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Az Idegenforgalmi Bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (2)
bekezdése alapján a kereskedelemről szóló TI] 7701 . számú törvényjavaslathoz (a
továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot
nyújtja be :

A Javaslat 10. §-ának (1) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki :

10.§

„/(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/

	k) a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység feltételeit ;"

/rendeletben állapítsa meg ./"

INDOKOLÁS

A falusi turisztikai szolgáltatások között jelenleg a falusi szállásadó tevékenység minősül
szabályozott területnek, amelynek feltételeit a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú
hasznosításáról szóló 110/1997 . (VI. 25 .) Korm. rendelet határozza meg . A személyi
jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (Szja tv.) szerint adómentes a
magánszemély falusi vendégfogadásból származó bevétele, amennyiben az az évi 800 ezer
forintot nem haladja meg. Egyéb jogszabály nem foglalkozik a falu turisztikai értékeinek
hasznosításával . Mivel hiányzik a szállásadáshoz nem kötődő, a falu turisztikai értékeit
hasznosító egyéb szolgáltatások meghatározása és szabályozása, indokolt egy olyan
jogszabály megalkotása, amely legalizálja a vidéki térségek, illetve a falvak azon
idegenforgalmi szolgáltatásait, amelyek alkalomszerűen, kiegészítő jövedelemszerzésként
végezhetők .

Bizottsági módosító javaslat



A tevékenység szabályozását a mezőgazdasági szerkezetváltás következtében megélhetési
gondokkal küzdő - részben mezőgazdasági tevékenyégből élő - vidéki lakosság kiegészítő
jövedelemhez jutásának elősegítése, életkörülményeinek javítása, a falusi és agroturizmus
keretében a falusi vendégfogadó tevékenység körébe tartozó szolgáltatások fejlesztése, ezáltal
a vidéki térség turisztikai értékének, vonzerejének és fogadóképességének növelése indokolja .
A falusi és agroturizmus keretében a falusi vendégfogadás körébe tartozó szolgáltatások
fejlesztésével bővül a turisztikai kínálat, növekszik a vidéki térség turisztikai értéke és
vonzereje. A falusi- és agroturizmus - mint gazdasági tevékenység - a vidéki térségek
lakosságának kiegészítő jövedelemszerzését szolgálja, mint a mezőgazdaság alternatívája és
egyben a vidékfejlesztés és a vidék megtartó képességének fontos eszköze . A vidéki lakosság
a tevékenység legalizálása következtében kiegészítő jövedelemhez juthat, így gazdasági
életkörülményeik javulhatnak. A szolgáltatások fejlesztésével pedig új munkahelyek jönnek
létre, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági-társadalmi fejlődéséhez .

Tekintettel arra, hogy a szabályozás több tárca hatáskörét is érinti, valamint, hogy a
kereskedelemről szóló új törvény tárgyi hatálya alá tartozik a turisztikai tevékenység,
melynek része a turisztikai szolgáltatás is, ebben a törvényben szükséges a Kormány részére a
falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység feltételeit szabályozó jogszabályi
felhatalmazásról rendelkezni . A falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység magában
foglalja a falusi vendégasztalt, mely szintén a törvény tárgyi hatálya alá tartozó
vendéglátáshoz kapcsolódik .

A törvény kihirdetésével a Kormány azonnal kiadhatja a tevékenység végzésének feltételeit
meghatározó új jogszabályt, melynek szükségességéről az érintett tárcák és érdekvédelmi
szervezetek között szakmai konszenzus alakult ki .

Budapest, 2005 . november 14 .
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