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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 :
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Dr. Oláh Lajos (DK) országgyűlési képviselő „Kívánja-e a Kormány jogszabályi szinten
szabályozni az AirBnB-s lakások kiadását?” című , K/204. számú írásbeli választ igényl ő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018. június „g”

Tisztelettel :

Kövér László elnök úr részér e

Magyar Országgyűlés

dr. Gulyás Gergely
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Dr. Oláh Lajos országgy űlési képviselő részére

Demokratikus Koalíció képvisel őcsoportja

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak
alapján a Rogán Antal miniszter úrhoz intézett, „Kívánja-e a Kormány jogszabályi szinten
szabályozni az AirBnB-s lakások kiadását?” című, K/204. számú írásbeli kérdésére az alábbi
választ adom .

A Kormány a korábbinál tervszer űbb, összehangoltabb és egységesebb városépít ő
munka érdekében az eddig szétszabdalt, különböz ő minisztériumok és állami szervek
által gyakorolt kormányzati fejlesztési feladatokat - á rendszerváltozás, 1990 óta először
- egy központba szervezte, hogy jobb partnere lehessen a fővárosnak . A
Miniszterelnökségen működő Budapestért és a Fővárosi Agglomerációért Felelős .

Államtitkárság egyik legfontosabb feladata egy tíz éves, a 2020-2030 közötti id őszakra
szóló, stratégiai városfejlesztési koncepció elkészítése, a fővárossal együtt, kiindulva az
öt éve elfogadott hosszú távú, fővárosi fejlesztési tervből .

A városfejlesztés nem a már meglév ő, hanem a jöv őben elvégzendő feladatokat foglalja
magában, amelyeket, többek között a közösségi tervezés során határoznak meg a z
érintettek. Budapest lehet Európa olyan új csomópontja, amely kiemelked ő
életminőséget biztosít a lakóinak és az idelátogatóknak, ahol inspiráló, biztonságos é s
felhasználóbarát városi életet élhetünk.

Örömteli, hogy Budapest dinamikus turisztikai fejl ődésébe és fejlesztésébe mindenki
bekapcsolódhat, hiszen Budapest lakosai az AirBnB szolgáltatás által is - min t
szálláshelyi szolgáltatók - profitálhatnak Budapest turizmusának b ővüléséből .

Az AirBnB nevű, lakóingatlanokban megvalósuló szálláshely-szolgáltatás egy piac i
igény alapján született szolgáltatás Magyarországon is . Ahogyan minden bevételszerző
tevékenységet, így az AirBnB-s lakások kiadását is szabályozza az állam, anna k
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érdekében, hogy a piaci verseny moderált keretek között folyhasson . Ezen felül
tájékoztatom, hogy a lakosságközeli, a polgárok önrendelkezési jogát elősegítő jogi
keretek lehetővé teszik, hogy az egyes társasházak közösségei maguk döntsenek arról ,
hogy engedélyezik-e a házban a szálláshelyi vendéglátást .

Ebben a közegben egy piaci igények alapján született szálláshely-szolgáltatásnak is
megvan a helye. Működésének feltételeit a célokkal összhangban kell kialakítani és ha
kell, a Kormány megteszi a szükséges lépéseket a fővárossal egyetértésben, ahogyan ez t
a jogszabály is előírja .

Budapest, 2018 . június „ C "

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon . (06 1) 795 3079 Fax: (06 1) 795 0462


	page 1
	page 2
	page 3

