
EURÓPAI FÜZETEK 52.

A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati
Stratégiai Elemzô Központ és a

Külügyminisztérium közös kiadványa

Kovács Balázs
Turizmus az Európai Unióban

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI

TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL

Személyek szabad áramlása



Európai Füzetek
A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô Központ

és a Külügyminisztérium közös kiadványa.

Felelôs kiadó: Szeredi Péter

A szerkesztôbizottság elnöke: Palánkai Tibor 

A szerkesztôbizottság tagjai: Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós,

Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, 

Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lôrincz Lajos, Nyers Rezsô,

Orbán István, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám,

Vajda László, Vargha Ágnes 

Fôszerkesztô: Forgács Imre

Szerkesztô: Bulyovszky Csilla

Szerkesztôségi titkár: Horváthné Stramszky Márta

A szerkesztôség címe: MEH Európai Integrációs Iroda, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Telefon: 441-3380

Fax: 441-3394

Az Európai Füzetek sorozat letölthetô formátumban

megtalálható a www.stratek.hu honlapon.

Lektor: Bakay Zsolt

Kézirat lezárva: 2003. október 30.

Grafikai terv: Szutor Zsolt

Fényképek: Magyar Turizmus Rt.

Portréfotó: Csorba Gábor

Nyomás és elôkészítés: Visit Nyomda & Stúdió

ISSN: 1589-4509

Budapest, 2003.



1

Kedves Olvasó!

Az Európai Unióhoz való csatlakozással 

Magyarország a világ legnagyobb turisztikai 

piacának válik részévé. A számok jól szemlél-

tetik, hogy az EU-integráció mekkora piacbô-

vülést hoz a turizmusban érintett vállalkozók 

számára is. Az uniós polgárok kétharmada 

az EU-tagállamok valamelyikében tölti el 

szabadságát, a világturizmusból származó 

bevételek mintegy 50 százaléka az EU pia-

cán képzôdik, és a magyar turisták fele is a 

tagországokba utazik leginkább. A magyar-

országi kereskedelmi szálláshelyekre érkezô 

külföldi vendégek közel 60 százaléka az uni-

óból érkezik. A bôvülô fejlesztési források-

nak köszönhetôen a csatlakozással tovább 

gyarapodnak az ágazat és a vállalkozók 

lehetôségei. Már rögtön az elkövetkezen-

dô években, 2004–2006 között csaknem 

20 milliárd forinttal nô a turizmus területén 

megpályázható források összege, a Nemzeti 

Fejlesztési Terv keretében megfogalmazott 

célok elérése érdekében.

Ez az összeállítás azzal a céllal készült, 

hogy egy helyen összefoglalva adjon áttekin-

tést az Európai Unió turizmussal – a szállás-

hely-szolgáltatással, az utaztatással, vala-

mint a vendéglátással – kapcsolatos szabályo-

zásáról, a lehetôségekrôl és a kihívásokról. 

Emellett arra vállalkoztunk, hogy a várható 

hatások feltérképezése mellett bemutassuk 

az egységes belsô piac mûködésének sajátos 

logikáját, illetve azokat az érdekeket, ame-

lyek mentén az unió egyes tagországai halad-

nak, amikor a turisztikai ágazat szabályozá-

sa szóba kerül. Ezen ismeretek reményeink 

szerint segítenek majd eligazodni a béke és a 

jólét iparága iránt érdeklôdôknek az Európai 

Unióval kapcsolatos kérdésekben.
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A turizmus és a vendéglátás (vagy ahogy 

az unióban nevezik: a HORECA-szektor) 
sok esetben nehezen definiálható fogalmak, 

ezért az unió sem tudott megvalósítani egy 

kifejezetten az ágazatra szabott, annak vala-

mennyi aspektusát felölelô intézkedési, sza-

bályozási rendszert. Ennek megfelelôen 

nem létezik sem közös, sem pedig közössé-

gi turizmuspolitika. Ez azt jelenti, hogy az 

uniós szabályok, intézkedések meghatáro-

zásakor az EU a turizmus szempontjait nem 

tartja közvetlenül szem elôtt. A HORECA-

ágazatra tehát – egy-két ágazati irányelvtôl, 

rendelettôl eltekintve – az általános elvek és 
szabályok érvényesek. Mégis, mivel az ága-

zat az élet sok területét érinti, számos olyan 

szabályozás is érinti a turizmus alrendszere-

it, amelyet eredetileg más megközelítésbôl 

dolgoztak ki.

A közös politikák olyan területekre vonat-

koznak, ahol a Közösség fellépése kizáróla-

gos (például kereskedelempolitika, agrár-

politika). Ezzel szemben a közösségi politi-
kák/tevékenységek (például az iparpolitika, 

a foglalkoztatási politika stb.) kiegészítik a 

tagállamok e területeken folytatott nemzeti 

politikáit, fellépéseit. Céljuk, hogy közösségi 

szintre helyezzék azokat a feladatokat, ame-

lyek ezen a szinten valósíthatók meg legha-

tékonyabban. A közösségi politikák ma már 

az élet nagyon sok területére terjednek ki 

az energiapolitikától a kultúráig, a verseny-

politikától a támogatáspolitikáig, a kutatás-

fejlesztéstôl a fogyasztóvédelemig.

Ha arra a kérdésre keressük a választ, 

hogy az uniós csatlakozás konkrétan milyen 

változást hoz a turizmus területén, akkor 

a közösségi politikák mentén haladva kell 

elvégeznünk az elemzést. Tehát azt kell 

megvizsgálnunk, hogy a versenypolitika, a 

fogyasztóvédelmi politika, a támogatáspo-

litika stb. szabályai milyen hatást gyako-

rolnak a turisztikai ágazatra, illetve annak 

alrendszereire.

I.  Bevezetô
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Az európai integráció értéke a jólét alapjainak 

megteremtése. Az egységes belsô piac átlát-

ható módon szabályozza a gazdasági szerep-

lôk tevékenységét, megsokszorozza a gazda-

sági növekedés esélyeit. A gazdasági növe-

kedés munkahelyeket hoz létre, megteremti 

az életszínvonal emelésének lehetôségét. Az 

életszínvonal emelkedése az úgynevezett sza-
badon elkölthetô jövedelmek gyarapodásával 

jár együtt, amelyek nagy része ugyancsak a 

turizmusban, a vendéglátásban realizálódhat. 

A harmadik évezredben az életszínvonal eme-

lése mellett mind fontosabbá vált az életmi-
nôség javítása, amelyhez jelentôs mértékben 

járul hozzá a turizmus is.

A felkészülési folyamat nem ér véget a 

csatlakozás napján, 2004. május elsején: 

a teljes beilleszkedéshez még hosszú évek-

re lesz szükség. Közösen tapasztaljuk majd 

meg az Európai Unión belüli élet szabályait 

és gyakorlatát. Mindezt azonban már a tag-

ság biztos tudatában tehetjük. 



4 5

Európa a világ turizmusának központja. 

A Turizmus Világszervezetének – WTO1 –

legfrissebb adatai szerint a világturizmus 

2001. évi, 462 milliárd dolláros forgalmá-

nak körülbelül a felét Európa bonyolította le. 

Ugyanakkor a koncentráció Európán belül is 

megfigyelhetô: kontinensünk turisztikai for-

galmának 85 százaléka az EU tagállamaiban 

bonyolódik le. 2002-ben az európai konti-

nensen vették számba a nemzetközi turista-

érkezések 57 százalékát, s itt realizálták a 

nemzetközi turizmusból származó bevételek 

közel felét. A világ tíz legnépszerûbb turisz-

tikai fogadóhelyébôl öt az Európai Unió tag-

ja (1. táblázat).

A turizmus gazdasági hatása az Európai 

Unióban igen jelentôs. Az unió országaiban 

– az Európai Bizottság kimutatása alapján 

– közvetlenül 8 millióan, közvetetten pedig 

csaknem 20 millióan dolgoznak a turizmus 

területén. Az elmúlt években felerôsödô nem-

zetközi terrorizmus jelensége természetesen 

kedvezôtlenül hat a világ idegenforgalmának 

alakulására, de az EU által fémjelzett „biz-

tonsági övezet” bôvülésével a közeljövôben az 

európai piac további felértékelôdése várható.

1.  Turizmuspolitikák az 
EU tagállamaiban

Egységes európai szintû turizmuspolitika 

hiányában az idegenforgalmi ágazat szabá-

lyozása tagországonként eltérô. A turizmus 

nemzetgazdasági súlyából, a kormányok 

fejlesztési stratégiai elképzeléseibôl, illetve 

az egyes tagországok fejlettségi szintjébôl 

és hagyományaiból adódóan a tagállamok 

II.  Az Európai Unió turizmusban 
betöltött szerepe

1. táblázat

Legnépszerûbb célországok
Látogatók száma

(millió fô)

1.  Franciaország 75,6

2.  Spanyolország 47,9*

3.  Egyesült Államok 50,9

4.  Olaszország 41,2

5.  Kína 31,2

6.  Egyesült Királyság 25,2

7.  Oroszország 21,2

8.  Mexikó 20,6

9.  Kanada 19,7

10.  Ausztria 18

11.  Németország 19

12.  Magyarország 15,6

Forrás: WTO, 2002. június

1 www.world-tourism.org
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különbözô elképzelésekkel rendelkeznek az 

idegenforgalom szabályozásával kapcsolat-

ban. Így a világ legjelentôsebb turisztikai 

régiójának a turizmust illetôen nincs vilá-

gosan meghatározott kompetenciája, nincs 
közösségi turizmuspolitika. 

A szerteágazó tagállami turizmuspoli-

tikát jól jellemzi a német szövetségi kor-

mánynak a közelmúltban készített tanul-

mánya, amely alapján elmondható, hogy a 

tagállamok közül csak Franciaországban, 

Írországban, Ausztriában, Portugáliában 

és Spanyolországban létezik a közigazga-

táson belül külön, a turizmus irányításáért 

felelôs szervezeti egység, többnyire állam-

titkárság. Belgiumban például csak regio-

nális szinten valósul meg az idegenforgalom 

körülhatárolt irányítása. A tagállamok közel 

felében (7) egyáltalán nincs a turizmust sza-

bályozó átfogó jogszabály, míg a többiben 

különbözô kerettörvények rendelkeznek a 

turizmus fejlesztésének, állami támogatá-

sának módjáról. 

A turizmus szerepének megítélése alapján 

az Európai Unió tagországai három nagyobb 
csoportra oszthatók:

• Fôleg küldô országok: Az ebbe a csoport-

ba tartozó tagállamok többnyire ellenzik a 

turizmus európai szinten történô közvetlen 

szabályozását. Az Európai Unió legfejlet-

tebb tagországai sorolhatók ide, általában 

nettó befizetôk, így a fejlesztési forrásokból 

kevésbé vagy egyáltalán nem részesednek. 

Elsôsorban az Egyesült Királyság, Német-

ország, a skandináv és a Benelux-államok 

tartoznak ebbe az országcsoportba. Küldô 

országok lévén, piacaikon hatalmas utazás-

szervezô cégek (tour operator) alakultak 

ki, amelyek tevékenységükkel meghatároz-

hatják az egyes fogadó térségek turizmu-

sának alakulását. Egy Thomas Cook vagy 

TUI méretû utazásszervezô nagymértékben 

képes befolyásolni egy ország vendégforgal-

mát. Így ôk uralják a piacot, nem szívesen 

vennék tehát a kötöttségeket, amelyeket egy 

erôteljesebb EU-szabályozás róna rájuk. 

2. táblázat  A turizmus szerepe a nemzetgazdaságban

Tagországok
Turizmus súlya a 
GDP százalékában

Ausztria 9,5

Belgium 4*

Dánia 3,67

Finnország 2,39

Franciaország 7

Németország 8

Görögország 8*

Írország 4,9

Olaszország n.a.

Hollandia 2,5

Portugália 8*

Nagy-Britannia 2,8-3,9

Spanyolország 12,1

Svédország 2,55

Forrás: Eurostat, 2002 * becsült adat
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• A mediterrán térség országai: Ezen orszá-

gok az unió kompetenciájának és tevékeny-

ségének fokozását szorgalmazzák a turiz-

mus területén. A tagállamok e csoportja 

kevésbé fejlett, és általában turistafoga-

dó térségek. Infrastrukturális lemaradásuk 

pótlásához, elmaradott régióik és a turisz-

tikai szektor fejlesztéséhez, valamint ver-

senyképességük növeléséhez forrásokra 

van szükségük. Az uniós források e célok-

ra a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 

keretében állnak rendelkezésre. A csoport 

tagjai abban érdekeltek, hogy az említett 

alapokból, kifejezetten a turizmusra célzott 

módon, több támogatást kapjanak. A turiz-

musfejlesztést illetôen így Spanyolország-

nak és Portugáliának hasonló érdekei van-

nak, illetve lehetnek, mint leendô tagként 

Magyarországnak.

• Fogadó-küldô országok:  Az egyszerre jelen-

tôs számú turistát fogadó és küldô országok 

ingáznak a másik két országcsoport állás-

pontja között. Elsôsorban Franciaország és 

Ausztria sorolható ide. 
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Az európai integráció fejlôdésének motor-

ja az egységes belsô piac megteremtése, 

illetve annak tökéletesítése. Az egységes 

belsô piac az úgynevezett négy szabadság-
jog érvényesülésén keresztül valósult meg, 

nevezetesen: a személyek, a szolgáltatások, 

a tôke és az áruk szabad, akadályoktól men-

tes mozgásának biztosításával. Uniós csat-

lakozásunk a turizmus területen szintén a 

négy szabadság elvének megvalósulását 

hozza magával.

A személyek szabad mozgása esetében 

a munkaerô vonatkozásában elmondha-

tó, hogy a csatlakozási tárgyalásokon szü-

letett megállapodások keretében az unió 

egyes országai (például Ausztria, Német-

ország) átmeneti intézkedésként fenntart-

hatják maguknak a jogot, hogy korlátoz-

zák az új tagországokból érkezô munkavál-

lalók számát. Fôszabályként megállapítható, 

hogy óriási változások nem várhatók e terü-

leten, ugyanis az unió polgárainak is csak alig 

1,5 százaléka dolgozik az EU más tagálla-

mában. Ugyancsak az egységes belsô piac-

cal függ össze, hogy eltûnnek az unión belü-

li határok, így egyszerûbbé válik az utazás, 

ami ösztönzôleg hat az országok közötti ide-

genforgalomra.

A szolgáltatások szabadságával kapcsolat-

ban szükséges megjegyezni, hogy a turisz-

tikai termék egy olyan sajátos, szolgáltatá-

sokban megtestesülô áru, ahol nem a ter-

mék, hanem a termék igénybevevôje lépi át 

a határt. A szolgáltatás, az áru és a szemé-

lyek szabad mozgása a turizmus tekinteté-

ben így sok esetben egybeesik.

Az EU-n belül nagy könnyebbséget jelent, 

hogy a 15 tagállamból 12-ben bevezetésre 

került az euró, ugyanis a közös valutának 

köszönhetôen megszûntek a pénzváltásból 

adódó költségek, és lehetôség nyílik az árak 

közvetlen összehasonlítására is. A közös 

pénz ugyancsak ösztönzôleg hat a turizmus-

ra, hazánkban várhatóan 2008-ban váltja 

majd fel a forintot az euró.

1.  Utazás az Európai Unióban

Az Európai Unión belüli utazással kapcsolat-

ban a Schengeni Egyezmény a leggyakrab-

ban emlegetett megállapodás. Németország, 

Franciaország, Belgium, Hollandia és Luxem-

burg 1985-ben, a luxemburgi Schengenben 

írták alá a Schengeni Egyezményt, amelyet 

1990-ben kiegészítettek a schengeni vég-

rehajtási egyezménnyel. A belsô határokon 

III.  Az egységes belsô piac hatása a 
turizmusra, a négy szabadság elve
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a személyellenôrzést csak 1995-ben szün-

tették meg. A megállapodáshoz késôbb a 

többi EU-tagállam is csatlakozott, az uni-

ón belül ma már csupán Nagy-Britannia és 

Írország nem részese a schengeni térségnek. 

Izland és Norvégia viszont – speciális meg-

állapodással – tagja az együttmûködésnek. 

A schengeni joganyag részei:
• a külsô határellenôrzés szabályai;

• a repülôtereken és a kikötôkben a schen-

geni térség polgárainak elkülönítése a tér-

ségen kívülrôl érkezô utasoktól;

• a vízumszabályok egységesítése;

• a határôrizeti szervek együttmûködése;

• jogi együttmûködés (kiadatás, informá-

ciószolgáltatás); 

• menekültügyi kérdések.

Az utazás és a határátlépések szempontjá-

ból sajátságos helyzetbe kerülünk majd az EU-

csatlakozás után. Tagjai is leszünk a schengeni 

rendszernek, meg nem is. Ha valaki arra szá-

mít, hogy a 2004. május elsejei belépés után 

Hegyeshalomnál megszûnik a határellenôrzés, 

csalódnia kell. Úti okmányunkat ugyanis még 

legalább két évig az uniós szomszédainkhoz 

utazva is fel kell mutatnunk. Ennek az a 

magyarázata, hogy a Schengeni Egyezmény-

hez az uniós felvétellel egy idôben Magyaror-

szág is azonnal csatlakozik, annak életbe lépte-

tésére azonban még egy ideig várnunk kell. 

A határok nélküli Európa számítógépes 

hátterét biztosító schengeni információs 

rendszer (SIS) nem készült még fel ugyan-

is az új tagok fogadására. A SIS I. informati-

kai hálózat hatalmas adatmennyiséget tárol 

körözött személyekrôl és ellopott tárgyak-

ról (autókról, fegyverekrôl). A bôvítés miatt 

az unió kénytelen kifejleszteni a SIS II.-t, 

amely nemcsak több információt tud befo-

gadni, de képes lesz újfajta adatok (fény-

képek, ujjlenyomatok) elraktározására is. 

Ám az új rendszer elkészültét leghamarabb 

2005 végére ígérik, 2006-ban pedig követ-

kezik a próbaüzem, a régi és az új hálózat 

párhuzamos mûködtetése.

Amikor – immár az unió tagjaként – a 

magyar hatóságok úgy ítélik meg, hogy tel-

jesítettük a szigorú schengeni követelmé-

nyeket, ezt Brüsszelben is be kell jelenteni. 

Ezután kezdôdhet meg a tagállamok szak-

értôinek rendszeres magyarországi ellenôr-

zô-látogatása. A legutolsó részletekig ellen-

ôriznek mindent: például azt, miként keze-

lik az útleveleket a határôrök, vagy milyen 

feltételekkel adnak vízumot egy unión kívü-

li magyar konzulátuson. E folyamat végén 

független szakértôi jelentés készül, amely 

ajánlást tesz arra, mikortól alkalmazhatja 

Magyarország is a schengeni rendszert.

Ezt követôen az EU-tagállamok minisz-

tereibôl álló Miniszterek Tanácsának egy-

hangú döntéssel kell jóváhagynia a magyar 

jelentkezést. A teljes ellenôrzési-jóváhagyási 

folyamat várhatóan másfél-két évig (körül-
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belül 2006 közepéig) tart. Figyelembe véve, 

hogy a SIS csupán a nyári vagy a téli idô-

számításra való átálláskor, márciusban és 

októberben alkalmas új tagok befogadásá-

ra (fôként a repülôtéri forgalom miatt), vár-

hatóan 2006 októberében vagy 2007 már-

ciusában válhatunk a schengeni térségnek is 

teljes jogú tagjává.

Az Európai Unió bôvítésének eredménye-

ként az egységes belsô piac határait az évti-

zed végére négy tenger fogja mosni. Ekko-

ra területen utazhatunk majd megállás, pon-

tosabban határ- és vámellenôrzés nélkül. 

Ugyanígy a szigetekre, Ciprusra és Máltára 

is úgy léphetünk majd, hogy akár meg sem 

állítanak ellenôrzésre. Az EU külsô határa-

in belül gyakran még lassítanunk sem kell 

a szárazföldi határátkelôhelyeken, s külön – 

szabad – folyosónk lesz a légi és a vízi kikö-

tôkben.

Mindez persze rendet, szabályozást, drá-

ga eszközöket, korszerû okmányokat köve-

tel – és fôleg azt, hogy az unión kívüli orszá-

gokkal közös határok nagyon jól védve 

legyenek. Ha ugyanis valaki az olasz csizma 

csücskén belép az EU területére, a szélrózsa 

minden irányában szabadon utazhat, amíg 

újra el nem jut egy külsô határhoz, mond-

juk Svédország északi végében, vagy a konti-

nens legnyugatibb pontján, Portugáliában.

2006–2007-tôl a magyar–román, a 

magyar–szerb és montenegrói, a magyar–

horvát és a magyar–ukrán határ lesz a külsô 

schengeni határ. A román és a horvát állam-

polgárok vízum nélkül, az ukrán és a szerb-

montenegrói állampolgárok pedig csak 

vízummal léphetnek majd át rajta. A kis-

határforgalom az EU-ban tilos, de mérlege-

lik, hogy idôvel valamilyen formában még-

is engedélyezzék. Így például a kárpátaljai 

vagy a vajdasági magyar a beregszászi, illet-

ve a szabadkai konzulátuson kaphatna vízu-

mot, legfeljebb egyhetes várakozás után.

Ha valamely szerb vagy ukrán polgár bár-

melyik EU-tagállamtól vízumot kap, az ter-

mészetesen jó lesz Magyarországra is – és 

fordítva. A vízumkérelmek bekerülnek ugyan-

is a schengeni közös adattárba, és ha egy 

hétig egyetlen EU-tagállam sem jelez prob-

lémát a kérelmezôvel kapcsolatban, kiadha-
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tó az uniós vízum. Kivételes esetben az adott 

tagállam – kizárólag a saját területére – így is 

beengedheti az illetôt, ám felelnie kell azért, 

hogy „beljebb” már ne menjen az unióban.

A közkeletû félelmekkel ellentétben nem 

új vasfüggöny épül – hanem gyors, könnyû, 

szabályos átkelési rendszer, amely feltételezi, 

hogy a szabálytalan belépést minden lehetsé-

ges módon kizárják. Az Európai Unió külsô 

határain túli magyaroknak is csupán azt kell 

megszokniuk, hogy ezentúl szabályos útle-

véllel, vízummal, megfelelô jármûokmányok-

kal kell utazniuk – semmilyen hátrány nem 

éri tehát ôket. Nem élvezik persze azokat az 

elônyöket, amelyek csakis az uniós tagállam 

polgárainak járnak: a teljesen szabad moz-

gás jogát huszonöt, majd Románia és Bulgá-

ria felvétele után huszonhét országban.

2.  Munkavállalás az 
Európai Unióban

Mint már említettük, a személyek szabad 

mozgása a négy szabadság egyike az Európai 

Unióban, amely magában foglalja a munkavál-

lalók szabad mozgását is. A csatlakozás után 

tehát elviekben a magyar állampolgároknak 

és családtagjaiknak is alapjoga lesz a szabad 

letelepedés, a munkavállalás – engedélyezte-

tés nélkül, a fogadó állam polgáraival azonos 

feltételek mellett – és a vállalkozás lehetôsége 

bármely tagállamban. A gyakorlatban persze 

mindig bonyolultabb a helyzet: a magyar mun-

kavállalók számára legkívánatosabb tagálla-

mok például még hosszú évekig gátat szab-

hatnak a tömeges munkavállalásnak. 

Az uniós állampolgárok az EU-n belül 

engedély nélkül vállalhatnak munkát, ha 

viszont három hónapnál tovább kívánnak 

egy másik országban maradni, akkor tar-
tózkodási engedélyt kell kérniük, amelyet 

lényegében automatikusan megkapnak. Az 

EU-ban a munkavállalás területén az egyik 

legfontosabb jog az általános diszkriminá-
ciómentesség biztosítása. Ennek értelmé-

ben tilos a munkavállalókat a munkafelté-

telek tekintetében megkülönböztetni. Nem 

lehet például állampolgársághoz kötni vagy 

indokolatlanul elôírni az anyanyelv ismeretét 

egy adott állás betöltéséhez.
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2.1.  Munkavállalás a vendéglátó- 
és szállodaiparban

A liberalizáció gyakorlatilag teljes, de azért a 

legtöbb EU-tagország él minimális korláto-

zásokkal a más tagországokból érkezôkkel 

szemben, ami lehetôvé teszi, hogy a helyi 

munkaerôt elônyben részesítsék a piacon. 

Franciaországban például a bárok nem üze-

meltethetôk francia állampolgárságú vezetô 

nélkül. Máshol a síoktatóknak, idegenveze-

tôknek kell speciális vizsgát letenniük, búj-

tatottan olyan feltételekkel, amelyeket csak 

a helyiek tudnak teljesíteni. Tapasztalni apró 

beépített fékeket a vállalkozási lehetôségek 

terén is, Görögországban például csak otta-

ni állampolgárok közremûködésével lehet 

utazási irodát alapítani.

A jelenlegi EU-tagországokban fôleg az 

idegenforgalmi szezonban és jellemzôen az 

alacsonyabb végzettséget igénylô vendég-

látóipari szakmákban, valamint a szállás-

hely-szolgáltatóknál jelentôs nagyságrendû 

munkaerôhiány van. Munkavállalási enge-

déllyel a tíz csatlakozó országból – köztük 

hazánkból – néhány tízezren dolgoznak uni-

ós tagállamokban (az EU-ban általános sza-

bály, hogy egy munkakörre csak akkor vehe-

tô fel nem uniós állampolgár, ha más nem 

jelentkezik rá). A „feketén” dolgozókról ter-

mészetesen nem léteznek számadatok. 

A külföldi munkavállalókkal szemben a 

legtöbbet hangoztatott vád, hogy lenyomják 

a béreket, ami a helyiek számára nem teszi 

vonzóvá az amúgy is kevéssé megfizetett 

állásokat. A keleti munkaerônek ez az elônye 

szakértôk szerint néhány éven belül megszû-

nik, ma azonban például Németországban 

és Ausztriában az a helyzet, hogy a helyiek 

nem szívesen vállalják az alacsony presztízsû 

konyhai és szállodai munkákat. Zömében 

külföldi munkaerôt kénytelenek foglalkoz-

tatni a dél-európai tengerpartok szezonáli-

san mûködô vendéglátó egységei is.

Hiába van egyes területeken komoly 

munkaerôhiány, a tagországok egy része 

szükségesnek tartja védeni munkaerôpiacát. 

A csatlakozási tárgyalásokon született meg-

állapodás értelmében a jelenlegi tagállamok 

legfeljebb hét évre korlátozhatják a magyar 

munkaerô piacra jutását. Az átmeneti idôszak 

elsô két évében a tagállamok továbbra is saját 

nemzeti joguk rendelkezéseit alkalmazzák. 

A következô három évben csak akkor tartha-

tó fenn a korlátozás, ha az Európai Bizottság 

úgy látja, hogy az adott tagállam munkaerô-

piaca enélkül veszélyeztetve van, az ötödik év 

után pedig már csak akkor lesz létjogosultsá-

ga a megszorításoknak, ha a tagállam komoly 

munkaerô-piaci zavarokkal küzd. 

Várhatóan sok olyan ország lesz, amely 

már Magyarország EU-tagságának elsô két 

évében élni kíván a munkaerô-piaci korlá-

tozás nyújtotta lehetôségekkel. Írország, 

az Egyesült Királyság, Svédország, Hollan-
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dia, Dánia már jelezte, hogy korlátozás nél-

kül megnyitja munkaerôpiacát. Ausztria és 

Németország esetében azonban akár még a 

maximális korlátozás is elképzelhetô. Némi 

vigasz, hogy a magyarok munkavállalásának 

engedélyeztetését megkönnyítik az Ausztri-

ával és a Németországgal kötött bilaterális 
keretmegállapodások, amelyek kvótája az 

elmúlt két évben jelentôsen megnôtt. Ezek 

alapján Ausztriában 1700 határ menti ingá-

zó dolgozhat, Németország pedig évi 7000 

magyar munkavállalót fogad. A gyakornoki 

megállapodás alapján az osztrák szomszéd 

1600, a németek 2000 személyt engednek 

be a munkaerôpiac vizsgálata nélkül. A töb-

bi tagállam nemzeti jogszabályai keretében 

feltehetôen fenntartja majd az engedélyezé-

si eljárását. A várakozások szerint 2006. 

május 1-jétôl csak a korlátozást kezdemé-

nyezô Ausztria és Németország tartja fenn 

továbbra is az engedélyezést.

Fontos megjegyezni, hogy a tagállamok 

úgynevezett közösségi preferenciát fognak 

alkalmazni a magyar munkavállalók javára a 

nem uniós állampolgárokkal szemben, tehát 

a munkáltatóknak a magyarokat kell majd 

elônyben részesíteniük mondjuk az ukránok-

kal szemben.

2.2.  Diplomák, szakképesítések elismerése

A turisztikai és vendéglátóipari diplomákat 

ugyan nem fogják elismerni automatiku-

san (mint például egyes egészségügyi vég-

zettségeket), de az elismerési eljárás köny-
nyített lesz, ezeknél a szakmáknál valószínû-

leg pedig csak formális. Ugyanez vonatkozik 

a középiskolai képzés és szakképzés kere-

tében, valamint az egy évnél rövidebb, felsô-

fokú képesítést adó tanfolyamokon szerzett 

papírokra is. Elvileg, ha az adott elismerés-

re kötelezett tagállam lényeges eltérést álla-

pít meg egy szakma gyakorlására feljogosí-

tó képzés tartalmában, akkor kérheti alkal-
massági vagy különbözeti vizsga letételét, 

illetve alkalmazkodási idôszak teljesítését.

Információt az Oktatási Minisztériumon 

belül mûködô Magyar Ekvivalencia és Infor-
mációs Központ tud adni, valamint a szak-

képzettségek elismerésére minden tagállam 

létrehozott egy információs központot. Az 

ezekre vonatkozó adatok a következô hon-

lapon találhatók meg: http://europa.eu.int/
comm/internal_market/en/qualifications/
contact.htm.

Az Európai Unióban munkát keresôk 

számára hozták létre az EURES elnevezé-

sû információs rendszert. Ha az interneten 

beütjük az EURES keresôszót, akkor a 

megfelelô helyen tájékoztatást kapunk 

az egyes tagországokban hatályos mun-

ka-, adó-, társadalombiztosítási, szoci-

ális és jogi szabályokról, az adott régió 

munkaerôpiacáról, valamint az unió terü-

letén megüresedett, az általunk meg-
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adott szempontok szerint kiválasztott 

álláshelyekrôl. Magyarország taggá válása 

után EURES-iroda nyílik idehaza.

3.  A légi közlekedés 
szabadsága

Az egységes belsô piac és a turizmus kap-

csán szót kell ejtenünk a légi közlekedés 

terén megfigyelhetô liberalizációs törek-

vésekrôl. Az unió tagországai közel 40 

évig szinte semmi lényegeset nem tettek a 

légi közlekedés liberalizálásáért, eltekint-

ve néhány állásfoglalás és irányelv megho-

zatalától. A légi közlekedés terén meglévô 

versenykorlátozásokat a Miniszterek Taná-

csa 1987 és 1993 között, három lépcsôben 

igyekezett felszámolni. A liberalizációt elôse-

gítô intézkedések olyan lényeges területeket 

érintettek, mint például a díjtételek kérdé-

se, a piacra jutás feltételei, a légi alkalmas-

sági bizonyítványok egységesítése, vagy a 

túljelentkezés miatt elutasított utasok kom-

penzálása. 

A három lépcsôben, fokozatosan vég-

rehajtott liberalizáció odáig vezetett, hogy 

1997. április elsejétôl a légi közlekedést 

akadályozó versenykorlátozás megszûnt 

az EU területén, a 15 tagország bárme-

lyikében bejegyzett légitársaság tekinteté-

ben. Ezen idôponttól ugyanis az EU-tag-

országok légitársaságai szabadon kialakí-

tott tarifával, szabadon választott célpontok 

között repülve, szabadon alapíthatnak vál-

lalatot egymás országaiban. Hangsúlyozni 

kell azonban, hogy a liberalizáltság nem azt 

jelenti, hogy „mindenkinek mindent szabad”, 

hanem azt legfôképpen a verseny szabadsá-

gára vonatkozóan kell értelmeznie. A foko-

zódó verseny egyre inkább kiélezett árharc-

cal jár, amelynek legfôbb haszonélvezôi a 

fogyasztók, vagyis az utasok. E folyamatok-

kal is alátámasztható az a tendencia, misze-

rint a repülés egyre inkább tömegközlekedé-

si móddá válik. 

Az európai égbolt megnyitása a magyar 

légi közlekedés számára sem közömbös, 

ugyanis a nyitott égbolt politikája, a közelgô 

uniós csatlakozás következtében Magyaror-

szágon is megjelentek az alacsonyabb szín-

vonalú szolgáltatást igen kedvezô árakon 

nyújtó diszkont légitársaságok. 

Az olcsó légitársaságok bejövetelében az 

utazóközönségen kívül a vidéki repülôtere-
ket tulajdonló önkormányzatok, illetve az 

érkezô és az induló gépek kiszolgálói érde-

keltek igazán. Mivel a „fapadosok” gyakran a 

nagyvárosok szomszédságában lévô, alacso-

nyabb leszállási díjat számlázó repülôtereket 

részesítik elônyben, az önkormányzatok 

tôlük remélhetik repülôtereik hasznosítá-

sát. Az ilyen esélyért még áldozni is érde-

mes, hiszen a forgalom növekedése lökést ad 

a helyi gazdaság fejlôdésének.
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Az EU szervei a tagállamok jogszabályai 

közötti harmonizációt többnyire két úton 

érik el: rendeleteket vagy irányelveket 

(direktívákat) alkotnak. A rendelet a tagál-

lamokban teljes mértékben, közvetlenül érvé-

nyesülô közösségi jogszabály, amely kiszo-

rítja a tagállamok e téren alkotott korábbi, 

ellentétes törvényeit. Az irányelvek – vagy 

más néven: direktívák – sajátossága, hogy 

azokat a tagállamoknak kell átültetniük 

saját jogrendjükbe ahhoz, hogy ott is érvé-

nyesüljenek. Ez az átültetés módot ad arra, 

hogy az államok saját jogrendszerükhöz 

illesszék az „idegen” normát. Az átültetést 

nehezíti, hogy az irányelvek nem képeznek 

egységes rendszert. 

A szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás 

területén nincsenek olyan speciális Európai 

Uniós szabályok, amelyek megakadályoz-

hatnák hazánk csatlakozását, vagy a belé-

pés után jelentôs hatással lennének a hazai 

turizmusra. Ennek egyrészt az az oka, hogy 

a turisztikai ágazat mindig is az egyik, a 

nemzetközi hatásoknak leginkább kitett 

gazdasági ágazat volt, s így követnie kel-

lett a nemzetközi irányzatokat. Másrészt 

a több éve tartó jogharmonizációs folyamat 

eredményeként mára a hazai szakmai sza-

bályozás igazodik az uniós normákhoz és az 

Európai Unió tagországaiban követett gya-

korlathoz.

Magyarországnak az Európai Unióval és 

tagállamaival kötött társulási szerzôdése 

(az úgynevezett Európai Megállapodás) 

1994 óta formálisan is arra kötelezi jogalko-

tó szerveinket, hogy normáinkat az EU sza-

bályaihoz igazítsák. Aki a hazai jogszabályo-

kat betartva folytatja tevékenységét a turiz-

mus területén Magyarországon, azt az uniós 

csatlakozásunk után sem érheti meglepetés.

1.  Fogyasztóvédelem

Az európai jogegységesítés jellegzetes terü-

lete a fogyasztóvédelem. A fogyasztó védel-

me súlyponti kérdés az unióban, ezért foko-

zatosan elvonják az államok szuverenitását 

e kérdéskörben, s uniós normákat alkot-

nak. Az EU jogrendszere olyannyira biztosít-

ja a fogyasztói érdekek magas szintû védel-

mét, hogy az még más közösségi politikák-

ban is elsôbbséget élvez. Korábban már 

szóltunk arról, hogy az EU-nak nem léte-

zik külön a turisztikai ágazatot szabályozó 

közösségi politikája. Ennek megfelelôen a 

Közösségnek a szállodaipart, a vendéglátást 

IV.  A HORECA-szektort érintô jogi 
szabályozás az EU-ban
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(HORECA-szektort) illetôen nincs világosan 

meghatározott kompetenciája.

Az unió a turizmus-szabályozást az egyes 

közösségi politikák mentén fedi le. Szinte a 

legtöbb, a turizmust is érintô jogszabály 

fogyasztóvédelmi kötôdésû, vagy fogyasz-

tóvédelmi szemlélet áll mögötte. A teljesség 

igénye nélkül elmondható, hogy a fogyasz-

tóvédelmi megközelítésbôl született az unió 

90/314 EGK irányelve az utazási csomagról, 

az üdülési csomagról és a csomagtúráról, 

vagy például a 93/43 EGK irányelv az élelmi-

szerek higiéniájáról, de például a szállodák 

tûzbiztonságára is külön direktíva vonatko-

zik, amely szintén a vendégek (fogyasztók) 

biztonságát szolgálja.

A fogyasztóvédelmi szemlélet elterjedése 

következében az EU polgárai többnyire tisz-

tában vannak a fogyasztóvédelembôl adódó 

jogaikkal, s azokhoz következetesen ragasz-

kodnak is. Éppen ezért a hazai vállalkozá-

soknak számolniuk kell a jogaival tisztában 

lévô, és azokhoz maximálisan ragaszkodó 

„uniós fogyasztó” megjelenésére.

A turizmusra vonatkozó hazai joganyag 

túlnyomó része az elmúlt években – a pia-

ci viszonyok változásához igazodva és a 

jogharmonizációs követelményeknek eleget 

téve – többször is módosult. A szakmai sza-

bályozás a jogharmonizációnak megfelelôen 

igazodott a vonatkozó uniós normákhoz, 

továbbá az Európai Unió tagországaiban 

követett gyakorlathoz. A hazai szabályozás 

összhangban van az Európai Unió tagorszá-

gaiban követett gyakorlattal. Ennek ered-

ményeként növekedtek a szakmai követel-

mények, hatékonyabbá vált az utasvédelem. 

Továbbá megteremtôdtek az alapjai a turiz-

mus hosszú távú fejlôdésének, és erôsödött 

a hazai utazási vállalkozások nemzetközi 

versenyképessége.

A szállodaipart és a vendéglátást érintô 

uniós szabályozásról átfogó képet ad az 

iparág európai uniós érdekvédelmi szerve-

zete, a HOTREC által összeállított jogsza-

bálygyûjtemény. A szövetség mintegy 250, 

a vendéglátást és a szállodaipart érintô uni-

ós rendeletet, direktívát gyûjtött össze, s 

fejtette ki álláspontját a jogszabályoknak 

a turizmusra gyakorolt hatásáról. A jog-
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szabályok, illetve azok gyakorlati hatásai 

magyarul is olvashatók a www.hah.hu inter-

netes címen.

2.  A nemzetközi gyakorlat a 
vendéglátásban

A vendéglátásra vonatkozóan – ami a tevé-

kenység gyakorlásának feltételeit illeti (szak-

képesítés, mûködési engedély, az üzletek 

kategóriába sorolása stb.) – szintén nincs 

specifikus uniós jogszabály. A fogyasztóvé-

delmi kérdések azonban az unió által kiadott 

irányelvek útján szabályozottak. Az unió 

egyes tagországai azokban a kérdésekben, 

amelyekre nincs közösségi norma, saját nem-

zeti szabályozást alakítottak ki. Ezek jelen-

tôs mértékben eltérnek egymástól. Ilyen 

például a vendéglátó üzletek kategóriába 

(osztályba) sorolása. Nem minden ország-

ban érvényesülnek kötelezô jelleggel, illet-

ve országonként számottevôen eltérnek az 

egyes kategóriákkal (osztályokkal) szemben 

támasztott követelmények. A vendéglátást 

érintô fogyasztóvédelmi tartalmú közösségi 

irányelveknek az egyes nemzeti szabályozá-

sokba történô beépítése maradéktalanul még 

egyetlen EU-tagállamban sem valósult meg, 

illetôleg eltérô ütemben halad.

3.  A vendéglátásra 
vonatkozó hazai szabályozás

A vendéglátó vállalkozások mûködését meg-

határozó hazai jogi szabályozás egyrészt 

többszintû, másrészt igen szerteágazó. Tör-

vények, kormányrendeletek és miniszteri 

rendeletek egyaránt meghatároznak olyan 

követelményeket, amelyeket a vendéglá-

tó tevékenység gyakorlása során kötelezô 

betartani, illetôleg számos olyan – alapvetô-

en más témát szabályozó – jogszabály van, 

amely a vendéglátást is közvetlenül érin-

ti (például az áfa-törvény, az úgynevezett 

bortörvény, az étkeztetésre vonatkozó álta-

lános közegészségügyi szabályok, az építési-

mûszaki elôírások stb.).

A jogszabályok között kiemelkedô jelentô-

ségûek azok, amelyek a tevékenység gyakor-
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lásának feltételeit (például a szakképesítési, 

illetôleg az egészségügyi követelményeket, 

a vendéglátás és a közétkeztetés közegész-

ségügyi szabályait), illetôleg az üzletnyi-
tásra vonatkozó rendelkezéseket állapítják 

meg (például mûködési engedély, szakható-

sági hozzájárulás). 

Bár a vendéglátó tevékenység gyakorlá-

sa során az üzemeltetô sok területen nagy 

szabadsággal rendelkezik, egyes vonatkozá-

sokban bizonyos jogi kötöttségek érvénye-

sülnek. Így például a vállalkozás (egyéni vál-

lalkozó, gazdasági társaság stb.) szabadon 

nyithat bármilyen vendéglátó üzletet, sza-

badon határozhatja meg az üzlet szakjelle-

gét, illetôleg a szakjellegen belül az árusítan-

dó termékek körét, az üzlet nyitva tartási 

idejét, a termékek és az azokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások árait stb. Azonban például a 

vendéglátó-terasz mûködtetése már közte-

rület-használati engedélyhez kötött, önma-

gában az üzletre szóló mûködési engedély 

nem elegendô hozzá. Az üzlet 22 és 6 óra 

közötti nyitva tartását a jegyzô korlátoz-

hatja, illetve kötelezô zárva tartást rendel-

het el. A mozgóárusítás a jegyzô engedélyé-

hez kötött, amelyet viszont csak az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

hozzájárulása esetén adhat meg, meghatá-

rozott tevékenységeket (meleg- és hideg-

konyhai termékek készítése, cukrásztermé-

kek elôállítása, vendéglátó termékek érté-

kesítése, konyha-mészárosi tevékenység) 

csak a jogszabályban elôírt szakképesítéssel 

rendelkezô személyek végezhetnek, a ven-

déglátásban keletkezô ételmaradékok csak 

a jogszabályban elôírt módon kezelhetôk, 

illetve dolgozhatók fel stb.

Az elôzôeket azért volt szükséges a pél-

dákon keresztül is részletezni, mert az emlí-

tett témák döntô többségénél hazánk uniós 

csatlakozását követôen is megmaradnak a 

nemzeti szabályozás lehetôségei. Így elsôsor-

ban azt kell folyamatosan vizsgálat tárgyává 

tenni, hogy a vendéglátásra vonatkozó nem-

zeti szabályozásunk ne legyen szigorúbb az 

unió egyes tagországaiban érvényesített sza-

bályozásnál, azaz a magyarországi vendég-

látó vállalkozások ne legyenek versenyhát-

rányban az uniós kollégáikhoz képest.

Nem elhanyagolható szempont ugyan-

akkor az sem, hogy a csatlakozásunk után 

fenntartandó nemzeti szabályozás olyan 

legyen, amely nemcsak a hazai vendéglátó 

vállalkozások „talpon-maradását”, de a fejlô-

dését is elôsegíti.
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Közösségi turizmuspolitika hiányában csak 

a kilencvenes évek elejére születtek meg az 

elsô olyan intézkedések, amelyek a Közös-

ség szintjén igyekeztek kezelni a turizmus 

aktuális és hosszú távú kérdéseit. Az Euró-

pai Tanács az 1990-es évet az európai turiz-

mus évének nyilvánította (89/46/EGK hatá-

rozat), amivel ráirányította a figyelmet az 

európai kontinensnek a turizmusban betöl-

tött szerepére.

Ugyancsak a Tanács határozata alap-

ján 1993. január elsején indult el az elsô 

Közösségi Akcióterv a turizmus támogatá-

sára (92/421/EGK határozat). A hároméves 

program feladatai között szerepelt az a célki-

tûzés, hogy bôvítsék a turisztikai szektorral 

kapcsolatos ismereteket, s összehangolják a 

tagországok idegenforgalommal összefüg-

gô intézkedéseit. Az akciótervben konkré-

tan szerepelt a szünidôk széthúzására tett 

javaslat, ami az idegenforgalmi létesítmé-

nyek jobb és egyenletesebb kihasználtsá-

gát segítené elô. A sokféle igény kielégítése 

érdekében az akcióterv külön foglalkozott az 

idegenforgalom olyan speciális ágaival, mint 

a kulturális turizmus, a falusi turizmus, a 

szociális és az ifjúsági turizmus.

A turizmussal közvetlenül foglalkozott az 

1995-ben kiadott Zöld Könyv, amelyben az 

Európai Bizottság az akcióterv tapasztalatai, 

valamint az idegenforgalom területén bekö-

vetkezett változások alapján kijelölte azokat 

a középtávú tennivalókat, amelyek a turisz-

tikai kínálat színesítését, minôségének javí-

tását, folyamatos fejlôdésének biztosítását 

szolgálhatják.

Az 1995 novemberében elfogadott irány-
elv intézkedett a statisztikai információk 
gyûjtésérôl a turizmus területén (95/57/EK). 

Az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy a 

turisztikai kereslet és kínálat felmérését ille-

tôen intézkedjenek egy harmonizált adat-

szolgáltatás kidolgozásáról. A jogszabály 

átültetése a tagállamok belsô jogrendszeré-

be jelenleg is folyamatban van, az adatok leg-

többször még mindig becsültek, nehezen ösz-

szehasonlíthatók. Spanyolország, Franciaor-

szág és Ausztria a turizmus nemzetgazdasági 

szerepének méréséhez már használja az úgy-

nevezett szatellit számlarendszert.
1996-ban az Európai Bizottság a turiz-

mus támogatására kidolgozta az elsô több-

éves (1997–2000) program tervezetét, 

amely a Philoxenia elnevezést kapta. A prog-

ramot a Tanács többszöri egyeztetés után 

elvetette.

Számos fogyasztóvédelmi intézkedés is a 

turisták jobb kiszolgálását, nagyobb bizton-

V.  Az Európai Unió turizmust 
érintô intézkedései
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ságát célozta meg. Ezen intézkedések egy 

része az Európai Unió úgynevezett utazá-
si csomagokról szóló irányelvében (90/314/

EGK) került megfogalmazásra. Pontosan 

meghatározták az utazási irodák és egyéb 

turisztikai szolgáltatók utasokkal szembeni 

kötelezettségeit, a felelôsségeket, illetve a 

kártérítés feltételeit. 

2002 májusában az Európai Unió törté-

nelme során elôször fogadott el az Európai 

Tanács kifejezetten a turizmussal foglalko-
zó határozatot (2002/C 135/01). Az euró-
pai turizmus jövôjéért címet viselô határozat 

célul tûzi ki a tagországok együttmûködését 

a turisztikai ágazat szerepének növelése és 

fenntartható fejlesztése érdekében. A doku-

mentum kiemelt szerepet szán az 1986-

ban létrehozott Turisztikai Tanácsadó Tes-
tületnek (Advisory Committee on Tourism) 

az ágazat fejlesztési irányainak meghatá-

rozásában, valamint a tagországok közöt-

ti turisztikai célú együttmûködés elmélyíté-

sében. A szakbizottság fô feladata a turisz-

tikai információk cseréje, illetve problémás 

kérdésekben egyeztetések lebonyolítása a 

tagállamok között. Magyarország megfigye-

lôként már 2001 áprilisa óta résztvevôje a 

testület üléseinek, s így EU-taggá válásunk 

után aktív formálói lehetünk a turizmust 

érintô intézkedéseknek és akcióknak.
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1.  Adózási kérdések

Az általános forgalmi adóra (áfa), valamint a 

fogyasztási adóra vonatkozóan létezik uniós 

irányelv. Az áfánál kétféle adókulcsot rögzít 

a közösségi szabályozás: az általános adó-
kulcsnak legalább 15 százaléknak kell len-

nie, míg a kedvezményes kulcsok sem lehet-

nek alacsonyabbak 5 százaléknál. A 0 szá-

zalékos adókulcsot az unió nem ismeri, így 

az hazánkban is megszûnik. A direkt adók – 

azaz a személyi jövedelemadó és a társasá-

gi adó – szabályozása továbbra is tagállami 

hatáskörben marad, tehát azokra a közössé-

gi jog nem tartalmaz elôírást.

Az Európai Unió országaiban a turiz-

mus területén sem beszélhetünk egységes 

forgalmiadó-kulcsokról. A turisztikai szol-
gáltatások adóterhe 3–25 százalék között 
mozog a Közösségen belül. A magyarországi 

szállodák a 12 százalékos áfa-kategóriába 

tartoznak, az utazási irodák az árrésük után 

25 százalékot fizetnek. Az EU rendelkezések 

szerint is a felszámított haszonkulcs után 

kell adót fizetniük az utazásszervezôknek, 

ez a szervezési haszonkulcsadó. Mértéké-

nek megállapítása az illetékes parlamentek 

jogköre. Németországban ezen adó mérté-

ke 16 százalékos, míg Ausztriában ugyanez 

20 százalékos.

Magyarországon is közelíteni szükséges 

az adórendszert az unióbelihez. A túladózta-

tás ugyanis jelentôs versenyképességet csök-

kentô tényezô. Az osztrák Gazdasági Kama-

ra például Ausztria EU-csatlakozása elôtt 

tiltakozott az ország turisztikai verseny-

feltételeit rontó magas adók ellen. Az uni-

ón belül jelenleg tapasztalható, az egységes 

adózást megcélzó tendencia az egyes orszá-

gok árszínvonal-eltéréseinek kiegyenlítôdé-

se irányában hat.

A csatlakozási tárgyalások eredménye-

ként sikerült elérni, hogy hazánk 2007 
végéig fenntarthatja a jelenlegi 12 száza-
lékos kedvezményes áfakulcsot a vendég-
látás területén: az éttermi díjszabásnál és 

a közétkeztetésnél. Mivel e szolgáltatáso-

kat az Európai Unióban magasabb forgalmi 

adó terheli, a három és fél éves felmentés-

sel sikerült felkészülési idôt hagyni a vendég-

látásban tevékenykedôk számára. Ugyanak-

kor már most látszik, hogy az unión belül 

folyamatosan növekszik és többségbe kerül 

azoknak az országoknak a tábora, melyek 

VI.  Közvetlen hatások: 
adóügyek, fogyasztóvédelem 

a csatlakozást követôen
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nem kötnék idôhatárhoz ezt a kedvezményt. 

A kedvezményes éttermi kulcsot alkalma-

zó országok aránya a „normál” kulcsosoké-

hoz viszonyítva 2002 januárjában még 7:8 

volt. Portugália döntése után – amely sze-

rint kedvezményes kulcsba sorolták az étter-

mi szolgáltatásokat – 2002 nyarán már 8:

7-re módosult. 2003 januárjában Francia-

ország is bejelentette igényét a kedvezmé-

nyes éttermi kulcsra, így 9:6-ra változhat 

az arány, s 2004-tôl már Magyarország 

véleménye is számít, „belülrôl” formálhat-

juk jövônket.

Csatlakozásunk után további változást 

jelent, hogy a magyar vállalkozásoknak is 

rendelkezniük kell az egész unióra kiterjedô 

áfa-azonosító számmal, amelyet – a vevô 

áfa-azonosítójával együtt – a számláikon 

szerepeltetniük kell. A társasági formában 

mûködô vendéglátó vállalkozások a levélpa-

pírjaikon és a megrendelô lapjaikon kötele-

sek feltüntetni, hogy a vállalkozás melyik 

cégbíróságon van bejegyezve, hol van a 

székhelye, ha felszámolás alatt áll, akkor 

pedig ezt a tényt.

2.  Fogyasztóvédelmi 
kérdések

Mint korábban jeleztük, az unió alárendeli a 

más közösségi politikákat a fogyasztóvéde-

lemnek. Ez kiterjed a fogyasztók egészségé-

nek, biztonságának és gazdasági érdekeinek 

védelmére, illetve képviseletére, az oktatás-

hoz és a tájékozódáshoz való jogra, vala-

mint a kárigény érvényesítésének jogára. 

A fogyasztóvédelmi elôírások be nem tartása 

szankciók kiszabásával járhat, ami a bírság 

kiszabásától a tevékenység gyakorlása jogá-

nak megvonásáig terjedhet. Ezeket a köve-

telményeket hazánk csatlakozását követôen 

a magyar vendéglátó vállalkozások tekinte-

tében is fokozottan érvényesíteni kell, ami 

nemcsak az elôírások szigorúbb számonké-

rését, de a szakmai színvonal szükségszerû 
növekedését, a technikai feltételek javítását 

is jelenti. Egyes vállalkozásoknál elôállhat az 

a helyzet, hogy csak úgy tudnak eleget ten-

ni az uniós normáknak, ha fejlesztést hajta-

nak végre.
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3.  HACCP-rendszer

Ugyancsak a fogyasztók egészségének védel-

mét  szolgálja a közétkeztetés és a vendéglá-

tás területén a higiéniai és közegészségügyi 

szabályok betartásával mûködtetett, úgy-

nevezett HACCP-rendszer (Hazard Analysis 

Critical Control Point). A biztonságos élelmi-
szer elôállításáról és forgalmazásáról szóló 
irányelvet az élelmiszerekrôl szóló 1995. évi 

XC. törvény ugyancsak adaptálta. Az itt meg-

fogalmazott célokból fakadó követelmények 

teszik szükségessé, hogy hazánk uniós csat-

lakozása után alkalmazzuk a rendszert.

A HACCP olyan eljárás, amelyet minden élel-

miszer-elôállítással és -forgalmazással fog-

lalkozó vállalkozásnak alkalmaznia szüksé-

ges, azzal a céllal, hogy a rutinszerûségbôl 

adódó hibákat a tevékenységük során fel-

tárják, illetve azok elôfordulását kizárják. 

A rendszer hét alapelvre épül, amelyek köve-

tése a vendéglátás, a közétkeztetés terüle-

tén mûködô vállalkozásoktól mindennapos 

tevékenységük átgondolását követeli meg. 

Ez a vállalkozásoknak is érdeke kell, hogy 

legyen. Ennek megfelelôen a HACCP-rend-

szert a prevenció, a megelôzés és a bizton-

ság alapjaként kell értékelni.
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Fontos tudni: az uniós csatlakozás idôpont-

jától azonnal kötelezôvé válik minden ven-

déglátó üzletben és közétkeztetô helyen 

a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer 

alkalmazása. Az erre vonatkozó hazai sza-

bályozás (80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-

FVM együttes rendelet) ezt eredetileg 

2002. január 1-jei határidôvel írta elô, ez 

a késôbbiekben elôször 2003. január 1-

jére, majd a csatlakozás idôpontjára módo-

sult. A HACCP-rendszer mûködtetése bizo-

nyos adminisztrációs többletterhet ró majd 

a vállalkozásokra, eltekinteni mégsem lehet 

tôle, mert a turizmus szempontjából fogadó 

ország vagyunk, és élelmiszereket exportá-

lunk, ezért fontos gazdasági kérdés az élel-

miszerbiztonság. Szükséges ugyanakkor 

megjegyezni azt is, hogy amennyiben tech-

nikai fejlesztés válik szükségessé, azért nem 

a HACCP-rendszer „okolható”, mivel az csak 

rámutat azokra a hiányosságokra és elma-

radásokra, amelyeket a rendszertôl függet-

lenül is meg kellene szüntetni, illetve fel kel-

lene számolni.

Az unió környezetvédelmi elôírásaira tekin-

tettel a hazai vendéglátásban is meg kell olda-

ni a keletkezô különbözô göngyölegek (üveg, 

mûanyag, fém, papír stb.) és hulladékok sze-
lektív gyûjtését és kezelését. Ez a vendéglá-

tásban ugyan pluszmunkát fog jelenteni, de a 

beruházást igénylô kiadások nemcsak a vállal-

kozóknál, hanem elsôsorban az önkormány-

zatoknál, illetve az állami költségvetésnél fog-

nak jelentkezni. A szelektív gyûjtés ugyanis az 

önkormányzatok feladata, a hulladék-feldol-

gozók, illetve -égetôk létesítése pedig nehe-

zen képzelhetô el állami részvétel nélkül. 

A csatlakozási tárgyalások során Magyaror-

szág 2005. december 31-ig kapott mentessé-
get az összes csomagolási hulladék legalább 

ötven százalékos hasznosításának teljesíté-

se, valamint az üveg és mûanyag csomagoló-

anyagok hulladékainak legalább 15 százalékos 

újrafeldolgozásának követelménye alól.
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Az Európai Unión belül elsôsorban a fejlett-

ségi szintek kiegyenlítését célzó Strukturá-

lis Alapok jelentôs részben hozzájárulnak a 

turizmus fejlesztésének finanszírozásához 

is. A Strukturális Alapok különbözô célokat 

finanszíroznak, amelyek közül három köz-

vetlen összefüggésben van a turizmussal: a 
fejletlen régiók, a hanyatló ipari tevékenysé-
gû területek, valamint a vidék támogatása. 
Fontos, hogy a legfôbb kedvezményezettek 

azok az országok, illetve régiók, amelyekben 

a turizmus jelentôsége a gazdaságban álta-

lában kiemelkedô. Számos, a turisták ked-

velt célpontjaként számon tartott terület 

található az unió országainak kevésbé fej-

lett régióiban, amelyek számára az idegen-

forgalom sok esetben az egyetlen felzárkó-

zási lehetôség.

Az EU pénzügyi forrásaihoz a turizmus 

fejlesztése érdekében 2004-ig a Phare-
program keretében juthatunk hozzá. Ennek 

egyik speciális formája a határon átnyúló 

projektek kidolgozását támogató, úgyne-

vezett Phare CBC, egy eredetileg az Euró-

pai Unió külsô határaihoz kapcsolódó térsé-

gek felzárkóztatására indított támogatási 

program, amely Magyarországon ugyan-

csak komplex területfejlesztési programként 

indult el 1995-ben. Ma már hat országgal 

(Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia, 

Horvátország, Ukrajna) van együttmûködés 

a Phare CBC keretein belül. A majdani uniós 

források hatékony felhasználása érdekében 

készült el a Nemzeti Fejlesztési Terv, amely-

ben hangsúlyos szerepet kap a hazai turiz-

mus fejlesztése.

1.  A Nemzeti Fejlesztési 
Tervrôl röviden 

Kiindulásként szükséges leszögezni, hogy 

a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) – nevé-

vel ellentétben – nem az ország széles érte-

lemben vett társadalmi és gazdasági straté-

giája. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiai 
dokumentum, amelyet Magyarországnak az 

Európai Unióból érkezô pénzügyi támogatá-

sok megszerzése érdekében volt szükséges 

elkészítenie. Tehát nem tartalmazza azo-

kat a célokat, amelyek az ország fejlôdése 

szempontjából ugyan elengedhetetlenül fon-

tosak, de nem várható, hogy ezek megva-

lósításához az Európai Unió társfinanszíro-

zást biztosít.

Az EU az átlagos fejlettségtôl elmaradó 

régiókat hétéves tervezési ciklusra lebon-

VII.  Európai programok a turizmus 
fejlesztéséért
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tott fejlesztési terv alapján zárkóztatja fel. 

Jelenleg a 2000-tôl 2006-ig terjedô ter-

vezési ciklushoz kell a hazai fejlesztési ter-

vet illeszteni. Ez a terv tartalmazza azokat 

a fejlesztési igényeket, amelyekhez az Euró-
pai Unió társfinanszírozóként járul hozzá. 
A 2004-es csatlakozási dátummal számolva 

2004 és 2006 között az EU várhatóan közel 

750 milliárd forintnak megfelelô támoga-

tást nyújt az NFT végrehajtásához, amely a 

hazai forrásokat – állami, önkormányzati és 

magán fejlesztési hozzájárulást – egészíti ki. 

Az NFT keretében így – a hazai társfinanszí-

rozással együtt – a 2006-ig terjedô három-

éves idôszakban 1200-1500 milliárd forint-
nak megfelelô fejlesztés valósulhat meg. Az 

erre vonatkozó jogszabály definíciója szerint 

a Nemzeti Fejlesztési Terv a 2004–2006 

közötti idôszak állami fejlesztéspolitikájá-

nak egyik alapvetô stratégiai dokumentu-

ma, amely egyfelôl illeszkedik a költségveté-

si politika négyéves stratégiájához, másfelôl 

keretbe foglalja az egyes tárcák által kidol-

gozandó fejlesztési stratégiákat, valamint 

épít a korábban készült stratégiákra.

2.  A turizmus helye a 
Nemzeti Fejlesztési Tervben

A Nemzeti Fejlesztési Terv több, egymástól 

jól elkülöníthetô részegységbôl álló doku-

mentum. A helyzetleíró rész a rendszervál-

toztatás idôpontjától napjainkig tükrözi és 

számszerûsíti a hazánkban végbemenô tár-

sadalmi és gazdasági folyamatokat. A máso-

dik, stratégiai elemeket tartalmazó rész a 

helyzetleírásból kiolvasható tényekhez ren-

deli a célokat, valamint egy úgynevezett 

átfogó és specifikus célrendszerben elhe-

lyezi a jövôre vonatkozó kitörési pontokat. 

A megfogalmazott jövôkép szerint áttekin-

tést adnak a majdani finanszírozás módjá-

ról, valamint a támogatás és annak ellenôr-

zésének formáiról. Az úgynevezett prog-

ram-kiegészítôkben az egyes intézkedések 

részletes leírása, és a pályázatokhoz szük-

séges információk találhatók.

A turisztikai ágazat fejlesztését szolgá-

ló intézkedések kezdetben a Gazdasági Ver-

senyképesség Operatív Programon (GVOP) 

belül kerültek kifejtésre, ahol a turizmus 



26 27

önálló prioritásként jelent meg. A társadalmi 

egyeztetést követôen azonban, az unió visz-

szajelzéseinek megfelelôen, az elmúlt év végé-

re a turisztikai ágazat fejlesztését szolgá-

ló intézkedések a Regionális Operatív Prog-
ramba (ROP) kerültek át. Ezzel a korántsem 

technikai módosítással tovább gazdagodott 

az ágazat fejlesztésének lehetôsége, ugyanis 

az általános gazdaságélénkítô hatások mel-

lett immár az ágazat szélesebb összefüggé-

si is jobban figyelembe vehetôk a projektek 

majdani megvalósításakor. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Ope-

ratív Programjában két intézkedés, a turiszti-
kai vonzerôk fejlesztése és a turisztikai foga-
dóképesség javítása segíti elô a turizmus 

fejlesztését. Az elsô intézkedés célja, hogy 

a kulturális és a természeti adottságokra 

támaszkodva nemzetközileg is jelentôs att-

rakciók kerüljenek kialakításra, melyek növe-

lik az ágazat versenyképességét, és jelentô-

sen csökkentik mind a területi, mind az idô-

beli koncentrációját. A második intézkedés 

célja a turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó-

an elôsegíteni a fogadóképesség fejlesztését 

és olyan szolgáltatások kialakítását, melyek 

hozzájárulhatnak a turisták tartózkodá-

si idejének és költésének növeléséhez. Ez a 

két intézkedés 2004–2006 között az EU-tól 

mintegy 20 milliárd forint értékû társfinan-

szírozásban fog részesülni.

Az úgynevezett közösségi támogatási 
keretterv (KTK) már kizárólag azt tartal-

mazza, amit a tervben megjelölt célok, prio-

ritások közül az Európai Unió a Strukturális 

Alapokból kész támogatni. Utána kezdôdhet 

a megvalósítás, elôbb a pályázatok kiírá-

sa, majd a nyertes projektek megvalósítása. 

Ebbôl is látszik, hogy egy állandóan mozgás-

ban lévô folyamatról van szó.



26 27

Összegzésként megállapítható, hogy hazánk 

EU-csatlakozását követôen a turizmus (ven-

déglátás, szálláshely-szolgáltatás, utaztatás) 

területén a szabályozást illetôen lényeges vál-
tozások nem várhatók. A mûködési feltételek 

meghatározása nemzeti jogkörben marad, a 

fogyasztóvédelmi tartalmú közösségi direktí-

vák jogharmonizációja megtörtént, a szüksé-

gessé váló fejlesztéseket pedig a csatlakozás-

tól függetlenül is el kellene végezni.

A csatlakozást követôen elsôdlegesen 

arra kellene törekedni, hogy a magyar ven-

déglátás jó nemzetközi hírneve ne csak meg-

maradjon, hanem erôsödjön, megôrizzük a 

nemzeti jellegét, küllemében és kínálatá-

ban fokozottan jelenjenek meg azok a voná-

sok, amelyek egyedivé és minden más nem-

zet vendéglátásától megkülönböztethetôvé 

teszik. Ugyanakkor fel kell készülni egy öntu-

datosabb, a jogait jobban ismerô és érvénye-

síteni tudó vendégkör fogadására. 

A könnyebb munkavállalási feltételek, 

a kiszámítható szabályozás, valamint az 

unió támogatási programjaihoz való hoz-

záférés következtében csatlakozásunk 

nemcsak nagyobb és egységesebb piacot 

hoz, hanem lehetôségeket és bôvülô jogo-

sítványokat is.

VIII.  Összegzés
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http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm/turizmus
www.world-tourism.hu

www.hah.hu
www.nfh.hu

www.pharereg.hu
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/contact.htm. 
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Az európai kontinens országainak összefogása sikertörténet, amely sta-

bilitást, békét és jólétet teremtett. Az Európai Unió létrehozta a közös 

valutát, lebontotta a belsô határokat és kiépítette a külsô határok védelmét. 

Az unió bôvítésének hatására az évtized végére négy tenger mossa majd a 

világ legnagyobb egységes belsô piacának határait. Mindezek óriási esélyt, 

gyarapodási lehetôséget jelentenek az európai turizmus fejlôdése szempont-

jából. Az egységes belsô piac alkotta biztonsági övezet az unió bôvítésével 

tovább tágul. Ha figyelembe vesszük, hogy a béke és jólét iparágának is 

nevezett turizmus csak békében, biztonságos körülmények között mûköd-

het, úgy uniós csatlakozásunk az ágazat egyik legnagyobb hajtóerejének is 

tekinthetô.


