A MaReSz szakmai állásfoglalása a minőségi rendezvények elősegítésére
2016. július 25.
A MaReSz hosszú évek óta szorgalmazza a következő jogszabályi változtatásokat, melyek nagyban
elősegítik a minőségi turizmus fejlődését: a turizmuson belül a nagyobb költésű és magas színvonalat
képviselő MICE terület hosszú távú növekedését.
Két nagyon fontos témában kell előrelépés:
1. 2006. évi XCVIII. törvény (GYFTV) hatályos rendelkezése az orvosi (gyógyszerészi,
gyógyászati segédeszközök) témájú szakmai konferenciák és egyéb rendezvények napi
vendéglátási összeghatárával kapcsolatban
2. Reprezentációs adó mértéke
1. A GYFTV. jogszabályi előírásai alapján, a Magyarországon szervezett orvosi és kapcsolódó
témájú kongresszusokon a külföldi és a magyar résztvevők számára is a magyar jogszabályi
rendelkezéseket kell alkalmazni, mely a minimálbér 5%-át, azaz 5.550,- Ft (17,5,- EUR)
keretösszeget engedélyez vendéglátási szolgáltatásokra naponta. A MaReSz az elmúlt 2
évben több különböző állásfoglalást és értelmezést is kapott a jogalkotótól, jogalkalmazótól,
valamint a jogszabály által érintett szervezetektől (EMMI, OGYÉI, AIPM, Gyógyszergyártó
Szövetségek KEB, stb), de a magyar és külföldi cégek továbbra is az 5550,- Ft-ot veszik
figyelembe rendezvényeik tervezésekor. Ez az összeg messze a legalacsonyabb összeghatár
Európában, ezáltal súlyos veszélybe került az orvosi témájú szakmai rendezvények
Magyarországra hozatala. Ez azért is vet fel komoly problémákat, mert a nemzetközi
konferenciák és nemzetközi vállalati rendezvények közel 60%-a orvosi témájú, és ezekért az
elmúlt időszakban sokat lobbyzott a Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája,
valamint a kongresszusszervező irodák. Figyelembe véve, hogy a megépülő új Budapesti
Kongresszusi Központ is kiemelkedően épít ezekre a kongresszusokra, ha ebben nem történik
előrelépés, a Kongresszusi Központ beruházási sikeressége is ezen múlhat. Jelen pillanatban
mindennapos eseménynek számít, hogy orvosi szakmai szervezetek, és nagy nemzetközi
gyógyszergyártó cégek más országba viszik át konferenciájukat, ahol szignifikánsabban
magasabbak a vendéglátási ár limitek (Bécs: 80,-EUR/nap, Prága: 75,- EUR/étkezés, Pozsony:
75,- EUR/étkezés, Románia: 300 RON/nap, Lengyelország: 200 PLN/étkezés, stb). A MaReSz
javaslata, hogy a napi limitet a minimálbér legalább 25%-ára emeljék, ez hozzájárulhat ahhoz,
hogy az új kongresszusi központ felépítésével együtt vezető pozíciót szerezzünk ebben a
szegmensben a régióban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jelenlegi korlátozás

fennmaradása visszatartja az orvosszakmai rendezvényeket Magyarországtól és egyben
gátolja a rendezvények minőségi lebonyolítását is. Kérjük a GYFTV. törvény vendéglátásra
vonatkozó részének módosítását.
2. Reprezentációs adó: a MaReSz ugyanazon a véleményen van, mint az MVI, hogy a
reprezentáció az üzletkötés velejárója, és mint ilyen, úgy gondoljuk, hogy ez ellen hat, ha 100
Ft-ra jutó nettó reprezentációs jellegű kiadásra további 90 Ft adót és járulékot kell fizetni. Az
iparági versenyképesség növelése érdekében, így annak érdekében, hogy a vállalkozások
reprezentációs hajlandósága növekedhessen, az üzleti ajándékkal szemben a reprezentáció
költségeinek jelentős csökkentésére van szükség. Ebben érdemi változást jelentene, ha a
reprezentáció költségeit éves nettó 30 millió forintos keretösszegig nem terhelné pl. 27%-os
egészségügyi hozzájárulás, azaz a reprezentációs adó csökkentésére van szükség legalább
2017-től.
Az iparági versenyképesség mellett, mint marketing promóciós tevékenységet érintő
korlátozó elemet is figyelembe kell vennünk, mely pl. a nemzeti promóciókat is hátrányosan
érinti. Példaképpen megemlítjük, hogy az MTÜ/Magyar Kongresszusi Iroda tevékenységének
több mint fele reprezentációs adó köteles tevékenység, mely így jelentősen csökkenti a
büdzsét. Kérünk azonnali és rendkívüli intézkedést ebben a témában.
3. Új Kongresszusi Központ: a Finta Stúdió, valamint a MaReSz vezetésével és 3 társszakmai
szövetség (MSZÉSZ, MUISZ, MABEUSZ) közreműködésével létrehozott szakmai tanácsadó
testület olyan „új nagy befogadó képességű kongresszusi központ” koncepciót alakított ki,
mely HIÁNYPÓTLÓ a magyar piacon, és amelynek jelenleg egyetlen konferenciaközpontként
használt épület (esetleges bővítés után) sem tud megfelelni. Az így kialakult kapacitások
lehetővé teszik egyrészt azt, hogy egy időben több, nagy létszámú rendezvény is
megrendezésre kerüljön az épületben, másrészt pedig az épület lényegét adó
multifunkcionális teremfelosztási rendszer, ill. a kifejezetten konferenciákra épített technikai
megoldások segítségével, Budapest végre méltó vetélytársa lehet a környező országoknak a
kongresszusok piacán. Kérjük ennek a szakmai koncepciónak a támogatását. Minden
további késlekedés azt eredményezi, hogy legalább 2020-ig a nagyméretű konferenciák és
rendezvények helyszínválasztásukkal továbbra is elkerülik Budapestet.
4. Magyar Kongresszusi Iroda: a MaReSz hosszú ideje sürgeti egy olyan proaktív értékesítési és
marketing szervezet létrejöttét, mely amellett, hogy desztináció menedzsmentet lát el,
illetve világméretű és európai kongresszusok - kiállítások megszerzésére pályázik, egy olyan
üzleti központot is létrehoz, amely Magyarország szürkeállományára építve, részben
turisztikai szolgáltatásokat használva bevételt teremt és munkahelyet generál, ezzel
jelentősen támogatva az adott ország egyéb szakterületeinek hosszú távú fejlesztési
stratégiáját is. Az új, nagy befogadóképességű kongresszusi központ piacra vitelének az
utolsó percében vagyunk, mely szintén nem fog jól működni egy professzionálisan,
hatékonyan működő kongresszusi iroda nélkül. Az iroda vezetőjének és szakmai gárdájának
kinevezése sürgős, ugyanis jelen pillanatban csak részlegesen tudja ellátni tevékenységét,
ezáltal Budapest, illetve Magyarország versenyhátránya folyamatosan nőni fog. Márpedig a
Magyar Kongresszusi Irodának nem lehet más célja, mint Magyarországot Európa top 5 üzleti
desztinációjába juttatni.

