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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében

foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 115 . § (2) bekezdésének a következők szerinti módosítását
javasolom :

"(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv . 79. §-ának (1)
bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését a
magánszemély kötelezettektől, valamint a média tv . 80. §-a (1) bekezdésének b)
pontjában felsorolt szervezetektől, valamint a média tv. 80. ~-ának (3) bekezdése
hatálya alá tartozó vendéglátóipara (szállodaipari)eoysézet működtető személyektől,
szervezetektől átvállalja"

Indokolás

A vendéglátó- és szállodaipar jelenlegi helvzete

A vendéglátó- és szállodaipari szektort az utóbbi években számos negatív
hatás érte, amely által - a rendelkezésre álló forgalmi adatok szerint - a
területen nyújtott szolgáltatások versenyképessége egyes meghatározó
piacok tekintetében, különösen az elmúlt két év során romlott . Ennek oka a
következő tényezőkre vezethető vissza :

1 . Az erős forint 2001-2002-ben jelentősen drágította a magyarországi áruk
és szolgáltatások külpiaci árát . Ezzel párhuzamosan - részben az erős
forint árdrágító hatásának ellensúlyozására, de mindenek előtt a hasonló
és erős nemzetközi piaci folyamatokra reagálva - bekövetkezett a

Módosító javaslat!



szolgáltatások árának folyamatos csökkenése, ami forgalomösztönző
marketing eszköz helyett napjainkban már önmagát gerjesztő negatív
folyamattá alakult . A versenyszférában kialakult árverseny
befolyásolására központi eszközökkel nincs lehetőség . A letört árak
következményeként évekre visszaeshet a vállalkozások jövedelmezősége,
hiszen a magasabb árakhoz való visszatérés akkor is nagyon nehéz, ha a
kereslet közben növekedésnek indul. Fontos megjegyezni, hogy az árak
csökkenésében leginkább érintett 4 és 5*-os szállodák, az összes
kereskedelmi szálláshely szállásdíj-bevételeinek 53%-át adják .

2 . Az ágazat túladóztatott, amelyet nemcsak az általános forgalmi adó
emelése, hanem a többi jogcímen (iparűzési, építmény, idegenforgalmi,
stb .) beszedett helyi adók is sújtanak .

•

	

Általános forgalmi adó : Az áfa törvény módosítása következtében
a vendéglátásban és a szálláshely-szolgáltatásban 12%-ről, 15%-ra
nő a kedvezményes áfa kulcs . Az Európai Unió korábbi 15
tagállamában a szálláshely-szolgáltatásra érvényes áfa átlagos
kulcsa 10,2%, míg az újonnan csatlakozott országok esetében
8,4% . A tíz új csatlakozó közül öt ország is az EU szabályok által
megengedett lehető legalacsonyabb (5%-os) áfa-kulcs alkalmazása
mellett döntött . A magyarországi 15% a csatlakozó 10 országot is
beszámítva az 5. legmagasabb érték. (Nálunk magasabb : D, UK,
SK, DK) .

•

	

A helyi adókat tekintve a turisztikai vállalkozásokat az építmény,
valamint az iparűzési adó mellett egy más ágazatokban nem létező
adónem, az idegenforgalmi adó is sújtja, amely árnövelő tényező,
így - különösen a jelenlegi kiélezett árversenyben - rontja a
vállalkozások versenyképességét .

•

	

Az ágazatot, különösen a szálláshelyeket kedvezőtlenül érinti az
iparűzési adó konstrukciója is, mivel abból az előírások szerint
csak az anyagköltséget lehet levonni, ami a szállodai szobák
értékesítése során elhanyagolható költség az energia, vagy a
személyi jellegű ráfordításokhoz képest, amelyek leírása nem
lehetséges .

•

	

A turizmus rendkívül munkaerő-igényes ágazat, magas
szolgáltatási színvonal pedig csak jól képzett, megfelelően motivált
dolgozókkal érhető el, így a turisztikai vállalkozások -
foglalkoztatással összefüggő közterhei is magasak .

3 . A turisztikai szolgáltatások egyik legfontosabb eleme a jól képzett
munkaerő, a vállalkozások élőmunkához kapcsolódó közterhei igen
magasak. Különösen nehéz az ágazatban meghatározó többséggel (95%
feletti arány) működő mikro-, kis- és középvállalkozások helyzete, amelyek
a csökkenő jövedelmezőség miatt nem képes fejlesztésre, képzésre
forrásokat biztosítani, ezáltal elkerülhetetlen a versenyképességük
romlása, illetve gyakori a bejelentés nélküli foglalkoztatás, az
adóeltitkolás .

4 . Az elmúlt két évben több külső tényező befolyásolta kedvezőtlenül a
világturizmus alakulását, amelyek negatív hatása alól a magyar turizmus
sem vonhatta ki magát . Ezek közül kiemelendők :



• a 2001 . szeptember 11-i események, a terrorcselekményt
követő fesztült külpolitikai helyzet és az iraki háború,

•

	

Az európaiak utazási kedve sokkal inkább az elhúzódó
gazdasági dekonjunktúra miatt visszaesett, ami éppen a
turizmus szempontjából meghatározó Németországot
érintette legsúlyosabban . A német vendégek számának
drasztikus visszaesése szinte valamennyi jelentős turisztikai
célterületet sújtja, emellett a második legnagyobb európai
kiutazást bonyolító britek statisztikai adatai is az utazásra
fordított kiadások csökkenését mutatják, de a holland, olasz
lakosság is visszafogja kiadásait a még továbbra is
kedvezőtlen gazdasági kilátások miatt .

A bevezetni kívánt rendelkezés várható következménye

A bevezetni kívánt rendelkezés :
- egyrészt - különösen az érintett vállalkozások többségét kitevő

mikro- kis- és középvállalkozásoknál - tovább fokozná a
közterheket (például egy átlagosnak mondható, hetvenszobás
hotelnak havi negyvenezer forintot, az átlagos szobaár
háromszorosát kellene kifizetnie üzemben tartási díj címén),

- másrészt munkahely- megszüntetésekhez is vezethet .

Márpedig a Kormányprogram legsarkalatosabb pontjai között a
munkahelyteremtés, és -megtartás, valamint a versenyképesség növelése
szerepel .

Összességében kimutatható, hogy a vendéglátó- és szállodaipari ágazatban
a tervezett szigorítással elérhető, költségvetést illető előnyt meghaladnák a
rendelkezés által indukált és a költségvetésnek a későbbiekben aránytalanul
nagyobb terhet jelentő, a negatív gazdasági, szociális és politikai
következmények által kiváltott hátrányok. Márpedig a versenyképesség
fokozása, és a forgalomnövekedés az erős nemzetközi versenyben -
figyelembe véve az uniós csatlakozásunkat is- csak akkor lehetséges, ha
tovább nem növeljük a szektort sújtó közterheket .

Javaslat

A fentiekben részletezettek alapján a következő alternatív javaslatot kívánjuk
előterjeszteni :

A) A vendéglátó- és szállodaipari ágazatban működő valamennyi vállalkozás
- besorolásra tekintet nélkül - egységesen mentesüljön az üzemben tartási
díjfizetési kötelezettség alól, mivel egyes szálláshely típuson (például
szállodákon) belül a különböző kategóriához/osztályhoz nincsen külön
TEÁOR szám rendelve, amely miatt ilyen szintű különbségtételt a



törvénytervezetben nem lehet alkalmazni

B) Amennyiben az A variáns nem talál támogatásra, a TEÁOR rendszer
lehetővé teszi, hogy a mentesülők körébe kizárólag az egyéb kereskedelmi
szálláshely szolgáltatást nyújtó személyek, szervezetek (TEÁOR 55 . 2 . ; így
különösen nyaralótábor, kemping, ifjúsági szálló) tartozzanak bele, ami által
főként a legrászorultabb vállalkozásokat nem sújtaná a szigorítás .

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi I . törvény (a továbbiakban :
médiatörvény) 79. §-a (1) bekezdésének 1 . mondata szerint „üzemben tartási díjat
köteles fizetni az, aki televízió-műsor vételére alkalmas készüléket (a továbbiakban :
televízió-készülék) üzemeltet " . A médiatörvény 79. §-ának (2) bekezdése az üzemben
tartási díj mértékének megállapítására a következő utaló szabályt határozza meg : „az
üzemben tartási díj összegét évenként a központi költségvetésről szóló törvény
állapítja meg " .

Az előző évek költségvetési törvényeinek rendelkezései szerint az Országgyűlés
felhatalmazta a Kormányt, hogy a fentiekben említett üzemben tartási díj tárgyévre
esedékes összegének megfizetését - a díjfizetésre kötelezettek teljes köre
vonatkozásában, általános jelleggel- átvállalja . A törvényjavaslat ugyanakkor az ily
módon mentesülők körét - a korábbiakhoz képest - igen szűk körben határozza meg,
azaz a magánszemély kötelezettek és a médiatörvény 80 . § b) pontja szerinti, főként
közfeladatot ellátó intézmények (így különösen egészségügyi és gyermekintézmények,
óvodák, közgyűjtemények) díjainak megfizetését vállalja át csupán a Kormány .

A médiatörvény 80 . §-ának (3) bekezdése szerint más kereskedelmi egységek mellett
többek között a vendéglátóipara (szállodaipari) egységekben üzemeltetett televízió-
készülék után az üzemben tartási díj (a törvényjavaslatban havi 525 forint mértékű
díj) háromszorosát kell megfizetni .

Ezt azt jelenti, hogy 2005-ben a vendéglátóiparban, szállodaiparban működő
vállalkozásokat - más díjfizetésre kötelezettekhez képest is - jelentős anyagi
megterhelést jelentő fizetési kötelezettség terhelné .

Köztudott, hogy a magyar gazdaság húzóágazatának tekintendő vendéglátó- és
szállodaipar tipikusan élőmunkaigényes jellege következtében bevételeihez képest
igen sok munkahelyet teremt. A felmérések szerint a jelen körülmények között is az
ágazat a nyereségesség határán van, azaz további terheléseket már nem bírna el . A
tervezett rendelkezés - azon túl, hogy az érintett vállalkozások versenyképességét
negatívan befolyásolná - munkahely- megszüntetések hullámát indítaná el, amely a
Kormányprogramban prioritásként deklarált munkahelyteremtése célkitűzésnek aligha
felelne meg. A vendéglátó- és szállodaipari ágazatban a tervezett szigorítással
elérhető, költségvetést illető előnyt álláspontunk szerint meghaladnák a rendelkezés
által indukált és a költségvetésnek a későbbiekben aránytalanul nagyobb terhet
jelentő, a negatív gazdasági és szociális következmények által kiváltott hátrányok .



A fentieknek megfelelően jelen javaslatunk célja az, hogy a Kormány vállalja át a
törvényjavaslatban említett személyek mellett a vendéglátó- és szállodaipari ágazatban
működő vállalkozásokat terhelő üzemben tartási díjfizetési kötelezettséget is .

Budapest, 2004. november 03.

Dr . Tompa Sándor
MSZP

Kovácsné Dr. Horváth Klára
MSZP

a-s e Tamás
MSZP
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