyik számlán 
csak az étel, a másikon csak 
az ital van, akkor mégis hasz-
nálható a régi tömb. A sza-
bálytalanul kiállítón számlák 
után nem igényelhető vissza 
az általános forgalmi adó, 
ugyanakkor nettó értéken 
költségként elszámolható -
hívja fel a figyelmet egy lé-
nyeges momentumra Papp 
István. 

Már eddig is számos új 
formátumú számlával talál-
koztak az APEH-nél, nem 
mindenki várt június végéig, 
sőt, a jogszabályokat igazán 
követők már 1999 második 
felében is ilyen számlákat ál-
lítottak ki. Az adóhivatal to-
leranciát tgér, ezzel együtt az 
igazgató nem érti ezt a felfújt 
számlaügyet, szerinte a pénz-
tárgép vagy a taxaméter be-
vezetése sokkal nagyobb vál-
tozás volt. Az a felvetést vi-
szont nem akarta kommentál-
ni, hogy miért követel sok 
könyvelő, adótanácsadó ak-
kor is új formátumú számlát, 
ha csak egy tétel, vagy egy 
adókulcsú termékek sora sze-
repel a bizonylaton. 

Kovács András 

Átépítették az osztómüvet 

Ismét működik a szennyvíztisztító 

Bodor Dezső, a Szegedi Vízmű Kft. főmérnöke (balról) és Dósa Attila telepvezető a szennyvíztisztító 
üzempróbáját ellenőrzik. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Tavaly októberben le-
ál l ították a szegedi 
szennyvíztisztító üzemet, 
mert a víz átvezetésére 
szolgáló osztóműben 
iszaplerakódást tapasz-
taltak. Azóta a létesít-
ményt átépítették, s 
megszüntették az átala-
kítás közben jelentkező 
szivárgást is. A tisztító-
mű ismét működik, az 
egység jól vizsgázott a 
végéhez közelítő, egyhó-
napos üzempróbán. 

Lapunkban folyamatosan 
követtük a szegedi szennyvíz-
tisztító üzem megtervezését és 
fölépítését. Arról is írtunk, 
hogy az 1998. novemberében 
bekapcsolt víztisztító első 
technológiai egységében, az 
osztóműben „nem kívánt 

iszaplerakódást" tapasztaltak, 
ezért tavaly októberben leállí-
tották az üzemet. 

Tavasszal már arról tudósí-
tottuk olvasóinkat, hogy elké-
szült az osztómű átalakítása, 
de átépítés közben az épít-
mény falán szivárgást észlel-
tek, ezért újabb beavatkozás 
vált szükségessé. 

Kalmár Ferenc, a szegedi 
önkormányzat víz- és csator-
namű bizottságának elnöke a 
napokban arról értesítette la-
punkat, hogy a szükséges 
munkák elvégzése után az osz-
tómű (s így természetesen az 
egész víztisztító üzem) kifo-
gástalanul működik. 

Bénák László, a víz- és csa-
tornamű bizottság alelnöke, 
Eszes Zsolt, az átalakítást vég-
ző Purator Hungaria Környe-
zettechnika Kft. fővállalkozási 

igazgatója, Mészáros András, 
a Délépítő Rt. (a szennyvíz-
tisztító kivitelezője, a Purator 
megbízója) generál főmérnö-
ke, valamint Katona Zsolt, az 
Alföldi Agroterv Műszaki 
Tervező és Tanácsadó Bt. 
igazgatója tájékoztatták lapun-
kat az osztómű átalakításáról. 

A szakemberek elmondták, 
hogy közös erőfeszítéssel ér-
ték el a kívánt eredményt. Bé-
nák László emlékeztetett rá, 
hogy a víz- és csatornamű bi-
zottság már 1998 végén szem-
besült a feladattal, amelynek 
megoldására dr. Bartha László 
polgármester is fölhívta a bi-
zottság figyelmét. 

A három érdekelt fél: a 
tisztítóművet üzemeltető Sze-
gedi Vízmű Kft., a várost kép-
viselő bizottság, valamint a lé-
tesítmény kivitelezője, a Dél-

építő Rt. egyaránt külön sza-
kértőktől kért javaslatot az 
iszaplerakódás megszüntetésé-
re. 

A víz- és csatornamű bi-
zottság - a szakmai tanácsadó-
ként fölkért Katona Zsolt víz-
építő mérnök, az Alföldi Ag-
roterv Bt. igazgatója javaslatá-
ra - koncepcionális döntést 
hozott: olyan cégtől kért hely-
reállítási javaslatot, amely 
nem csak a terveket készíti el, 
hanem kivitelezőként is közre-
működik - az eredményért pe-
dig felelősséget vállal. 

így esett a választás a Pura-
tor Hungaria Környezettechni-
ka Kft.-re, amelynek műszaki 
megoldását valamennyi szak-
ember elfogadta. Eszes Zsolt, 
a Purator Kft. fővállalkozási 
igazgatója hangsúlyozta: ún. 
„eredményfelelősséggel" vál-

lalták a feladatot. Magyarul: 
az átépített osztómű megfelelő 
működését a munka átadása 
után is garantálják. 

Az átalakítás lényege: 
csökkentették az osztómű be-
tontartályának belmagasságát. 
A létesítmény belső terét egy 
„betonvályú" beépítésével zár-
ták le; a bevezetett szennyvíz 
e vályúból folyik az osztócsa-
tornákba, majd onnan a na-
gyobb szennyeződésdarabokat 
kiválasztó rácsszűrőn át a ho-
mok- és zsírfogóba. A beton-
vályú és az osztóműfal szige-
telésével abbamaradt a szivár-
gás is. 

Mészáros András elmond-
ta, hogy az átépítés költségét 
az eredeti beruházás kivitele-
zője, a Délépítő Rt. fedezte. 
Bénák László azt emelte ki, 
hogy a tárgyalások és terv-
egyezte tések idején vala-
mennyi érdekelt fél kiemel-
kedő együttműködő készség-
ről tett tanúbizonyságot. 

Katona Zsolt szerint fontos 
lenne, hogy a szennyvíztisztító 
tervezett továbbépítése idején, 
a beruházás megvalósítása 
előtt „funkcionális tervek" ké-
szüljenek, s ezeknek ismereté-
ben versenyezzenek a pályá-
zók. A győztes cég maga al-
kossa meg a részletes kiviteli 
tervet - a megbízó ily módon 
kaphat biztosítékot a megfelelő 
minőségre és elfogadható árra. 

„A beépítés óta az iszaple-
rakődás megszűnt, a mechani-
kai tisztítómű megfelelően mű-
ködik" - mondta a létesít-
ményt munka közben, a hely-
színen bemutató Bodor Dezső, 
a Szegedi Vízmű Kft. főmér-
nöke. 

A szennyvíztisztító üzem-
próbája július 9-éig (vasárna-
pig) tart - ezután megszakítás 
nélkül, ,.rendes" üzemmódban 
működik tovább a létesítmény. 
Az eddigi tapasztalatok szerint 
az osztómű átalakítása meg-
hozta a kívánt eredményt, így 
nincs akadálya a szennyvíztisz-
tító további technológiai ele-
meinek (előülepítő, biológiai 
tisztítómű) megépítésének sem. 

Nyilas Páter 

Kétmilliárd forintos szálloda 

Épp a z előcsarnokot burkolják. (Fotó: Schmidt Andrea) 

A v é t e l á r r a l együtt 
kétmilliárd forintba ke-
rül a 144 szobás, konfe-
renciaközponttal is ren-
delkező Novotel Szeged, 
amelynek nyitását a ko-
rábbi, júliusi terv helyett 
ma már augusztus 10-
ére Ígérik a tulajdono-
sok. A vasbetonig lecsu-
paszított, majd teljesen 
felújított szállóval jelen-
tősen gazdagodik a vá-
ros és a Dél-Alföld ide-
genforgalmi kínálata. 

Az 1977-ben nyílt Hungá-
ria Szállót privatizációs ár-
verésen vásárol ta meg a 
francia érdekel tségű AC-
COR szállodalánc tulajdoná-
ba tartózó Pannónia Hotels 
Rt. Az Accor a világ 140 or-
szágában 3500 szállodával 
van jelen és 125 ezer alkal-
mazottat foglalkoztat. A tár-
saság ezzel a vásárlással lép-
te át először a Dunát, s ha-
marosan eldőlt, hogy a város 
vezető szállodája a kereszt-
ségben a Novotel nevet kap-
ja. Kunz Péter projekt fej-
lesztési regionális igazgató-
tól megtudtuk, a szállodafel-
újítás fővállalkozója, az AR-
CHI Komplex nem először 
dolgozik már a Pannóniá-
nak, s itt nyolcvan százalék-
ban szegedi vagy környék-
beli vállalkozókat foglalkoz-
tat. 

A mintaszobában látható, 
milyen körülmények fogad-
ják majd a vendéget, a szi-

gorú belső novoteles szab-
vány előírja a színvilágot, a 
berendezéseket, azok elhe-
lyezését. A szoba kialakítása 
nem elsősorban a násztrtaso-

kat célozza meg, sokkal in-
kább az üzleti-, konferencia-
turizmus résztvevőit. A tari-
faár reggelivel egyébként 
127 márka, azaz körülbelül 

17 ezer forint lesz, ám ko-
rántsem biztos, hogy beve-
zetőárként is ezt kérik majd 
a vendégtől . Annál is in-
kább, mert két szinten meg-

marad a régi bútor, s ez a 
komfortfokozat olcsóbb lesz, 
mint a mindenben új harmó-
nia. (Úgy tűnik tehát, a fran-
ciák is hallottak már az árér-

zékeny vendégekrő l . ) A 
300-350 embert befogadó 
konferenciarész nemzetközi-
leg elfogadott méretű és fel-
szereltségű lesz, nagyterem 
rugalmasan alakitható, há-
rom részre osztható: Lechner 
Ödön, Tisza Lajos és Vedres 
István a névadók. 

A hallba belépők két alap-
vető változással találkoznak, 
a recepció átkerül a jobb ol-
dalra, a szemközti fal eltűnt, 
s egészen a Tiszáig szaladhat 
a tekintet. Cote jardin - zöld 
oldal - mondja a francia arra 
a részre, ami valószínűsíthe-
tően az egyik legkedveltebb 
pontja lesz a már belakott 
épületnek. Az éttermi terasz 
ezután a rakpartról is megkö-
zelíthető, vagyis a tervezők 
nagyon ügyesen „mozdítot-
ták meg" a szállodát. 

Mostanában naponta egy-
szerre kétszázan is dolgoz-
nak az építkezésen, s laikus 
talán elsőre mindenben „le-
fogadná", hogy nem készül-
nek el augusztus 10-ére. Aki 
viszont járt egy hónappal a 
nyitás előtt a Szeged Plazá-
ban, az már nem hagy ja 
ilyen könnyen veszni a pezs-
gőt . Leg több he lyen már 
burkolnak, s ez kifejezetten 
csendes munkának tűnik ah-
hoz képes, amikor a 15 cen-
timéter vastag vasbeton pa-
nelben vág ajtót egy speciá-
lis, távirányítású szerkezet, 
maximális zaj- és porártalom 
közepette. 

Kovács András 

Népszerű 
az üdülési 

csekk 
Budapest (MTI) 

A cégek és intézmények 
964 millió forint értékben vá-
sároltak üdülési csekket az el-
ső félévben, ami 70 százalé-
kos növekedést jelent az elő-
ző év hasonló időszakához 
képest, és 28 százalékkal ha-
ladja meg a múlt évi csekk-
értékesítést - közölte a Nem-
zeti Üdülési Szolgálat Kft. 

Réti Ágnes ügyveze tő 
igazgató elmondta: az első 
félévben 44 ezer 500 sze-
mélynek vásároltak a vállala-
tok és intézmények üdülési 
csekket, és 43 százalékkal 
többen jutottak ily módon 
üdülési lehetőséghez, mint 
tavaly. A Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány támoga-
tási kereteiből, az igénylők 
által befizetett, a csekkérték 
50 százalékát k i tevő ön-
résszel együtt 788 millió fo-
rint forgalma volt a Nemzeti 
Üdülési Szolgálat Kft.-nek az 
első félévben. Ez 20 száza-
lékkal haladja meg a tavalyi 
év hasonló időszakának for-
galmát. Tavaly alapítványi 
támogatási keretből 44 ezren 
kaptak segítséget a nyaralás-
hoz, az idén 29 százalékkal 
többen, 56 ezer 700-an. A tá-
mogatási keretből még 56,5 
millió forint áll rendelkezésre 
kizárólag gyesen, gyeden és 
gyeten lévők számára. 


