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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

KOVÁCS FERENC (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit! Tisztelt Képviselőtársaim! Írásban 
megküldtem a mai albizottsági ülésünkre vonatkozó napirendi javaslatot, amit mindenki 
kézhez kaphatott. Először is megállapítom azt, hogy határozatképesek vagyunk. Az a 
kérdésem, hogy van-e javaslatuk egyéb napirendi pont felvételére a mai bizottsági ülésünk 
kapcsán. (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. Amennyiben támogatják az írásban kiküldött 
napirendi javaslatot, akkor kérem, hogy azt kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk a napirendünket.  

Engedjék meg, hogy napirend előtt egy csekély figyelmességet nyilvánítsak ki dr. 
Csizmadia elnök úr felé, ugyanis 75. születésnapja alkalmából a Vas Megyei Közgyűlés 
emlékplakettjét fogja kapni.  

Tisztelt Tanár Úr! Fogadd el szeretettel! Nagyon szépen köszönjük az eddigi 
munkásságodat, nagyon-nagyon jó egészséget és hosszú, szép nyugdíjas éveket kívánunk, 
elnök úr. (Átadja az emlékplakettet. – Taps.)  

Tájékoztató a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége javaslatairól a 
turizmustörvényben szabályozást igénylő területekről a falusi turizmus kérdéskörében 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez után a kis intermezzo után 1. napirendi pontunkra térünk 
rá. Mindenki előtt közismert, hogy már megjelent egy változata az elkövetkezendő 
turizmustörvénynek, és ehhez a FATOSZ elkészített egy módosítójavaslat-csomagot, amelyet 
mindenki megkapott írásos formában is. Felkérem dr. Csizmadia László urat, hogy szóban 
egészítse ki az írásban hozzánk eljuttatott anyagot.  

Dr. Csizmadia László (FATOSZ) szóbeli kiegészítése 

DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének 
elnöke: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először 
is a köszönet hangja szóljon belőlem: nagyon szépen köszönöm. Ez a FATOSZ-nak szól, én 
úgy érzem, hisz a kezdetek óta a hobbijaim közé tartozik, ráadásul az általam vezetett akkori 
főiskolán alakultunk 1994-ben. Átküldtük erre a meghallgatásra a stratégiánkat, amit 2020-ig 
készítettünk el. Szeretném megjegyezni, hogy ehhez semmiféle támogatást nem kaptunk, 
tehát ezt a saját magunk kútfőjéből csináltuk. Átküldtük mindazokat a problémákat, amik a 
jelenlegi falusi turizmus, agroturizmus működésének gátjai, vagy annak működését nehezítik. 
Úgy készültem – sok anyag volt –, hogy egy prezentációt produkálok, de minekutána nem 
volt laptop, azt a megoldást választottuk, hogy önöknek is kinyomtattuk ezt a 27 slide-ot. 
Mivel itt fogalmi javaslatok hangzanak el, azokat csak szóban elmondani egy dolog, azt látni 
is kell, hiszen úgy gondolom, egy kicsit mindnyájan vizuális típusok is vagyunk. Pár szót 
engedtessék meg az előzményekkel kapcsolatosan. Amikor 2009-ben az előző kormány a 
239-es kormányrendelettel szétválasztotta a működési és a minősítési dolgokat, amivel nincs 
is semmi különösebb gond, akkor az idegenforgalmi szálláshelyeket, a bread and breakfast és 
a falusi szálláshelyeket – ami külön kormányrendeletben volt azelőtt taglalva, szabályozva –
 egyéb szálláshely-kategóriában egyesítették mint kereskedelmi szálláshelyeket. Erre majd 
még visszatérek. 

Ami nagyon sérelmes volt és nagy probléma volt, hogy mindennemű kedvezményt, 
ami csak létezett előtte, a fűnyírás elve alapján elvontak, ami aztán 2010-től érvényesült. 
Természetesen ez ellen úgy a szakmai körök, mint a Nemzeti Turizmusbizottság, és ha jól 
tudom, akkor az Országgyűlés turizmusbizottsága is egyhangúlag tiltakoztak akkoriban –
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 nekem még megvannak ezek a leiratok –, és egyébként is számtalan lobbit, mindent 
bevetettünk, ami csak létezett, hogy jobb belátásra bírjuk az akkori kormányzatot. Hogy mi 
lett a vége? Láthatják a 2010. évi statisztikában: közel 50 százalékkal eltűntek a falusi 
szálláshelyek a statisztikából, és úgy általában mindenből, ami egyértelműen elsősorban 
annak köszönhető, hogy a fogalomba beépítették – és a következőn lehet látni – az 5 000 fő 
alatti települést és 100 fő/négyzetkilométer lakosságsűrűséget. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
rendben van, hogy ez az Európai Unióban szerepel, de ez a támogatottak köre és nem a 
tevékenység. Itt nálunk sajnos hiába érveltem, nem sikerült meggyőzni az akkori különböző 
döntő személyiségeket. Összekeverni nem szabad a tevékenységet meg azt, hogy milyen 
nagyságrend alatt vagyunk hajlandók támogatni. Ott a táblázatban is lehet látni, hogy 1998-tól 
végig hogyan alakult a vendéglátók száma, a férőhelyek száma, vendégek száma és a 
vendégéjszakák száma; ez magáért beszél. Itt van egy grafikon is, hogy ezt még 
szemléletesebben mutassa. Ennyit az előzményekről.  

Milyen problémák vannak, amelyek számunkra, azaz a magyar vidék számára égetően 
szükségesek? Az egyik az alapvető fogalmak helyretétele, egységesítése, mert kenyerem javát 
megéve a turizmusban rengeteg fogalom keveredik, és az egyik ember így, a másik hatóság 
pedig úgy értelmezi. A jogszabályi problémák megoldása tehát a személyi adózást segítő 
kedvezmények valamilyen formában történő visszaállítása. Az Artisjusnak is van egy, de erről 
már itt a múltkor a miniszter úr meghallgatásánál is hallottam biztató ígéreteket; ez nálunk is 
nagyon égető probléma. Ami a marketingmunkát illeti, az egész szervezetünk két fizetett 
alkalmazottból áll, és gyakornokokkal láttam el a munkát. Hála a jóistennek, ez a gyakorlat 
azóta is működik, együtt végezzük a belföldi, a falusi agroturizmus célzott 
marketingtevékenységét. Különbséget kell tenni, mert a Magyar Turizmus Zrt. globálisan, 
országosan hívja fel a figyelmet, és ez a feladata külföldön, belföldön, de a helyi, célzott 
dolgokat ő már nem tudja, és nem is ez a feladata, ezt mi csináljuk. Önök előtt van a 
falusiturizmus.hu és falusiturizmus.eu, illetve a helyi termékmagazinból is egy példány, abban 
is lehet látni, hogy a falusi turizmust milyen széles spektrumban próbáljuk segíteni.  

Nem utolsósorban – szintén teljesen altruista alapon – létrehoztuk azt a weboldalt, ami 
az egész országot kezdi lefedni. Az anyag legvégén szintén lehet látni, hogy milyen széles 
körben fogjuk össze az ország különböző szolgáltatóit, mert a falusi turizmus – és itt jön maga 
a fogalom is – azt jelenti, hogy községekben vagy városi, falusi lakókörzetében történő 
szolgáltatás. Miért van ott a városi, falusi lakókörzet? Azért, mert akik – nyilván önök 
mindnyájan – járatosak benne, az általános települési szerkezetnél ott van, hogy milyen 
jellegű lakókörzet. Még Budapest külső részein is simán lehet falusi lakókörzeteket látni, és 
minekutána a fogalom a tevékenységtől függ, aminek a környezetét, az adottságait kell 
figyelembe venni, ezért szerepel ez ebben, tehát lakókörzetben történő vendégfogadás, 
szállás, étkezés és programszolgáltatás. Megállnék az „étkezés” szónál. A reggeliztetést már 
nagyjából elfogadják. 19 megyéből ahány megye, annyi értelmezése van annak, hogy mit 
tehetnek, és mit nem tehetnek. Már az európai uniós dolgokat is elég szépen felvezettük. A 
magánétkeztetésnek egy példája, hogy a saját vendégeiket elláthassák. Elnézést, de aki a 
szakmánkban szállást ad, az alapvetően étkeztetheti is a vendégeit. Ezt is helyre kellene 
egyértelműen tenni, tehát meg kellene találni az egyik fogalmat, az agrárturizmus fogalmát. 
Nagyon szeretnénk, ha ez az újonnan készülő nemzeti turisztikai fejlesztési koncepcióban, 
illetve majd az azt követő törvényben is az alapfogalmak között megjelenne, mert az első 
tervezetből ezek mind kimaradtak. A falusi szálláshely fogalma is szintén ott van önök előtt. 
Minden olyan egyéb szálláshely – rendben van, legyen elég szálláshely, gondolom, ezzel 
nagyobb gond nincs –, amelyet faluban, tanyán, illetve kisvárosi, falusi lakók létesítenek, ahol 
lehetőség van a falusi életkörülmények, helyi vidéki szokások és kultúra, valamint 
mezőgazdasági hagyományok komplex megismerésére, adott esetben azokból való 
részvételre, és a helyben nyújtott hagyományos ellátás igénybevételére. Ez az életszerű. Az 
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utána lévő slide-on pontosan magyarázzuk, hogy lehet látni, hogy mi alatt mit kell érteni. Ha 
majd bekerül a törvénybe, akkor természetesen a négy pont külön pontozással nem 
szükségeltetik, legfeljebb az esetleges indoklásban hátul meg lehet jeleníteni. 

Van még egy nagyon fontos dolog. A falusi agroturizmus szolgáltató tevékenység. Ezt 
2007-ben sikerült szintén két-három éves kemény lobbitevékenységgel az akkori 
kormányból – mondjuk nyugodtan – kikényszeríteni. Ezt azóta a 239-essel 2009-ben 
deregulálták, elvették. Mindenki elismeri, hogy erre szükség van, csak pingpongoznak –
 elnézést – egymás között a minisztériumok. Véleményem szerint, ha a turizmust nézzük, 
szinte majdnem minden minisztériumunk érintett valamilyen formában, de ezt újra ki kellene 
adni, mert itt jelentkezik mindaz, ami szálláson és alapvető szállóvendég ellátásán kívüli 
egyéb dolog: itt van a helyi népművészet, néprajz, kézművesség, örökség, falusi élethez, 
környezethez, munkakultúrához sorolható dolgok, itt van a falusi vendégasztal. Meg kell 
mondanom, hogy a VM 4/2010-es rendeletével bevezette a kistermelői vendégasztal 
fogalmát. Igen ám, de kistermelő csak az lehet, aki őstermelő. Ezek a fogalmak sincsenek a 
helyükön, meg kell mondanom, ott sem, a minisztériumban. Igyekszünk ott is a tisztánlátást 
segíteni. Minekutána aki nálunk falusi szolgáltató, az nem őstermelő, egy-kettő igen, annak 
nincs problémája, mert kistermelői falusi vendégasztal címén szolgáltat, mert itt jelzőkön 
lovagol a világ, és sajnos azért ezeket is helyre kell tenni. A helyi gazdálkodási módok, 
termelési szokások bemutatása, népművészet, kézműves termékek, és mindezek 
összeállításából megjelenő, falun, vidéken tartandó rendezvények. Ezt szerintem nagyon 
szükséges lett volna már kiadni, de hátha sikerül minél hamarabb. A falusi vendégasztal 
fogalmát is teljes pontosítással körbevettük. Röviden ezek voltak a fogalmak. 

Amit a jogszabályi problémáknál kérnék, hogy a 239-esben változzon meg a falusi 
szálláshely fogalma aszerint, amit itt javaslunk, és vegyük ki ezt az 5 000 és a 100 fő alattit. 
Az egy más kérdés, hogy ki pályázhat különböző NVA vagy annak a négyes… 
(Telefoncsörgés.) Egyszer tehát ennek a módosítása, a régi 136-osnak, azaz a falusi 
agroturizmus szolgáltató tevékenységekről szóló rendeletnek a kiadása, és nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy ha akár a személyi jövedelemadóban, azaz az adózási törvényekben vagy máshol 
megjelenik az alapvető fogalom, az legyen végigvezetve a végrehajtási rendelkezésekben is, 
mert a puding próbája, hogy kipróbáljuk, és vidéken is egyformán értelmezzék. 

A személyi adózást segítő kedvezményeknél – nem húznám az időt, hogy ez hogyan 
alakult ki, hogy jutottunk a 100 ezer forintig és a többi, minden el lett vonva – valamilyen 
módon a nem vállalkozóknak, magánembereknek, akik ezt csinálják, legyen valamilyen 
jellegű adókedvezménye, ami serkentené ennek a tevékenységnek a továbbélését, fejlesztését. 
Azt javasoljuk, hogy mivel az őstermelőknél 600 ezer forintos adókedvezmény van, ha ezt így 
analóg át lehetne vinni a falusi szállásadó, megint hangsúlyozom, magánembereknél – jogász 
is vagyok –, akkor azt egy ésszerű javaslatnak tartjuk. Az Artisjusról már beszéltem. Ami 
nagyon fontos, a belföldi turizmus marketingmunka további segítése, támogatása. Az előző 
kormányzatok alatt – megértve azt a problémát – minden évben a Magyar Turizmus Zrt.-n 
keresztül a TC-ből kaptunk 18-22 milliót negyedévenként, teljes elszámolással, 
beszámolással, és végeztük azt a munkát, amit a felvezető gondolataim között jeleztem, a 
célzott marketingtevékenységet. Ez sajnos teljes mértékben megszűnt, és meg kell 
mondanom, hogy nem könnyen tudjuk ezt az altruista alapon működő civil szervezeti 
működést és azt csinálni továbbra is, amit csinálunk. Ezzel kapcsolatban is a javaslat ott áll 
önök előtt.  

Az utolsó ez a weboldal. Nagyon kérek mindenkit, hogy nézze meg, mert érdemes 
megnézni, hogy milyen széles körű összefogást tudtunk biztosítani. Itt szerepelnek a 
kézművesek, a helyi termelők, piacok, biogazdaságok, csárdák, természeti értékek, kulturális 
örökség, gyógy-, termálfürdők, borászatok – 547 borászat van például –, túraútvonalak, tehát 
1390 különböző szolgáltató. Hírek rovataink vannak, két kiadványt is próbálunk kiadni, és ezt 
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is hála a jóistennek sikerrel tesszük. Azt tudom mondani, hogy a programokat, 
rendezvényeket szinte majdnem naprakészen tudjuk produkálni. 

Befejezésül a nemzeti tanúsító védjegy, amit az előző kormányzatnál indítottak el, és a 
FATOSZ kapta a megbízást, hogy ezt dolgozza ki, illetve készítse elő, ez a maga módján meg 
is történt. Ennek a bevezetését is elég erőteljesen a megfelelő kapcsolatrendszerünk minden 
szintjén elvégeztük, el is indult, már közel 300 minősített ház van, ennek kidolgozott rendje 
van. Nem akarom mondani, hogy hányszor voltak ígéretek ennek a munkának a támogatására, 
de most végre két és fél év után 3 millió forintot megkaptunk. Ez persze csak a töredéke, de 
mindegy, ezt is nagyon köszönjük.  

Amit viszont nagyon hiányolunk, tekintettel arra, hogy itt a tulajdonos a magyar állam, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy kellene egy komolyabb kampányt, marketinget 
kifejteni, hogy az emberek érezzék azt, hogy ennek a minősítésnek komoly hatása van. 
Jelenleg ugyanis még szabad választás alapján megy, tehát nem kötelező, és enélkül is tud 
mindenki működni, de nyilván ezt meg kellene erősíteni egy erőteljesebb 
marketingkampánnyal, amire sajnos nekünk már nincs fedezetünk. Amit viszont 
örvendetesnek tartok, hogy a Darányi Ignác vidékfejlesztési tervben viszont teljes mértékben 
figyelembe vették a vidéki turizmust, falusi vendéglátást, programja is van. A 
kézművesprogram is sikerült, a helyi termék, helyi piac közvetlen értékesítési program, a 
szövetkezésfejlesztési program, és szeretném mondani, hogy a nyolc térségi komplex 
vidékfejlesztési program mind érinti a falusi turizmust, tehát igyekeztünk a szakmai, 
társadalmi ráhatásainkban segítséget nyújtani ebben a kérdésben is.  

Azt hiszem, ha önök elolvassák azt a 2020-ig szóló stratégiát, abban nagyon 
egyértelművé tettük és leírtuk, hogy a falusi agroturizmus milyen komplex tevékenység, és a 
vidékfejlesztésre mennyire multiplikátor hatása van. Hogy mennyire komolyan vettük, és 
próbálkoztunk? Elnyertünk egy nagy TÁMOP-pályázatot is, amelyben 15, illetve 16 
szervezetet fogtunk össze. Érdemes megnézni, ez az IQV-terület, aminek a megyei 
fórumstruktúráját is önök elé terjesztettem. Meg kell mondanom, hogy az összefogás nem 
erőssége a magyar nemzetnek; ezen a téren is inkább olyan 50 százalékos sikert tudtunk csak 
akkor elérni. Meggyőződésünk, hogy csak összefogva a szakmai civil szervezetekkel, 
mindazokkal, akik a magyar vidéken tevékenykednek vagy szolgáltatnak, együttesen tudjuk a 
magyar vidéki turizmust felhozni, ami olyan széles körben hat az ottani mindennapi életre. 
Ezért kérnénk ezekben a támogatásukat, és nagyon remélem, hogy a következő nemzeti 
turizmusfejlesztési koncepcióban ezek meg fognak jelenni, és remélem, hogy a törvénybe is, 
ami szükségeltetik, belekerül, és aztán azt a végrehajtásokon keresztül tudjuk érvényesíteni. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő urak, önöké a lehetőség, hogy közben 

végiggondolt gondolataikat elmondják, illetve megfogalmazzák, és ismertessék itt velünk. 
Parancsoljon, Zakó képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Az ülés elején albizottsági elnök úr 
talán szó szerint azt mondta, hogy köztudott, hogy megjelent a turizmustörvény első változata, 
amihez a FATOSZ nyújtott be módosítókat. Lehet, hogy ön belső körös képviselő, és tud 
ilyenről, de én nem hallottam, bár naponta böngészem a szakmai oldalakat, híradásokat, 
illetve a most kapott előterjesztések dátumai is év eleiek, tehát nem tudom, hogy ezek nem 
arra a még akkor élő koncepcióra vonatkoztak-e. Ha van új verzió, azt örömmel venném, ha 
megkaphatnám, bár én erről nem tudok. A témához kanyarodva viszont: kedvenc témám ez a 
most tárgyalt napirendi pont. Egy mostani hétvégi élményemen keresztül szeretném a 
helyzetet jól jellemezni, és esetleg a hibákra is rávilágítani. Pont elnök úr megyéjében, 
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Sárváron voltam most hétvégén egy családi fogadóban, és végig tudtam követni az 
eseményeket az elnök úr szavain keresztül, tudniillik interneten találtam a lehetőséget, 
internet alapján foglaltam a szállást, és amikor megérkeztem, egy családi hangulat fogadott 
Sárváron, ahol a felszolgáló hölgy egyben masszőr is volt. Ez fontos tétel, mert a 
foglalkoztatásnak létezne olyan könnyítő megoldása is, amivel kevesen élnek, illetve a 
jogszabályi környezet nem teszi azt lehetővé.  

A legsúlyosabb probléma még mindig törvényi szinten, hogy a vendéglátás és a 
turizmus a foglalkoztatás terén karakteresen ketté van választva, tehát az egyszerűsített 
foglalkoztatás lehetőségével nem tudnak a vendéglátásban munkálkodók élni, ami azt jelenti, 
hogy bár szezonálisan nagyobb terhelés jut egy vendéglátásban dolgozóra mondjuk nyáron, 
mégsem tudnak a vendéglátásban foglalkoztatottak olyan könnyítéssel élni, mint a 
turizmusban dolgozók. Magyarul egy londinert fel lehet kedvezményesen venni, 
foglalkoztatni, míg egy felszolgálót nem. Ez a törvényalkotók feladata, hogy ezen 
változtassanak. Nem hiszem, hogy olyan nagy adóbevétel-kiesés történik, ha bátran vennének 
fel a vendéglátásban munkáltatók alkalmazottakat.  

Egy nagyon érdekes dolgot szeretnék még önökkel megosztani. A sárvári fürdőbe 
szóló belépőt magában foglalta ez a hétvégi akciós csomag. Onnantól kezdve, ha 
intézményesítenénk azt, hogy egy vidéki helyen egy turisztikai, idegenforgalmi bármilyen 
látványosság vagy fürdőbe törvényileg támogatottan adhatnak kedvezménnyel belépőt a 
vendéglátóknak, akik ezt továbbértékesítik, akkor egyrészt nagyobb lenne a csáberő a 
kimozdulásra, hogy majd a vendéglátóhelyen kapom meg a múzeumbelépőt, a fürdőbelépőt és 
a többit. Halkan jegyzem meg, hogy részben az ellenőrizhetőség is megtörténhet, mert ezeket 
a vouchereket visszaellenőrizve lehetne azért látni, vagy visszakereshető lenne a valódi 
fogadók, falusi vendégházak forgalma, ugyanakkor mindenki jól jár ezzel, mert a fürdő több 
vendéget kap, a fogadó inkább el tudja adni a csomagját, és a turista is élvezné ennek az 
előnyét.  

Az Artisjusszal kapcsolatban: múltkor elmondtam egy bizottsági ülésen, hogy több 
órán át voltunk egy kisebb delegációval az Artisjus székházában, ahol egyesületi szinten az 
egyesület vezetőjével tárgyaltunk, akinek olyan ígéretet tettem, hogy nyilvánosság előtt nem 
fogok többet olyat mondani, hogy igazságtalan a leosztás meg átláthatatlan a rendszer. Akkor 
ezt úgy módosítom, hogy számomra átláthatatlan a rendszer, rendkívül bonyolult az Artisjus 
szerzőijog-kivetési gyakorlata. Azt, hogy igazságtalan, talán tartom, mert még mindig nem 
forgalomarányosan szedik a díjakat a vendéglátó- vagy turisztikai egységektől, hanem télen-
nyáron fix naturáliák, tévékészülékek száma meg egyéb, hanghordozó eszközök száma és 
férőhelyek alapján. Azt nem tartom jó megoldásnak, vagy inkább könnyen támadhatónak 
tartom, hogy most a FATOSZ részesüljön egy Artisjus szerzőijogdíj-mentességben, mert ezt 
még a leírt érvek ellenére sem nagyon tudnánk védeni. Az egész Artisjus-rendszer 
megváltoztatásra szorul, de alaposan. Számomra az is meglepő volt, hogy a készülékek meg 
egyáltalán az ilyen említett naturáliák 40 százalékára van csak kivetve a fizetendő adó – miért 
40, és az elég-e vagy nem elég –, tehát nem a száz százalékára. Ez volt egy ilyen kiskapu a 
részükről. Mindenesetre az Artisjus állítása szerint nyitott a megkeresésre, és minden, 
számukra épkézláb javaslatot köszönettel vesznek. Ami számukra épkézláb javaslat, az lehet, 
hogy a benyújtónak egy jogos elvárása lenne. Én ebben minden segítséget szívesen megadok, 
mert rendkívül igazságtalannak tartom a rendszert. 

Az egyszeri 15 millió forint a honlapszerkesztésre, illetve a helyfoglalásra nem tudom, 
hogy nem túlzott-e, ami az anyagban szerepel. Itt működő szállásfoglalási rendszerek vannak; 
a falusi vendéglátói, falusi turizmus szegmensnek a kidomborítása egy meglévő rendszerben 
szerintem nem igényelne ekkora erőforrást. Néha túl sok a foglalási rendszer, tehát én azt 
mondom, hogy a meglévőkbe kellene jól beférkőzni, és külön felületet nyitni a falusi 
turizmusnak. Egy szó mint száz, hogy ne csak én beszéljek: én minden támogató javaslatot 
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meg fogok szavazni, csak a pillanatnyi politikai helyzet az, hogy én most ehhez kevés vagyok, 
a kormányoldali képviselők kezében van a döntés. Bízzunk benne, hogy van akkora lobbierő 
az albizottság képviselőiben is, hogy kormányzati szinten érdemi változást tudjanak 
kezdeményezni, amihez a magam részéről támogatólag fogok hozzáállni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak tájékoztatásképpen mondom, hogy 

amikor aktuális volt – sajnos törvényalkotási folyamatunkból már kikerült –, akkor az NGM 
honlapján fent volt, és olvasható volt a turizmustörvény-tervezet, de most koncepciót 
készítünk, és ahhoz csináljuk majd a törvényt. Az az abszurd helyzet állt elő – múltkor a 
kedves kollégák kigyűjtötték –, hogy gyakorlatilag 10 európai normatíva, 11 magyar törvény 
és 51 kormányrendelet szabályozza a turizmus területét, tehát mindenképpen muszáj egy 
törvényt csinálni, mert ez így követhetetlen, részben a szolgáltatást nyújtók részéről is. 

Lasztovicza alelnök úrnak adom meg a szót, a Sport- és turizmusbizottság 
alelnökének. 

 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz), a Sport- és turizmusbizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit! Az elmúlt bizottsági üléseken vendégünk volt 
a vendéglátás legfőbb szervezete és a vezetése, amelynek során elmondták, hogy milyen 
problémák vannak, amelyek nem is kerülnek pénzbe – valami pénzbe kerül, de valami nem 
kerül úgy pénzbe, hanem csak a jogszabályok módosításáról szól a történet –, illetve az 
Utazási Irodák Szövetsége is volt egy bizottsági ülésünkön, ahol elmondták, hogy melyek 
azok a főbb problémák, amelyek gátolják a még hatékonyabb működést. Mi ígéretet tettünk 
arra, hogy megpróbálunk érvényt szerezni ezeknek a kéréseknek vagy véleményeknek, 
amelyeket írásban is megkaptunk. Ezt a munkát elkezdtük. Múlt héten voltunk Szalay elnök 
úrral, Kovács Ferenc képviselőtársammal együtt Matolcsy György úrnál egy egyórás 
megbeszélésen, ahol ott volt Csizmadia Norbert úr, aki már azóta ki lett nevezve 
államtitkárnak, és együtt konzultáltunk azokról a kérdésekről, amelyek felvetődtek a 
nagybizottsági ülésen.  

Nem biztos, hogy a fontossági sorrend a lényeg, de elmondanám, hogy mi az, amiben 
úgy tűnik, hogy fogadókész a tárca, és a módosításokat elkezdi kidolgozni, amelyben azt 
hiszem, hogy nekünk is részünk lesz, mert itt egyeztetéseket kell majd folytatni, de a lényeg 
az, hogy a fogadókészség megvan. Először is a nemdohányzók védelméről szóló törvény 
módosítása, ami a gyógyszállókban, szállodákban a szivarszobák kialakításáról szólna, illetve 
a vendéglátóhelyeken is megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak ahhoz, hogy ne az utcán 
kelljen esetleg dohányozniuk egy pohár sörrel a kezükben azoknak, akik dohányoznak. Úgy 
vettük ki, hogy a minisztérium fogékony arra, hogy ezt módosítsuk. A következő, hogy az 
idényszerű munkavégzés ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaságban, létrejöhessen a vendéglátás 
területén is. A jövedéki adókról szóló törvény módosításánál, ami itt elhangzott, hogy 
gyakorlatilag egy vörösboros marhapörköltet nem lehetne elkészíteni, vagy a cukrászdában 
nem lehetne olyan italokat tartani, ami kell a cukrászsütemény elkészítéséhez, vagy ha vannak 
olyan szórakozóhelyek, ahol több pult van, nem csak egy, akkor ugyanúgy azon a 
szórakozóhelyen ne legyen limitálva, hogy adott fajta égetett szeszből hány palack legyen. 
Ezek elhangzottak, de ezt most azért sorolom. Elmondtuk az üzleti reprezentáció kérdését is, 
hogy szerintünk az ország adóbevételeit sem érinti rosszul, ha átgondoljuk ennek a 
törvénynek a módosítását. Azt vettük észre, hogy ezek a dolgok is működni fognak. A túlzott 
bürokráciáról szintén beszéltünk, az Artisjus kérdése is felmerült.  

A másik, hogy az idegenforgalmi adót lehessen turisztikai marketingcélokra fordítani. 
Az idegenforgalmi adó nagy részében önkormányzati kérdés is, és ez egy kicsit szerintem 
nehezebb lesz; nem biztos, hogy nehéz lesz, de szerintem ez egy komolyabb küzdelem lesz. A 
HACCP-t is megemlítettük, mert szerintünk – és ezt Kovács Ferenc képviselőtársam mondta 
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el mint vendéglátós – az más kérdés, hogy a HACCP-t lehet alkalmazni a Mc’Donalds meg az 
ilyen nagyüzemi vagy multicégek étkeztetésénél, de akár amit Csizmadia elnök úr mondott, a 
falusi vendéglátástól kezdve egy kisvendéglőn keresztül ezek irreális feltételek. Ezeket a 
feltételeket saját magunknak állítottunk fel, ezt be kell vallanunk, és ezeken 
mindenféleképpen módosítani kell. Ami fontos még, szintén jeleztük a tárca felé, hogy 
szeretnénk módosítani a SZÉP-kártya felhasználhatóságát, tehát hogy a SZÉP-kártyán belül is 
meg lehessen oldani az átjárhatóságot. Amely kérdések tehát felmerültek azon a két bizottsági 
ülésen, amikor tárgyaltuk a vendéglátás, illetve az utazási irodák problematikáját, ezeket 
elindítottuk, úgy tűnik, hogy a tárca fogadóképes, és Csizmadia államtitkár úr is megígérte, 
hogy nagyon rövid időn belül előállnak egy javaslattal az általunk leadott kérdéskörökben. 
Azt gondolom, hogy a következő feladat az lesz, hogy ha ez megvan, akkor újra le kellene 
ülnünk, és a szakma oldaláról szintén megvizsgálni, hogy ezek a módosítások valójában úgy 
születnek-e meg, ahogy a szakma szeretné, mert ez lenne a lényege az egésznek, ugyanis 
módosítani sok mindent lehet, csak nem biztos, hogy a módosítással jót teszünk, hanem lehet, 
hogy éppen rosszat teszünk. Ezért szerintem egy újabb kör lesz majd, és amikor a szakmai 
szervezetek is azt mondják ezekre a módosításokra, hogy tényleg ez az életszerű, ez 
elfogadható mindenki számára, és az állam is jól jár vele, akkor lehet ezeket véglegezni. Én 
csak ezt szerettem volna elmondani, hogy ami itt felmerült egy-két héttel ezelőtt bizottsági 
ülésen, azt a folyamatot Szalay elnök úrral, Kovács Ferenc képviselőtársammal a bizottság 
támogatását élvezve elindítottuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bús képviselő urat kérdezem, hogy kíván-e szólni. (Nincs 

jelzés.) Hadd reagáljak még két gondolatot. Valóban több témakört is említettem a 
vendéglátás területén. Eléggé nehéz helyzetbe hozza a magyarországi vendéglátókat az 
azonos témakörben dolgozó európai uniós vendéglátókkal szemben, hiszen olyan előírások és 
elvárások vannak, aminek semmi helye és szerepe nincs a vendéglátás területén. 
Természetesen ezt elmondtam már máskor is és más bizottsági üléseken is. Alapvetően 
Magyarországon a törvényalkotással az a nagy baj, hogy mindig szankcionálni akar, meg 
mindig feltételezi azt, hogy akik a vendéglátás területén vagy más szakmai területen 
dolgoznak, azok alapvetően rosszat akarnak az embereknek, tehát a törvényeknek ez a 
sugallata. Eközben egy szakács azért megy be, hogy finomat főzzön, ha már bemegy a 
konyhára, aki meg pincér, az általában szereti a vendégeket, és azért választja ezt a szakmát, 
és a vendégekért és a vendégekből él, úgyhogy alapvetően vannak olyan dolgok, amit lehet 
simítani anélkül, hogy nagyobb költségvetési káoszt okoznánk ezzel a rendszerben.  

Úgy gondolom, hogy a fürdőknek mint szolgáltatóknak – ezt Zakó képviselő úrnak 
mondom – módjuk van a szolgáltatásaikra szerződést kötni a vendéglátókkal (Zakó László: 
Persze, tudom.), és Sárvár esetében az van, hogy az összes szálláshellyel, aki erre hajlandó 
volt, a sárvári fürdő szerződést kötött, és jutalékot kap a szállodai szolgáltató azután, ha ő 
vendéget küld a fürdőbe. Ez körkörös, mert a városnak ott van bevétele az idegenforgalmi 
adóból, és az idegenforgalmi adóból bőven kompenzálják a fürdő kiadásaiból azokat az 
elméletileg kiesett részeket, amit kedvezményként adnak a szolgáltatásoknak. Egy-egy 
vendéglátóhelynek a felelőssége, hogy köt-e ilyen szerződést a fürdővel, de gondolom, ez így 
van Kehidán és Zalakaroson is, és így van Magyarország minden olyan részén, ahol igénylik, 
hogy legyen minél több vendége az adott szolgáltatásnak, fürdőnek vagy bármi másnak, 
múzeumnak. Erre egy abszolút pozitív példa például a Soproni Kékfrankos nevű akció, amely 
úgy tűnik, hogy egyre terjedőben van. Most hallottam, hogy Kapuvár környékén is 
kibocsátanak valami hasonló jellegűt, sőt Vas megyében is Vas megye-kártyán 
gondolkodunk, és súgja itt alelnök úr, hogy Veszprémben is ilyen kártyán gondolkodnak, 
amelynek úgy hiszem, hogy van létalapja a mostani piaci helyzetben.  

Csizmadia László úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon a gondolatokra.  
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Dr. Csizmadia László (FATOSZ) reflexiói 

DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének 
elnöke: Köszönöm szépen. Örülök, hogy a tapasztalatok azt hozták, hogy valóban összefogás 
van, hisz ha végignézem, a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott pályázatokban a falusi 
vendéghelyek fejlesztése kötődik ahhoz, hogy legalább két-három egyéb szolgáltatást is 
nyújtsanak. Ezért is kellene az az egyéb szolgáltatásokról szóló rendelet, amit 2007-ben 
kiadtak, és a 239-esben dereguláltak. Ez a törekvésünk. 

A másik, hogy az Artisjus-szal mi is tárgyalunk, próbálkozunk, és vannak bizonyos 
megegyezési lehetőségek, de összességében – szintén volt rá utalás – akkor is fizetni kell, 
amikor éppen szezonon kívül van az illető, tehát ezek azért irreális dolgok. Én sem vitatom 
azt, hogy esetleg valamennyit kell fizetni, de azért ne úgy, hogy minden után, tehát itt tényleg 
rendet kell csinálni.  

Ami a támogatási kérelmünkre vonatkozik ezzel a weboldallal kapcsolatban, amit 
összeállítottunk: ha valaki végignézi azt a listát, hogy mi minden van ott, ezt teljesen altruista 
alapon, minden támogatás nélkül tettük, és van egy szerveres fejlesztőnk, aki szintén soha 
semmit nem kapott, tehát valahol valamit kellene adni. Nem beszélve arról, hogy ezt teljessé 
kell tenni, mert még hiányoznak a lovasok, hiányoznak a vadászok, hiányoznak a horgászok, 
és még tudnék egy párat sorolni, hogy ezáltal a teljes lefedettségét tudjuk biztosítani. Ami itt 
nagyon lényeges: mi voltunk az elsők, akik az OTP-vel szerződésben vagyunk, tehát ezen a 
honlapon át on-line helyfoglalás megy, és ezen keresztül a SZÉP-kártyával lehet fizetni 
mindenféle dolgot. Most már a másik két bank is keres bennünket, hogy ezzel is segítsük a 
falun működő vendéglátókat. Ez egyre szélesebb körben hasznosíthatóvá válik, de ehhez kell 
még fejlesztés, ez pedig, elnézést kérek, de némi támogatást mindenképpen igényel. 

Amit itt előadtam fogalmakban meg egyebekben – és örülök, hogy Lasztovicza úr úgy 
kezdte, hogy olyanokat, amik nem kerülnek pénzbe –, ezek nem kerülnek pénzbe, de egyből 
száz százalékot meg fog nőni a falusi szálláshelyek száma, mert ha 5001 lakos van, akkor már 
nem lehetett falusi szálláshelynek besorolni, tehát értelmetlen, hisz vannak városaink 2-3 ezer 
lakossal, és vannak falvaink 6-8-10 ezer lakossal is. Én úgy érzem tehát, hogy ezek, amiket 
kértünk, nem kerülnek pénzbe, és életszerű, előreviszi az összes többit, ami egyébként –
 például a Darányi Ignác-terv és a kitűzött programok – meggyőződésem, hogy a nemzeti 
turizmustörvényben, illetve nem is a törvényben, de a koncepcióban is meg fog jelenni. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. napirendi pontunkat 

ezzel lezártuk. Megköszönjük Csizmadia László úrnak a kiegészítést, és csak azt tudjuk itt 
ígérni – azt hiszem, közösen –, hogy mindenképpen a főbizottság felé, illetve a törvényalkotás 
folyamán a törvényt előkészítő szakemberek felé képviselni fogjuk azokat a gondolatokat, 
amelyeket itt meghallgattunk, illetve írásban megkaptunk. 

Tájékoztató a jövedéki törvény vendéglátást érintő szabályozásának áttekintéséről 

Szeretettel köszöntöm Kovács László urat, a 2. napirendi pontunknak az 
előterjesztőjét! Erről a témáról már a főbizottságunkban is tárgyaltunk, és nagyon szépen 
köszönjük az írott anyagot is hozzá. Parancsoljon, Kovács úr! 

Kovács László (MVI) szóbeli kiegészítése 

KOVÁCS LÁSZLÓ, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke: Tisztelt Alelnök 
Úr! Tisztelt Albizottsági Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Kívánom mindenkinek, hogy 
ilyen biztatóan kezdődjön a hete, mint az enyém ma, mert amit Lasztovicza Jenő alelnök úr 
mondott, az a mi szándékaink maximális megértése és támogatása, úgyhogy azt hiszem, ennél 
szebben nem kezdődhet ez a hét.  
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Kiegészítésként azt tenném még hozzá, hogy a Magyar Vendéglátók Ipartestülete –
 amelynek elnöke vagyok – tulajdonképpen a célja és feladata szerint a magyar 
vendéglátásban dolgozó tulajdonosok érdekeit képviseli. Én most nem hosszú távú programot 
és terveket készítettem elő, hanem arra szeretnénk a tisztelt bizottság figyelmét felhívni, hogy 
a vendéglátásban uralkodó közhangulat és vállalkozói kedv jobbítása érdekében szükség 
lenne bizonyos, vendéglátást érintő törvények áttekintésére és ezek kigyomlálására. Ahhoz 
kérünk segítséget, hogy ezeket a törvényeket, amelyeket – mint itt az előbb említették a 
turizmustörvénnyel kapcsolatban is – meglehetősen nagy számban lehet találni 
kormányrendeletekig bezárólag, ezeknek az összegyűjtésében legyen a segítségünkre akár a 
kormányzat részéről a tisztelt bizottság támogatása vagy egyetértése mellett az erre nagyobb 
rálátással rendelkező terület. Én most nem szeretnék feladatokat kiróni senkire, de nagyon 
örülök, hogy van helyettes államtitkára a szakmánknak, és feltételezem azt, hogy bokros 
teendői akadnak. Bízom benne, hogy ebbe bele fog férni az, hogy áttekinthessük a 
vendéglátást érintő törvények halmazát, illetve ennek az összegyűjtésére talán kaphatnánk 
tőlük segítséget. 

Hogy konkrétan mi az, ami minket a legjobban bánt és legjobban érint? Kiemelném, 
hogy ez a jövedéki törvény bizonyos két pontja. Szándékosan nem mentünk bele abba, hogy 
számomra azért egy kicsit sok az, hogy maga a jövedéki törvény – amely meglehetősen 
nehezen értelmezhető, irodalmi műnek talán nem nevezhető irat, körülbelül 150-200 oldal –, 
ennek a tartalma magában foglalja az ásványolaj, a dohány és a köztes alkoholtermékekre 
vonatkozó szabályozást is. Én úgy gondolom – bár ez nem vág egybe a rendeletek 
egyszerűsítését és az adminisztráció csökkentését szorgalmazó törekvéssel –, hogy eléggé 
elnagyolt lehet bizonyos esetekben a törvény, olyan esetben, ha az ásványolajra és a sörre, a 
borra is meg kell fogalmaznia bizonyos követendő előírásokat. 

Ebbe most nem mennék bele, de amibe bele kell mennünk – és még egyszer 
hangsúlyozom, ez nap mint nap az ezt a területet művelők életét megkeseríti –, hogy jelenleg 
talán a NAV tudja a legjobban, hogy hány üzletet zártak be jelentéktelen, felesleges ügyek 
miatt, csak azért, mert valaki a munkáját végzi. Ennek a két pontnak a kiiktatása lenne a 
legfontosabb kérdés, amely az alkoholtermékek mennyiségére vonatkozik, azok tárolására a 
pultban, illetve a raktárban, valamint a nyitott üveg tárolásának tiltására vonatkozik. Azt 
gondolom, hogy ma már nincs olyan komoly vállalkozó, aki a jövedéki törvény egyéb pontjait 
megsértené, nincs olyan éttermes, aki vállalná azt, hogy házi pálinkát árul az éttermében, mert 
nincs értelme. A beszerzési források ellenőrzése maradjon, fontos számunkra is, hogy ez 
korrekt legyen. Hála istennek a standtörvény eltörlése adminisztrációban azért egy kicsit 
könnyebbítette az életünket, ez a két pont még azonban még hátra van. A turizmustörvény és 
a vendéglátással foglalkozó törvény majdani megszületése számunkra rendkívül fontos, és 
boldogok vagyunk, hogy a turizmus mellett a vendéglátás is legalább olyan rangot kap ebben 
a törvényben, hiszen számtalanszor elmondtam, hogy vendéglátás létezik turizmus nélkül, de 
turizmus nem létezhet vendéglátás nélkül.  

Az Artisjusra csak egy reagálás. Alkalmi rendezvényeknél érzem még a 
legbizonytalanabb pontját az Artisjus kivetésének, ugyanis mi is tárgyalunk velük, és az 
elmondásuk szerint az alkalmi rendezvények bevételének 4 százaléka az általuk 
meghatározott fizetendő jogdíj összege. Ezt ők úgy mondták, hogy nem 8 százalék – ahogy 
egyébként Nyugat-Európában szokásos –, hanem csak 4 százalék. Erre én megkérdeztem 
tőlük, hogy mi köze van annak az Artisjus részére fizetendő összegnek ahhoz, hogy azon a 
rendezvényen bélszínt esznek a vendégek vagy zsíros kenyeret. Egy 15 ezer forintos Bock 
József-borvacsorán a menü megfelelő színvonalú a borokhoz, tehát ott a hat fogásban olyan 
étel-alapanyagokat kell lerakni, aminek értelemszerűen magas az ára. Ezzel szemben az a 
szolgáltatás, amit ott zenei szolgáltatásként végeznek, egyáltalán nem különlegesebb, és nem 
érdemel több járulékfizetést, mintha egy baráti társaságban zsíros kenyér mellett kóstolnak 
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meg különböző borokat. Ezzel kapcsolatban tehát azt gondolom, hogy egy átalányt lehetne 
kiszabni, fejenként, tehát résztvevőként 50 forintot lehetne jogdíjfizetésként kijelölni, ami 
természetesen tárgyalási alap lehet, aztán ezen még lehet csökkenteni; tanár úr szerint ez még 
sok. Én azt gondolom, hogy egyébként az Artisjus által követett jogdíjfizetési kötelezettség 
nagyjából éttermenként havonta 20-30 ezer forint körüli összegben elviselhető. 
Természetesen fontos a szezonalitás figyelembevétele, de azt gondolom, hogy ez a napi 800-
1000 forint körüli összeg színvonaltól függően természetesen, de elviselhető.  

Azt tisztán kell látnunk, hogy ma Magyarországon rengeteg előadóművész él 
létminimum alatt, egészen pontosan pirítós kenyéren élnek olyan előadók, akikről ezt el nem 
tudtuk volna képzelni, és a televízió tele volt velük ezelőtt tíz évvel. Ez nem a mi problémánk, 
ennek ellenére azért ezt tudnunk kell, és ennek megfelelően ezt a dolgot bizonyos szinten 
támogatni szükséges. A HACCP-vel kapcsolatban, hála istennek, érzek egy rendkívül komoly 
fejlődést a szakma és az élelmiszerbiztonsági hatóság kapcsolatában, ugyanis ott – nevesítve: 
Zoltai Anna vezetésével – egy team munka működik immár két és fél, három éve. A szakmai 
szervezetek vezetőivel a törvény megalkotása előtt összeültek, és folyamatosan minden egyes 
pontján átmentek, majd az elkészülte, a tavaly június 30-án életbe lépett élelmiszerbiztonsági 
törvény kiadása után a használati kézikönyv elkészítését is ez a szakmai bizottság végezte. 
Azt kell mondanom, hogy minden ésszerű javaslatot megfogadott ez a bizottság, és ez került 
bele ebbe a használati kézikönyvbe. A HACCP-re visszautalva szeretném tehát jelezni, hogy 
már egyáltalán nem olyan borzasztó, mint amennyire ezt beállították, főleg azok, akik hasznot 
láttak ebben, és haszonlesői voltak a szigornak, hiszen 300 ezer forintért megcsinálták egy-
egy üzletre ezt a HACCP-előírást, amelyet nem kell, hogy más csináljon, meg tudja csinálni 
az üzlet saját maga, a saját vezetője. Példamutatónak tartom tehát a kapcsolatot az 
élelmiszerbiztonság és a szakma között.  

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy erre törekszünk a NAV-val is, ezért tettük azt a 
javaslatot, és az elmúlt hónapban volt egy ilyen közös fórumunk a Hoventán, ahol minden, 
vendéglátást érintő és vizsgáló hatóság képviselője jelen volt egy kerekasztal-beszélgetésen, 
ahol egyértelműen a szakma részéről a NAV volt az a hatóság, amellyel a kontaktus a 
legnehézkesebb, a legésszerűtlenebb, sokszor semmiféle kompromisszumra nem hajlandóak. 
Még nem is őket hibáztatva jelentem, és helyzetértékelésként állapítom meg, megértve az ő 
hozzáállásukat, hogy ők a munkájukat végzik. A törvényi előírás kötelezettségei rájuk is 
vonatkoznak, tehát a tisztelt albizottságot kérem arra, hogy ezért tegye lehetővé számunkra 
ezeknek a törvényeknek a kigyomlálását, és majdani előterjesztését, mert a közhangulat és a 
szakmai közhangulat javítása nagyon fontos lehet ezekben a nehéz helyzetekben, amely nem 
kerül egyetlenegy fillérbe sem az országnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Kovács László elnök úrnak, a Magyar Vendéglátók 

Ipartestülete elnökének a kiegészítését. Képviselő urak, önöké a lehetőség vélemény 
megformálására, elmondására. Zakó képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Alapvetően az okokat kell látni, hogy miért 
vannak ezek a nagy ellenőrzések, pénzbehajtások. Az én megközelítésemben azért, mert 
alapvetően minden kassza üres, aminek nem kellene üresnek lennie. Hosszú éveken át 
dolgoztam egy festői dunántúli üdülőkomplexumban a tulajdonosok helyetteseként, és bizony 
hetente – főleg főszezonban –, de inkább mondanám, hogy naponta egymásnak adták a 
kilincset a különböző szakhatóságok ellenőrei, és addig nem nyugodtak, amíg valamit nem 
találtak. Volt olyan, hogy a hölgyet én vigasztaltam, hogy menjünk még egy kört, biztos 
találunk már valamit, csak hagyjon békén. Amíg nem talált egy lángossütő hátsó ajtajában 
dohányzó szezonális munkavállalót, akit aztán meg tudott büntetni, addig ideges volt, és nem 
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túlzok, a tolla végét rágta az irodában, fölfelé nézve – ami azt jelenti, hogy erősen 
gondolkodik, hogy mit találjon ki –, amikor mondtam neki, hogy menjünk egy körre. Volt 
naponta a tűzoltóság, az ÁNTSZ, a fogyasztóvédelem, az APEH, a munkaügy, a 
munkavédelem; ezek ismerős dolgok. 

Találkoztam olyan régi, egyetemi évfolyamtársammal, aki munkavédelmi felügyelő 
volt, és elárulta, hogy a munkavédelmi felügyelőségek, a régiók egymás közt versenyt 
hirdettek, tehát nemcsak bírságban kellett hozni a kitűzött célt, hanem a határozatok számát 
tekintve is, mert persze akkor megoldották volna, hogy kimennek egy helyre, hárommilliós 
bírságot ott hagynak, és a havi penzumot letudták, de nem, határozatokat kellett hozni és 
bírságot kellett kiszabni. Milyen ügyfélbarát, milyen vállalkozóbarát, milyen polgárbarát –
 hogy így mondjam – az a rendszer, ahol egy teljesítéskényszeres büntetőhadjárat folyik 
minden szakhatóság részéről? A rendőrségnél is ez van a hó végi kizavaráskor, amikor a 
gyorshajtókon keresztül a havi szintet még teljesíteni kell. 

Ezt azért mondtam el ilyen részletesen, mert a kutya valahol itt van elásva. Lehet, 
hogy nem is lennének olyan szigorúak ezek az előírások. Valóban nem az életből vett 
gyakorlat mondatja ezt vagy olyan súlyos fertőző betegségek, mint a szalmonella, a 
bőrkiütések a fürdők esetében. Nincsen ilyenről tudomásom, mert azt a sajtó felkapná, 
szertevinné a világban, és ideig-óráig meg is bénítaná az adott vendéglátóegység vagy fürdő 
működését egy ilyen hír. Ez azért van, mert kell a bevétel. Ha ezen a habituson nem 
változtatunk sürgősen, akkor lehet jövedéki adót már két palackot is egyszerre két pultnál 
vagy két pénztárgép mellett vinni, de akkor majd lesz egy másik. Osztrák, bajor példával 
tudnék jönni, ahol durva, kirívó szabálytalanságot természetesen szintén nem lehet csinálni, 
de alapvetően bíznak az ott élő vállalkozóban, mert tudják, hogy ha ő vendéget fogad, altat, 
programot szervez, akkor ez az ember meg a családtagjai nem fognak a munkaügyi 
központban havonta lejelentkezni és sorban állni. Ilyen egyszerű a képlet. Ebben kellene egy 
szemléletbeli változást elérni. 

Ami a konkrét jövedéki adós példát illeti, teljesen egyetértek. Azért a művészekkel 
kapcsolatban is van egy különbejáratú véleményem, mert tényleg nagyon ismert művészekről 
jönnek a hírek, hogy már számlafizetési gondjaik vannak. Ugyanakkor lehozták ugyanezen 
embereknek a nyugdíjfolyósító által beszerzett havi nyugdíjösszegét, és azért ha egy 75 éves, 
országosan ismert művész, aki 70 ezer forint nyugdíjat kap, és van arca a tévében még azt is 
elmondani, hogy ez arra jó, hogy a vitorlását havonta lesikáltassa az algától, mert másra nem 
elég ez a pénz, akkor engedtessék meg, hogy nagyon ne sajnáljam, és azért az életutat 
végigvizsgálva nem párásodik be a tekintetem, amikor ilyenekről olvasok, vagy ilyeneket 
hallok. 

A szerzői jogdíj is egy olyan dolog, hogy a jó gyári munkásember is teljesít egy életen 
keresztül, és ő is létrehozza a maga kis alkotását, és ha a piac megveszi, akkor dolgozhat 
tovább. Ha az egyslágeres művész kifut már az energiájából, és elfogyott a szuflája, akkor –
 még ha egy három éven keresztül tőle is volt hangos az összes magyar híradás –, nem 
hiszem, akkor élete végéig valamilyen szinten a társadalomnak el kellene tartania, de ez az én 
magánvéleményem. Amúgy mindenben egyetértek önnel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő urak, további vélemény? (Nincs jelentkező.) 

Köszönöm szépen. Zakó úrral azért vitatkoznék egy picit. Szerzői jogot csak a szerzők 
kapnak, az előadóművészek sose, tehát aki írta a szövegét, a zenéjét vagy egy prózát, amit 
nyilvánosan leközölnek, az kap utána jogdíjat. (Zakó László: Világos.) Valóban azt az ígéretet 
kaptuk, hogy az egész szerzői jogi törvény át lesz nézve. A múltkori bizottsági ülésen 
elmondtam, hogy vannak olyan tételek, amin tetten érhető akár többszörös adóztatás 
ugyanazon termék után, és nem életszerű az sem, hogy ha például rendezvényeken – teljesen 
mindegy, hogy vendéglátós vagy bármilyen másfajta rendezvényen – magát a szerzőt kérem 
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meg a saját műve előadására, akkor is kell fizetnem jogdíjat utána. Ez nonszensz, mert 
kifizetem közben az előadót, úgy ahogy van, szőröstül-bőröstül. Hozzáteszem, hogy ez a fajta 
szerzői jogdíj, amely például drasztikusan megnöveli a kiadásait, ha élőzenét, tehát egy 
zenekart alkalmaz egy vendéglátó egység – mindamellett a zenészeknek is kell még fizetés, 
de a jogdíjak is megemelkednek –, részben ez hatott oda, hogy ma már alig van élőzene 
vendéglátóhelyeken. Nem teljes egészében, csak részben erről van szó. Kovács úr, 
parancsoljon! 

Kovács László (MVI) reflexiói 

KOVÁCS LÁSZLÓ, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke: Tisztelt 
Albizottság! Az előbb felvetett büntetési kényszerre szeretnék reagálni csak egy példán 
keresztül. Ha a Kaledónia esetét vesszük, amely egy ismert ügy volt, a jövedéki törvény e két 
pontja alapján került bezárásra, amit én említettem. Nevezetesen az első problémájuk az volt, 
hogy mivel ők whiskyvel főznek, és találtak egy nyitott üveg whiskyt a konyhában, és mivel 
másnak nem tudták minősíteni, ezért a konyhát raktárnak minősítették, és a jövedéki törvény 
alapján az csak érintetlen üveget tartalmazhat. Ilyen volt ez a vörösboros marhapörkölt példa 
is. Első alkalommal még nem zárták be, majd rá két hónapra vagy két évre kimentek, és akkor 
a rendezvényekről visszahozott italokat találták meg a pultban, és mivel az 1 literes volt, ezért 
rögtön 60 napra bezárják. 

Ha a 60 napos bezárást és a kirótt 100 ezer forintos büntetést nézzük – nem tudom, 
pontosan ebben az esetben mennyi volt –, hasonlítsuk össze azzal a bevételkieséssel, amely a 
60 nap alatt adóbevétel-kiesést jelent az államnak. Ha 100 ezer forintos napi forgalma volt, 
akkor az 6 millió forintból minimum egymillió forint áfakiesés egyrészt, másrészt az 
alkalmazottakat vélhetően nem tudja fizetni, ki kell jelentenie őket 60 napra, tehát az 
alkalmazottak után fizetendő járulékok kiesése, és nem akarom sorolni. Az összes többi 
adókiesés az államnak több millió forintos, két-hárommillió forintos veszteséget jelent. 
Helyezzük ezt szembe azzal a 100 ezer forint befizetett bírsággal! Mi a jó az államnak? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel egyéb napirendi pontunk nincsen, az „egyebek” 

között lehetne még lehetőséget adnom a képviselő uraknak hozzászólni, ha erre van igényük. 
(Nincs jelentkező.) Megköszönöm az előadóknak, hogy kiegészítették az írásban megküldött 
anyagokat. Egy kicsit sajnos úgy vagyunk ezzel, mint az eset utáni tablettával. Azért szerettük 
volna egy héttel ezelőtt ezt az ülést megtartani, mert tudtuk, hogy már megyünk egyeztetni a 
minisztériumokkal, a NAV-val, mindenféle szakmai szervezetekkel, hogy mit lehet lépnünk, 
hogy lehet megfogalmaznunk azokat a módosításokat, amelyeket akár kormányrendelet-
módosítás kapcsán be kell adnunk, akár törvénymódosítás kapcsán el kell végeznünk. Ezért 
tudtuk örömmel tájékoztatni önöket itt, hogy múlt héten az alábbi pontok alapján elkezdtük 
azt az egyeztetést, amellyel megpróbálunk segíteni ezeken az akut problémákon. Még egyszer 
köszönöm a jelenlétet mindenkinek. Az albizottság ülését bezárom. Köszönöm. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 07 perc)  

 

 Kovács Ferenc 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


