
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: H/11127.

Benyújtás dátuma: 2020-06-25 18:11

Parlex azonosító: ZH2K16SI0002

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Székely Sándor (független)
Határozati javaslat címe: A kereskedelmi vendéglátásban dolgozók (TEÁOR 5610 ’08, 5621 ’08,
5629 ’08, 5630 ’08) munkaidejének, bérezésének és járulékfizetésének szabályozásáról 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
kereskedelmi  vendéglátásban  dolgozók  (TEÁOR  5610  ’08,  5621  ’08,  5629  ’08,  5630  ’08)
munkaidejének,  bérezésének  és  járulékfizetésének  szabályozásáról”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

a kereskedelmi vendéglátásban dolgozók (TEÁOR 5610 ’08, 5621 ’08, 5629 ’08, 5630 ’08)
munkaidejének, bérezésének és járulékfizetésének szabályozásáról

Az Országgyűlés,
-  annak  érdekében,  hogy  a  kereskedelmi  vendéglátásban  foglalkoztatottak  a  vonzóbb
munkafeltételek miatt ne hagyják el az országot,
- felismerve, hogy a vendéglátásban fennálló körülmények rossz minősége könnyen orvosolható
probléma,
- tekintettel arra, hogy a szektor 2018-as évben a hazai GDP közel 10 %-át adta,
- abban a meggyőződésben, hogy a jelenlegi állapotok javítása, valamint a kedvezőbb körülmények
bevezetése  jelentősen  csökkentené  az  elvándorlások  számát,  ezáltal  a  magyar  munkaerő  itthon
maradna, a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy

a) átfogóan felül kell vizsgálni a kereskedelmi vendéglátásra vonatkozó jogszabályokat, különös
tekintettel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényre, az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvényre, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre, a jövedéki adóról szóló
2016. évi LXVIII. törvényre, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényre, a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényre, a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvényre,  a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvényre,  a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletre, az
egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010.
(V. 14.) NFGM rendeletre,

b) a munkaerő elvándorlásának megszüntetése és megelőzése,  továbbá a már külföldön munkát
végző munkaerő „hazacsábítása” érdekében a kereskedelmi vendéglátásban dolgozók bérét európai
uniós szintre kell emelni,

c) a szakképzett munkaerő növekedése érdekében lehetővé kell tenni a szakképzettség megszerzését
nyújtó képzések kedvezményes igénybevételét,

d)  ki  kell  dolgozni  egy új  rendszert,  amely  megfelelően  szabályozza  és  ellenőrzi  a  bejelentett
munkavállalók  foglalkoztatási  idejét,  megköveteli  a  szakirányú  végzettséget  a  szakképzettséget
igénylő munkakörökben.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  haladéktalanul  folytasson  átfogó  vizsgálatot  a
kereskedelmi  vendéglátóipar  jelenlegi  helyzetéről  annak  érdekében,  hogy  meghatározza  az
szektoron belül jelentkező hiányosságokat, valamint a hiányt létrehozó jogi szabályozás hibáit.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az alábbi intézkedéseket haladéktalanul hajtsa végre:

a) annak megteremtése, hogy a legalább napi 10 óra nyitvatartási idővel rendelkező kereskedelmi
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vendéglátó  egységekben  kizárólag  heti  40  órás  bejelentéssel  legyenek  foglalkoztathatók  az
alkalmazottak,

b) a szakirányú végzettség szakmai bérminimummal, sávos kategóriavizsgával, pontrendszerrel és
végzettséghez  kötött  bérminimummal  történő  kötelezővé  tétele  a  szakképzettséget  igénylő
munkakörökben,

c) műszakpótlék és ünnepi pótlék kötelezővé tétele a szektorban foglalkoztatottaknak,

d)  fokozott  munkaügyi  ellenőrzések  bevezetése  annak  érdekében,  hogy  a  munkavállalók
részesüljenek az őket megillető fizetett szabadság lehetőségében.

Felelős: miniszterelnök
Határidő: azonnal

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás

Székely  Sándor  független  országgyűlési  képviselő  a  kereskedelmi  vendéglátási  szektorban
dolgozók  tömeges  elvándorlásának  megakadályozása  és  megelőzése,  valamint  a
munkafeltételek  és  a  bérezés  javulása  érdekében  nyújtja  be  határozati  javaslatát,  mivel
elfogadhatatlannak tarja a jelenleg fennálló állapotot. Az országos probléma megoldásához a
mostani sokrétű szabályozást kellene összehangolni úgy, hogy egy korszerű, XXI. századnak és
az európai színvonalnak megfelelő rendszer alakuljon ki.

Az utóbbi 30 évben egyre kaotikusabbá vált a foglalkoztatás, a bérrendszerek és járulékfizetés
a  kereskedelmi  vendéglátás  területén.  Mivel  mintegy  80.000  szakképzett  és  gyakorlott
vendéglátós  (szakács,  felszolgáló,  bártender,  barista,  sommelier)  vándorolt  ki  nagyrészt
Nyugat-Európába, ezért fontos lenne, hogy az eddig még Magyarországon maradt személyi
állomány itthon maradjon!

A turizmus-vendéglátás ágazat közvetlen és multiplikátor hatással együtt 2018-ban közel 10%-
át  adta  a  hazai  GDP-nek.  Az  ágazatban  itthon  400.000  fő  dolgozott  bejelentve,  ebből  a
kereskedelmi  vendéglátásban  mintegy  140.000-en  dolgoztak,  ezzel  1.072  milliárd  forint
forgalmat generálva.

Zerényi  Károly,  a  Magyar  Vendéglátók  Ipartestületének  képviselőtestületi  tagja  2019.
júniusában  készített  jelentésében  az  alábbiakról  számolt  be.  A nemzetgazdasági  ágazatok
között változatlanul ezen a területen az egyik legalacsonyabbak a fizetések, a nemzetgazdasági
átlag  kb.  60%-át  teszik  ki  (2018-ban  bruttó  195  ezer  Ft/fő/hó).  2018.  január  1-jétől  az
étkezőhelyi vendéglátásban (éttermi,  mozgó vendéglátásban) az étel-  és a helyben készített,
nem  alkoholtartalmú  italforgalomra  5%-os  áfakulcs  érvényes.  Emellett  turizmusfejlesztési
hozzájárulásként további 4%-ot kell fizetniük az érintett vendéglátóhelyeknek.

A MVI jelentése szerint az áfakulcs csökkentése rendkívül pozitív lépésnek tekinthető, azonban
a  hatályos  áfaszabályozás  bonyolult  és  nehezen  alkalmazható  a  vendéglátó  vállalkozások
számára.  A problémára  megoldást  jelentene,  ha  a  kedvezményes  adókulcsot  más  európai
országokhoz  hasonlóan  valamennyi  –  az  alkoholos  italokat  kivéve  –  vendéglátóipari
szolgáltatásra (ideértve az elvitelre történő értékesítést és a házhoz szállítást is) kiterjesztenék.

Részletes indokolás

1. 

A javaslat többek között a kereskedelmi vendéglátásban dolgozók munkaidejének, bérezésének
és  járulékfizetésének  szabályozásának  korszerűsítését  irányozza  meg.  A  kereskedelmi
vendéglátás magában foglalja az éttermi, mozgó vendéglátást (5610), a rendezvényi étkeztetést
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(5621), az egyéb vendéglátást (5629), valamint az italszolgáltatást (5630).

Az éttermi, mozgó vendéglátás szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel
úgy, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a
kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik
onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése és felszolgálása azonnali
közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros járműből, vagy élelmiszer-szállító kocsiból.
Ebbe  a  szakágazatba  tartozó  szolgáltatás  helye:  az  étterem,  az  önkiszolgáló  étterem,  a
gyorsétterem, a pizzaszállító, az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas
étkezőhely, a fagylaltos kocsi, a mozgó élelmiszer-szállító, az ételkészítő piaci bódé, valamint a
közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel.

A  rendezvényi  étkeztetés  szakágazatba  tartozik  a  fogyasztóval  kötött  szerződéses
megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység ellátása, a fogyasztó által meghatározott helyen
és eseti alkalommal.

Az  egyéb  vendéglátás  szakágazatba  tartozik  a  konyhaüzem  ételszolgáltatása,  azaz  a
fogyasztóval  kötött  szerződéses  megegyezésen  alapuló  ételszolgáltatás,  meghatározott
időszakban.  Idetartozik  még  a  koncesszióval  működő  kedvezményes  étkeztetés  sport-  és
hasonló  létesítményekben.  Az  ételt  többnyire  központi  egységben  készítik.  Ebbe  a
szakágazatba  tartozik  az  ételszállítás  (pl.  közlekedési  vállalkozások részére),  a  koncessziós
ételszolgáltatás a sport- és hasonló létesítményekben, valamint az üzemi étkezdék, menzák,
kantinok  és  kávézók  üzemeltetése  koncesszióval  (pl.  üzemben,  irodában,  kórházban  vagy
iskolában).

Az italszolgáltatás szakágazatba tartozik az italoknak előállítása és felszolgálása a helyszínen,
azonnali közvetlen fogyasztás céljából. Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye: a bár, a
kocsma, borozó, a koktélbár, a diszkó (túlnyomóan ital felszolgálásával), a söröző, a kávézó, a
gyümölcslé-árusító bár, valamint a mozgó italárus.

2. 

A szektoron  belül  jelentkező  hiányosságok,  valamint  a  hiányt  létrehozó  jogi  szabályozás
hibáinak feltárásához a kereskedelmi vendéglátóipar átfogó, jogi audit szintű, tételes vizsgálata
szükséges.

3. 

Kötelezővé  kell  tenni,  hogy  a  legalább  napi  10  óra  nyitvatartási  idővel  rendelkező
kereskedelmi  vendéglátó  egységekben  kizárólag  heti  40  órás  bejelentéssel  legyenek
foglalkoztathatók az alkalmazottak.

Természetesen  az  időszakos,  tervezhető  nagyobb  volumenű  rendezvények,  várható  magas
vendégforgalom miatt  lehet alkalmazni alkalmi munkavállalókat is  (ezzel megszüntethetővé
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válik az utóbbi időben szokásos 10-20-30 órás heti bejelentések megszüntetése).

Ezzel nemzetgazdasági érdeket is szolgálunk, mert valós munkában töltött idő utáni adó és
járulékfizetés  történne.  Ráadásul  amennyiben az  e  szakmában  foglalkoztatott  munkavállaló
eléri  a  nyugdíjkorhatárt,  akkor  a  nyugdíjjárulék  magasabb  összegű  utalása  után  nagyobb
nyugdíjban fog részesülni, így az időskori öngondoskodás megvalósíthatóbb.

Természetesen elrendelhető túlmunkavégzés is, de ezt maximalizálni kell napi 4 órában. A napi
12 óra  nyitvatartási  időt  meghaladó  vendéglátóhelyeken  emiatt  legalább  2  műszaknak  kell
dolgoznia.

Meg  kell  teremteni  a  szakirányú  végzettség  szakmai  bérminimummal,  sávos
kategóriavizsgával,  pontrendszerrel  és  végzettséghez  kötött  bérminimummal  történő
bevezetését a szakképzettséget igénylő munkakörökben. A kereskedelmi vendéglátásban az
alacsonyabb  bérek  fizetése  miatt  nagy  számban  foglalkoztatnak  szakképzetleneket  és
diákmunkásokat.  Részükre  helyi  és  országos  szinten  lehetővé  kell  tenni  a  szakképzettség
megszerzését  kedvezményesen.  Aki  pedig  munkakörében  magasabb  szintre  szeretne  lépni,
legyen lehetősége képesítést nyújtó tanfolyamokon feljebb lépni.

Kötelező  műszakpótlék  és  ünnepi  pótlék  járjon  minden  foglalkoztatottnak.  A
kereskedelmi  vendéglátásban  általában  az  év  minden  hétvégéjén,  nemzeti  és  vallási
ünnepnapokon is munkavégzés van, de a munkavállaló a szakma-specifikum miatt dolgozik
sok  munkaszüneti  napon  is.  Ezen  napi  munkavégzések  esetén  kötelezően  fizessék  ki  az
alkalmazottaknak az államilag garantált bérpótlékot.

Fokozott  munkaügyi  ellenőrzések bevezetése  annak érdekében,  hogy a munkavállalók
részesüljenek  az  őket  megillető  fizetett  szabadságban.  A kereskedelmi  vendéglátásban
sajnos  sok helyen nincs lehetősége a  munkavállalóknak fizetett  szabadságra.  Célunk ennek
fokozott  ellenőrzése.  E  célra  javasolt  a  Tiszta  Vendéglátásért  Egyesület,  vagy más  ágazati
szakszervezet. A munkaügyi ellenőrzések alkalmával a foglalkoztatottak nem merik bevallani
az ellenőrzést végzőknek, hogy nem részesülnek fizetett szabadságban.

A 2020-as tárgyévben a járvány miatti forgalomkiesés miatt javasoljuk a Kormánynak, hogy az
összes  kereskedelmi  vendéglátóhelynek  engedjék  el  a  17,5%-os  szociális  hozzájárulás
fizetését,  továbbá  a  kis-  és  középvállalkozások  egyéb  járulék  és  adófizetési  terheit  is
csökkentsék  jelentős  mértékben.  2021-ben  pedig  50%-os  kedvezményben  részesüljenek  a
munkáltatók és munkavállalók járulékai.
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