
A rendezvényiparág megsegítése érdekében a MaReSz az alábbi 
kiegészítéseket küldte el a Nemzeti Vagyonkezelésért Felelős Minisztériumnak  

és a Gazdaság Újraindításáért felelős Akciócsoportnak 

 

1. Járulékcsökkentés kiterjesztése a rendezvény iparág beszállítóira  

Köszönjük a rendezvény iparág szervezői oldalának TEÁOR számhoz (8230) kötött 
járulékcsökkentő intézkedéseit. A szakmai szövetség álláspontja szerint az elérni 
kívánt cél érdekében az intézkedés kiegészítésre szorul, mivel a rendezvényszervező 
szakma sajátosságából adódóan, a szervezői oldal alatt egy komplex, számos cégből 
álló rendszer dolgozik, több, más iparághoz kapcsolódó TEÁOR számmal (pl. 43, 46, 
62, 68, 73, 74, 77, 80, 82), azokból a beszállítókból, akik nélkül nem tudnának 
megvalósulni a rendezvények. Közös iparági érdekünk, hogy ezek a cégeknek se 
maradjanak ki a járulékcsökkentés lehetőségéből, ugyanis a gazdaság beindulásánál 
a rendezvényszervezői oldal nélkülük nem fog tudni teljesíteni. Ezért kérjük, hogy a 
következő Kormányhatározatban az alábbi pótlólagos kitétel szerepeljen: 

Konkrét szövegezési javaslatunk: 

 „A 61/2020 (III.23) Kormányrend (10) bekezdésében meghatározott tevékenységi 
körök és az ezen tevékenységeket végző vállalkozásokkal, mint megrendelőkkel 
érintett közvetlen beszállítók (szolgáltatók és termékgyártók) amennyiben ez 
utóbbiak árbevételének legalább 50%-a rendelet (10) bekezdésében 
meghatározott megrendelőktől származott a 47/2020 (III.18) Kormányrendelet 
hatálybalépését megelőző 6 hónapban.” 

 

2. Gyógyszeripari konferenciákhoz kapcsolódó vendéglátás minimum ár 
kérdése 

Az elmúlt években a rendezvényiparág többszáz nemzetközi gyógyszeripari 
rendezvényt veszített el a jelenlegi, a Gyftv. törvény rendezvényekhez kapcsolódó napi 
vendéglátási limit miatt (mindenkori minimálbér 5%-a). Ez az összeg olyan alacsony 
(kb. 20,- EUR), szemben a szomszédos országok 70-90,- EUR-os keretével, hogy 
Budapest és Magyarország folyamatosan veszíti el a magas költésű, minőségi 
konferencia és üzleti turistákat az egyik legaktívabb iparágból. 

Több személyes egyeztetés után az OGYÉI vezetőségével, az OGYÉI által 2019 
decemberében kiadott állásfoglalás tervezete alapján üdvözöljük azt a kitételt, hogy a 
független, 3. fél által szervezett gyógyszeripari rendezvények esetében a 
vendéglátásra nem vonatkozik az ésszerű mérték (azaz a mindenkori minimálbér 5%-
a) hanem egy reális, nemzetközi viszonylatban is elfogadható mérték. Idézzük a Gyftv. 
5.3.3. bekezdésére adott állásfoglalást a tervezetből: 

 5.3.3 Gyftv.:példálózó jellegű felsorolást alkalmaz a támogatható költségelemeket 
illetően, de a természetbeni támogatáshoz sorolandó, a jogszabály értelmezése 



alapján –  az utazási költség, szállásköltség, részvételi díj mellett – az étkezés, illetőleg 
vendéglátás költsége egyaránt, azonban a mérték és az időpont vonatkozásában csak 
akkor teljesül a közvetlen összefüggésben felmerülő feltétel, amennyiben a támogatás 
az adott rendezvény kezdő és befejező időpontjához igazodó szállásra, utazásra, 
étkezésre vonatkozik, illetve reális mértékű, vagyis a nemzetközi viszonylatban is 
elfogadható, általános menetjegy, illetve szállás, vendéglátás árakhoz igazodó 
költségre vonatkozik. 

Ez tehát jó hír, mégis, miután a gyógyszeripari cégek saját szervezésű 
rendezvényeinél egyelőre nem fog változni a vendéglátásra vonatkozó minimálbérhez 
kötődő 5%-os limit, úgy érezzük, hogy a cégek, non-profit és szakmai szervezetek 
szövevényes hálójában a fenti állásfoglalás megfogalmazását pontosítani kell, amire 
az alábbi javaslatot adjuk: 

Konkrét javaslatunk: 

a. Javasoljuk, hogy a független rendezvények esetén a következő mondat 
kerüljön megfogalmazásra az 5.3.3 pontban: „a saját rendezvényeknél 
megjelölt ésszerű mérték (a mindenkori minimálbér 5%-a) a független 
rendezvényeknél NEM alkalmazandó, de a nemzetközi viszonylatban is 
elfogadható mértéket nem haladhatja meg”.  

b.  Javasoljuk mindemellett a gyógyszeripari cégek saját szervezésű 
rendezvényeinek esetében a továbbra is fennálló és súlyosan 
korlátozó, nemzetgazdaság/turizmusgazdaság szempontjából hátrányos, a 
nemzetközi piacon lépéshátrányt okozó egy főre jutó vendéglátás minimum 
korlátozás esetében a limit megemelését. Szakmai javaslatunk a 
mindenkori minimálbér 15%-a. 

 

3. Államilag szabályozott fizetési határidők  

A rendezvényszervező iparágban a megrendelői oldal 60 napos fizetési határideje, 
mely a számlák érkeztetésével sokszor 90 napra tolódik, a szervezői oldal komoly 
likviditási problémáihoz vezet. Békeidőkben is hatalmas probléma volt ez az 
iparágnak, de most egy kivérzett, félholt rendezvénypiac teljesen védtelenül maradt.  

A Ptk. szerint maximum 60 nap lehet a fizetési határidő, ennél többet nagyon meg kell 
indokolni, azonban sajnos sokan visszaélnek ezzel, és adminisztrációs eszközökkel 
akadályozzák a számlák kifizetését. 

A hazai jog egyébként a fizetési határidő csökkentését már alkalmazza, 2015 óta 
létezik a médiumok védelme érdekében: 

  
Grtv. (reklámtörvény) 5/B.§ (5) 
5) A reklám közzétevője vagy a nevében eljáró médiahirdetési felület-értékesítő a 
szolgáltatásról kiállított számlát a vele a reklám közzétételére szerződő fél nevére 
állítja ki. A számlán valamennyi alkalmazott árengedményt fel kell tüntetni.  A pénzügyi 
teljesítés határideje a számla kézhezvételét követő harmincadik nap. 



  
Nemzetközi gyakorlatban találhatók példák a fizetési határidő 15 napban való 
maximalizálásában (pl. Franciaország), valamint utólagos fizetés esetében előleg, 
foglaló bekérésében is. Kérjük, hogy ezt a gyakorlatot ültessék át a magyar 
jogszabályokba, hogy a szektor ne legyen annyira kitett a megrendelői oldal fizetési 
hajlandóságának, ezáltal biztosítva a likviditást, mely egy esetleges újabb vis maior 
helyzetnél a cégek hosszabb távú túlélését biztosítja. 

Konkrét szövegezési javaslatunk:  

A kormányrendeletekben szereplő ágazatok és TEÁOR számok esetén kiegészítés az 
alábbiak szerint: „a cash flow védelme, a megjelölt iparágakhoz tartozó 
vállalkozókkal kötött megbízási, vállalkozási, adásvételi, szállítói 
jogviszonyokban a vállalkozások által kiállításra kerülő számlák pénzügyi 
teljesítésének határideje a számla kézhezvételét követő legfeljebb (15), azaz 
tizenöt nap lehet.” Kérjük, hogy a szövegben jelöljék meg a lehetőséget előleg, 
foglaló bekérésére is. 

 

Budapest, 2020. április 6. 

Tisztelettel: 

 

 


