A MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGÉNEK
JAVASLATA A SZERVÍZDÍJ RENDSZERÉNEK EGYSÉGESÍTÉSÉRE
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége kezdeményezi a magyarországi vendéglátó
üzletekben – ott, ahol erre eddig is jogosultság volt - a szervízdíj rendszerének
egységesítését, amelynek célja, hogy az árbevétel 10-15 százalékáig kedvezményes adózással
és magas nettó bér aránnyal növeljük az ágazati nettó kereseteket, egy fokozatos béremelés
mellett. Lépéseket szükséges tenni az ágazatban jelentkező alacsony keresetek miatt, fő cél
bérek növelése, s ezzel a munkaerő megtartása, az ágazat fehérítése.
Az éttermek jelentős hányada – nagyobb részt Budapesten – jelenleg is alkalmazza a
szervízdíjat.
A szervízdíj felosztását a tulajdonos, üzemeletető, az ott dolgozók bevonásával, közösen
határozza meg. Az üzlet belső megállapodásától függően ebből a felszolgálók mellett a
konyhai, a segédszemélyzet is részesülhet, minden olyan közvetlen érintett, akinek a
munkája hozzájárul ahhoz, hogy a vendég minőségi kiszolgálást kapjon. A szervízdíj nagyban
hozzájárul a keresetek növeléséhez, adózási szempontból könnyen ellenőrizhető. Ezt a
tulajdonos nem tudja más célra felhasználni, profitként kivenni, javaslatunknak éppen ezért
az egyik legfontosabb eleme, a lépés a munkavállalók érdekeit szolgálja.
A szervízdíj mértékére az MSZÉSZ az adókörnyezet alakulásától függően fog javaslatot
megfogalmazni, jellemzően egy 8-15%-kos sávon belül.
A szervízdíj nem jelent automatikus áremelést. A vendéglátás 27%-os ÁFA-kulcsának 2017-es
18%-ra, majd 2018. január 1.-jével 5 %-ra és az azt kiegészítő 4% turisztikai hozzájárulásra
történő mérséklése egyrészt lehetőséget teremt arra, hogy a tulajdonosok, üzemeltetők a
növekvő árrés terhére számolják el a szervízdíjat, másrészt lehetőségük van a szervizdíj
beépítésére az eladási árba, amely az MSZÉSZ elsődleges javaslata, hogy kedvezőbb
feltételekkel növelhessék a dolgozók nettó keresetét.
Emellett a vendégeknek természetesen megmarad a lehetőségük, hogy a kiemelkedő
szolgáltatást továbbra is borravalóval jutalmazzák.
A szervízdíj újraszabályozásának elsődleges célja a jövedelmek növelésével a minőségi
személyzet megtartása, s ezzel a minőségi vendéglátás biztosítása a fogyasztók részére
Magyarországon.
Budapest, 2017. június 02.
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