Sajtóközlemény

A közelmúltban megalakult a Magyar Apartmankiadók Egyesülete.

Az egyesület célja, hogy érdekképviselete legyen annak a többezer
magánszemélynek, akik egyéb szálláshely kiadással ún. apartmanozással
foglalkoznak legálisan.
Az egyesület feladata, hogy a különböző álhírekkel ellentétben hitelesen
tájékoztassa mind a lakosságot, mind a döntéshozókat az egyéb szálláshely
kiadással kapcsolatos információkról, segítsen javaslatokat megfogalmazni az
őket érintő esetleges jogszabály-változások ügyében.
Az utóbbi időkben sok téves információ jelent meg különböző médiumokban az
egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel, röviden apartmanozással
kapcsolatosan, melyek indokolatlan ellenérzéseket válthattak ki a lakosság és a
jogalkotók körében. A hírekben megjelentekkel ellentétben az egyesület szeretné
felhívni a figyelmet arra, hogy az apartmanozás:
 legális tevékenység, bejelentési kötelezettség terheli a területileg illetékes
jegyző felé,
 adózik, azaz a vállalkozóknak a vendégek adatait vendégkönyvben kell
vezetnie, a szállásdíjról számlát kell kiállítania, és ennek megfelelően adót kell
fizetnie.
 szabályozott, mivel az apartmannak meg kell felelnie a hatályos
közegészségügyi előírásoknak is.
Ennek ellenére az elmúlt időszakban, nem kis mértékben a valótlan
információknak köszönhetően, fölerősödtek azok a hangok, amelyek az
apartmanozás radikális korlátozását szeretnék elérni. Ez nem csak sok ezer
család megélhetését sodorná veszélybe, de csapást mérne a dinamikusan fejlődő
nemzeti turizmusra is. A magyarországi, különösképpen a budapesti turizmus
virágkorát éli. Évről évre több millió külföldi választja úticélnak Magyarországot,
és ezen belül fővárosunkat, Budapestet. Ebben óriási szerepe van a fapados
járatok elterjedése mellett a megfelelő számú, elérhető árú szálláshelyeknek, a
városi lakásokból kialakított apartmanoknak is! Ha az apartmanok működése,
téves információk alapján meghozott jogszabályi döntések miatt, ellehetetlenül –
akár csak azzal, hogy maximalizálnák az évente kiadható napok számát-, több
ezer turizmusra épülő vállalkozás mehet tönkre. Az az apartmanozó, aki megvett
egy lakást, időt és pénzt beleölve felépítette rá a vállalkozását, a családja
egzisztenciáját, biztosan elveszítené megélhetését, de veszélybe sodródnának a
turizmusból élő vendéglátósok, taxisok, fürdők, fesztiválok, stb. is.

A Magyar Apartmankiadók Egyesülete hiszi, hogy az apartmanozásnak, mint a
külföldi turisták részére nyújtott szolgáltatásnak van helye és létjogosultsága az
idegenforgalomban, a tevékenység inkább kiegészíti a szállodai szolgáltató
szektort, mintsem konkurenciát jelentene számára. Az apartmanozás
adminisztratív eszközökkel való ellehetetlenítése éppen ezért semmiképpen sem
járható út, kárára lenne a teljes hazai idegenforgalmi iparágnak.
Ezért szeretne az egyesület a vele kapcsolatos jogszabályi döntések
előkészítésében is részt venni.
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