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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek
teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1376. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Tájékoztató a Kulturális Turizmusfejlesztési Stratégiáról
Előterjesztő:
Dr. Budai Zoltán, Budai és Barta Tanácsadó Kft.

3. Tájékoztató a Kajak-Kenu Olimpiai Kvalifikációs Világbajnokság
megrendezéséről
Előterjesztő:
Dr. Baráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Horváth László (Fidesz) Szalay Ferencnek (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) Vincze László Mihálynak (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) Kovács Ferencnek (Fidesz)
Horváth András Tibor (MSZP) Pál Bélának (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Budai Zoltán (Budai és Barta Tanácsadó Kft.)
Dr. Baráth Etele elnök (Magyar Kajak-Kenu Szövetség)
Schmidt Gábor főtitkár (Magyar Kajak-Kenu Szövetség)
Gyulay Zsolt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség alelnöke
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 12 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel
köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén. Képviselőtársaim írásban előre
megkapták a mai ülésre szóló meghívót, kérdezem, hogy a meghívóval kapcsolatban van-e
észrevételük? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a napirendben
foglaltakkal megegyezően elfogadja mai ülésünk napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

Bocsánat, a jegyzőkönyv számára a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság
ülése határozatképes.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám)

Első napirendünk az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat. Az ehhez benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása lenne,
de miután bizottságunk működési területeit érintően, még mielőtt a kolléganőm agyoncsap,
próbálom folytatni az ülést, ha technikai akadálya nem lenne, tehát miután a bizottságunk
működési területét érintően kapcsolódó módosító indítványok nem kerültek benyújtásra, ezért
az első napirendi pontról nincs értelme érdemben tárgyalni.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan kapcsolódó módosító indítvány,
amelyről önök szerint mégis csak szavaznunk kellene? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, akkor ezt az
első napirendi pontot le is zárjuk, és áttérünk második napirendi pontunkra.

Tájékoztató a Kulturális Turizmusfejlesztési Stratégiáról

Tájékoztató a Kulturális Turizmusfejlesztési Stratégiáról. Előterjesztő dr. Budai
Zoltán, a Budai és Barta Tanácsadó Kft. egyik tulajdonosa. Meg is kérném Budai urat, hogy
fáradjon az asztal végéhez. Előzetesen egy prezentációt kaptunk, amit gondolom, hogy szóban
is szeretne megerősíteni. (Rövid szünet.) Budai úr, öné a szó!

Dr. Budai Zoltán (Budai és Barta Tanácsadó Kft.) előadása

DR. BUDAI ZOLTÁN (Budai és Barta Tanácsadó Kft.): (Kivetítőt használ előadása
megtartásához.) Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Vendégek! Köszönöm szépen a lehetőséget,
hogy az ország Kulturális Turizmusfejlesztési Stratégiáját önöknek bemutathatom. Elnézést
kérek, hogy ha háttal állok, csak majd nyomkodom a gépet.

ELNÖK: A jegyzőkönyv nem tudja rögzíteni sajnos, nem tekintjük tiszteletlenségnek,
ha ülve tartja meg a prezentációt. Nem tudjuk másképp megoldani a hangrögzítést. Köszönöm
szépen.

DR. BUDAI ZOLTÁN (Budai és Barta Tanácsadó Kft.): Köszönöm szépen. A
Kulturális Turizmusfejlesztési Stratégia része annak a körnek, amely az ország
turizmusfejlesztési stratégiájához kapcsolódik. A cégünk, a Budai és Barta Kft. 2009-ben,
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még az előző kormány idején nyerte meg a versenytárgyaláson kiírt munkának az elvégzését,
és meg kell mondanom őszintén, nagyon örültünk annak, hogy ezt elvégezhettük. Nemcsak
azért, mert turisztikai tanácsadók azok örülnek, ha jó megbízásokat kapnak, hanem azért is,
mert hisszük azt, hogy a kulturális turizmus a hazai turizmus egyik legfontosabb kitörési
pontja lehet.

Én úgy gondoltam, hogy egy olyan prezentációt tartanék önöknek, amelyben inkább
sokkal többet beszélnék azokról, amit kivetítek, semmint olyan prezentációt, amelyben
leírtam volna azokat a dolgokat, amelyeket el szeretnék mondani. Úgyhogy rögtön az első
kérdésünk az, hogy miért tartjuk fontosnak a kulturális turizmust. Az Európai Unió készített
egy kutatást, amely kutatásnak az volt a lényege, hogy megvizsgálja azt, hogy az európai
uniós állampolgárok közül kit mi motivál leginkább az utazási döntés megválasztásakor.

Amit a fő utazási motivációk közül többet kiemeltek, amelyek nem feltétlenül
illeszthetők rögtön a turizmus egyes alfaja alá. Úgy gondolom, érdemes végignézni, hogy mi
motiválja utazáskor az Európai Unió lakosságát, már csak azért is, mert nálunk
Magyarországon a Magyarországra látogató vendégek zöme döntő többségben az európai
uniós országokból érkezik. Látjuk, hogy legtöbben a rekreáció miatti kikapcsolódás miatt
kelnek útra, őket elsősorban az motiválja, hogy kipihenjék magukat. Vannak sokan, akik ezt a
nyaralással, a tengerparttal próbálják összekötni, vannak, akik rokonokat, barátokat látogatnak
meg, utána jönnek azok a fő motivációk, amelyek közül a városlátogatás, a kultúra, vallás és a
sport azok, amelyek közvetlenül is a kultúra fogalmába csatlakoznak.

Nagyon érdekes, hogy a HUNGAROFEST készített egy olyan felmérést, amelyben
megvizsgálták, hogy kik azok Magyarországon, akik a kulturális helyszíneket, kulturális
szolgáltatásokat, kulturális rendezvényeket látogatják, és igen erős átfedés van, gyakorlatilag
1:1-es korreláció azok között, akik a sport-, és azok között, akik kulturális rendezvényekre
mennek el. Fontos, hogy akik a sport miatt kelnek útra, ez gyakorlatilag pontosan ugyanaz a
piaci szegmens, akiket mi a kulturális turizmusunkkal bombázni szeretnénk.

Jelen pillanatban 3 százaléka az EU polgároknál az utazási motivációk között azoknak
az aránya, akik valamilyen wellness szolgáltatásokat keresnek. Ez egy elég alacsony szám, de
ez nem azt jelenti, hogy nekünk az egészségturizmust el kell hanyagolnunk, mert ez a 3
százalék az Európai Unión belül egy igen jelentős szám, tehát ha ők mind Magyarországra
jönnének, akkor nagyon boldogok lennénk ezzel a mennyiségű turistával. Azt azonban
szeretném kiemelni, hogy ha ezt a városlátogatás, sportot, kultúrát, vallást összeadjuk, az
17 százalék, tehát ez többszöröse annak, akik valamilyen wellness vagy vízhez kapcsolódó
egészségügyi szolgáltatás miatt kelnek útra.

Nagyon, nagyon, nagyon fontos az is, ugyanez a kutatás tartalmazta ezt az eredményt
is, hogy teljesen mindegy, hogy mi a valódi fő célja az utazásnak. Az emberek megnézik azt
is, hogy hol milyen kulturális látnivaló van. Ha valaki mondjuk a wellness utazás miatt kel
útra, vagy valaki, aki mondjuk a nyaralásra a tengerpartot választja, mindenképpen
informálódik arról, hogy a helyszínen milyen kulturális lehetőségek vannak, milyen
kiállítások nyílnak. Nagyon érdekes az is, hogy nagyon sokan, akik ez alapján hozzák meg a
döntésüket, utána nem is mennek ezekre a programokra, nem is vesznek részt ezeken a
kulturális fesztiválokon, lehetséges, hogy csak jókat esznek és isznak és hazamennek, de a
döntésben, motivációban legfontosabb szempontok között a kulturális adottságok az élen
járnak. A kulturális turizmus mindenképpen fontos, bármilyen turizmust építsünk is ki
hazánkban.

Az önök bizottsága az idegenforgalommal és sporttal egyaránt foglalkozik, úgyhogy
talán nem áll önöktől messze ez az MPPG ábra, amely a saját innovációnk. Ez egy focipálya,
és amikor turisztikai termékeket, turisztikai adottságokat vagy épp piaci szereplőket
szeretnénk összehasonlítani, erre fejlesztettük ki az MPPG ábrát.
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Néhány szót hadd szóljak róla. Ez egy focipálya, amelyen két csapat játszik, az egyik
oldalon van az egészségturizmus, másik oldalon a kulturális turizmus. Minden csapatban
vannak játékosok, a játékosokat jelöltük ezekkel a téglalapokkal, és a játékosok neve van
benne a téglalapokban. Vannak olyan játékosok, amelyek jobb játékosok, vannak olyan
játékosok, amelyek kevésbé hasznos játékosok az egyes csapatokban, és vannak olyan
játékosok, amelyek mind a két csapatban ugyanolyan jól játszanak. Középen a felezővonalra
tettük azokat a szempontokat, amelyek az egészségturizmusra és a kulturális turizmusra
ugyanolyan mértékben jellemzőek, és azok a játékosok, akik az egyes kapuk előtt vannak,
azok az adott csapatot erősítik. Ez az MPPG, ez a Market Position Play Ground, ezt az
elnevezést adtuk ennek az ábrának és Magyarország legfontosabb két turisztikai termékét
hasonlítja össze.

Ha megnézzük azt, hogy milyen előnyei vannak az egészségturizmusnak, kulturális
turizmusnak, akkor látjuk, hogy egyaránt szezontól független ez a két termék. Tudjuk, hogy
ez nagyon fontos, mert a magyarországi turizmusnak egyik fő problémája, hogy főleg a nyári
hónapokban vonzza a turistát, legyenek akár belföldiek, akár külföldiek. Ha szezontól
függetlenül tudunk termékeket fejleszteni, akkor a magyar turizmusnak ezt a problémáját
részben meg tudjuk oldani. Országszerte biztosít lehetőségeket, de szintén egy nagyon fontos
szempont, hogy tudjuk azt, hogy jelen pillanatban a turizmus vízfejű, a legtöbb látogató
Budapestet keresi fel elsősorban külföldről, a vidéki helyszínek irányába szeretnénk elküldeni
a turistákat, ahol szükség van mind az egészségturizmusra, mind a kulturális turizmusra, ahol
mind a fürdők, mindpedig az épített örökségünk, hagyományaink vidéken is megtalálhatók.
Alkalmas mind a két termék arra, hogy oldja a Budapest-koncentrációt.

A turisztikai desztinációs menedzsment Magyarország turizmusának egyik fő
kiindulása lesz az elkövetkező években, amennyiben ezt a rendszert jól sikerül felépítenünk,
ebben számos olyan lehetőség rejlik, megsokszorozhatja a turizmus erejét, illetve az abban
dolgozók jövedelemtermelő képességét. A TDM-be mind az egészségturisztikai helyszínek,
mind a kulturális turisztikai helyszínek alkalmasak lehetnek, tehát ők is tagjai lehetnek ennek
a rendszernek, a TDM adta lehetőséggel mind a két helyen tudunk élni. A magyarországi
adottságok igen jók, ezt tudjuk az egészségturizmusról is, tudjuk a kulturális turizmusról is,
talán kicsit erről majd még a továbbiakban beszélek.

Amit az egészségturizmusban fontosnak gondolunk, hogy az átlagosnál sokkal
hosszabb a tartózkodási idő, ami az egészségturizmusra jellemző játékos, a kulturális
turizmusban ilyen nincs. A kulturális turisztikában a látogatási idő sokkal rövidebb időt vesz
igénybe. Magas a fajlagos költés az egészségturizmusban, hiszen itt számtalan szolgáltatást
vesz igénybe a fürdőt felkereső látogató. A marketing együttműködések Magyarországon
kialakultak, legyen szó akár a Pannon Termál Klaszterről, akárcsak a hévízi szállodák
együttműködéséről, jelentős fejlesztések valósultak meg éppen talán az első Széchenyi
Tervnek köszönhetően. Az egyik olyan ágazata a magyarországi turizmusnak, amelynek a
fejlesztéseivel, ha nem is lehetünk elégedettek, de mindenképpen megismerhetjük őket. Az
egészségturizmusban egy nagyon, nagyon, nagyon fontos szempont, hogy ide már
megkezdődött a piaci tőke beáramlása. A piaci tőke megjelent mind a szállodáknál, mind a
fürdőknél, mind a különböző versenytársaknál, már vannak olyan piaci szereplők is, akik az
állami és önkormányzati feladatokat ki tudják egészíteni.

Ezzel szemben a kulturális turizmusban ez nem történt meg, tehát ez egy nagyon,
nagyon, nagyon fontos szempont, és ha kulturális turizmus stratégiáról beszélünk, úgy vélem,
az egyik legfontosabb feladat, majd erről később még szó lesz, hogy megpróbáljunk tőkét
vonzani ebbe az ágazatba. A kulturális turizmus a turizmusnak egy nagyon, nagyon, nagyon
fontos szereplője lehet. Erre alkalmas az egészségturizmus is, azonban nem annyira motivál,
nem foglalkoztat, a kulturális turizmus viszont mindenkit érdekel, tehát ez egy fontosabb
imázsépítő erő lehet. Minden korosztály számára vonzó, addig, amíg az egészségturizmus
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inkább az idősebbeket vonzza, addig a kulturális turizmus mindegyik generációt érdekelheti,
legyen szó például a Sziget Fesztiválról, amely egy nagyobb kulturális turisztikai termékünk a
legfiatalabb generációtól a harmincévesekig, negyvenévesekig sokakat megmozgatott. Az
egyéb termékek kiegészítője lehet a kulturális turizmus, hogy aki a turizmusban ide ellátogat,
egyáltalán nem kizárt, sőt feltételezhető, hogy a kulturális értékeket is meg szeretne nézni,
kulturális látványosságokat is meg kíván nézni.

Mondottam volt, hogy a magyarországi adottságok igen jók a kulturális turizmus
területén. Magyarországon egy olyan sokszínű kínálat van, amely azt gondolom, hogy ekkora
területen Európában máshol nem lenne. (Becsó Zsolt megérkezik az ülésre.) Vannak nálunk
gazdagabb kulturális termékekkel bíró országok, legyen szó akár Olaszországról, ahol a világ
legtöbb műemléképülete van, vagy akár Franciaországról, ahol több mint 30 világörökség
van. Magyarországon azonban egy ekkora területen, 93 ezer négyzetkilométeren, több és
főleg különböző látványosságot is bemutató, akármelyik európai ország, legyen szó akár
várainkról, kastélyainkról, gyűjteményünkről, fesztiváljainkról, világörökségeinkről, amelyek
nagyon fontos, hogy sokszínűek. Vannak élő hagyományaink, olyan népművészetünk, amely
Olaszországban például már teljesen hiányzik, és vannak a mai kultúrának is olyan
alkotásaink, zenekaraink, amelyek méltán világhírűek. A kínálatunk rendkívül magas lenne,
ha ezt jól fel tudnánk használni.

A kulturális turizmusban ugyanis a legnagyobb problémánk az, hogy ezzel
kapcsolatosan nem történt semmi, hogy a különböző kínálati elemeket valamilyen formában
egységbe tegyük. Példaképpen mindig Békéscsabát szoktam mondani, ahol két múzeum is
van Munkácsy Mihályhoz kapcsolódóan. Munkácsy Mihály gyerekkorát Békéscsabán töltötte,
és megvan az a ház, ahol annak idején nagybátyjánál lakott. Az a ház most a város tulajdona,
ahol a Munkácsy Mihály emlékmű van. Attól a háztól körülbelül 100 méterre van egy másik
múzeum, a megyei múzeum, ami számtalan Munkácsy-relikviával bír, többek között azt
hiszem, 19 Munkácsy-festmény is ki van állítva. Az egyiknek a tulajdonosa a város, a másik
tulajdonosa a megye. A két intézmény között semmiféle együttműködés nincs tekintettel arra,
hogy a tulajdonos más-más. Az egyik oldalon éppen kiállítást szerveznek, a másik oldalon
pedig ahhoz nem kapcsolódik semmi sem, és megérkezik egy turistacsoport Békéscsabára,
csak az egyiket nézi meg a két Munkácsy-múzeum közül. Ez semmiképpen sem mondható
excepciónak, hiszen számtalan ilyen hely van az országban, mondhatom az Egri várat is, ahol
a kincstári vagyonügynökség, a birtokos a várossal csak részben működik együtt. Vannak
olyan helyszíneink, ahol több tulajdonosa is van ugyanannak a kulturális értéknek. A
kulturális turizmusnak talán az egyik legfontosabb és talán a legolcsóbban kivitelezhető része
az, hogy ezeket a tulajdonviszony problémákat megoldja. Természetesen azzal is együtt jár,
hogy nem lehet turisztikai termékeket kialakítani, ha egy épületnek több gazdája van, hiszen
őket egymás mellé leültetni, az ő érdekeiket egyformán képviselni mind kevésbé lehet.

Nagyon érdekes ábra a világörökségeinket bemutató tematikus térkép. Bordóval
jelöltük azokat a világörökség helyszíneket, amelyek már most ott vannak az UNESCO
listáján, kékkel pedig azokat a helyszíneket, amelyek pályáznak hamarosan vagy már most a
világörökség listán való felvételre. Ez az ábra nem teljes, hiszen sokakban megvan a szándék,
hogy erre pályázzanak, azonban sokmindent ki lehet ebből olvasni. Mi egy olyan
Magyarország térképen azokat rajzoltunk fel, amelybe az ország hátrányos helyzetű és
leghátrányosabb helyzetű kistérségeit raktuk be. Sokféle szempont alapján lehet nyilván az
ország térképét kiszínezni. Mi azt néztük meg, hogy melyek azok a régiók, melyek azok a
térségek, amelyek leginkább fejlesztésre szorulnak. Ha megnézzük ezt a térképet, akkor
érdekes, hogy látjuk, hogy a kulturális turisztikai helyszíneink, a világörökség helyszíneink
jelentős része vagy hátrányos helyzetű térségben van, vagy annak közelében. Ez azt jelentheti,
hogy ha komolyan gondoljuk ezeknek a térségeknek a felzárkóztatását, akkor erre milyen
alkalmas eszköz lehet a kulturális turizmus. Ha komolyan munkahelyeket szeretnénk
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teremteni, komolyabb tőkét bevonni, vagy komolyabb jövedelmet szeretnénk ezekbe a
térségekbe vinni, akkor ennél a kulturális turizmusnál jobbat talán nem is lehet találni. Ezek
azok a térségek ugyebár, ahol rosszak a közlekedési lehetőségek, nincsenek autópályák,
repülőterek, néha még a vasúti közlekedés is áll, ráadásul visszafejlesztések is történtek,
ugyanakkor pedig nem teremtődnek munkahelyek, sok helyen a mezőgazdasági termelés
feltételei sem biztosítottak. A kulturális turizmus alkalmas lehet ezeknek a területeknek a
gazdasági fellendítésére.

Van egy másik ábránk is, amelyben a kiemelt fejlesztéseket szedtük össze.
Természetesen ez a sor sem teljes, hiszen az itt megjelent fejlesztések közül van, ami már
létre is jött, van olyan, ami visszalépett éppen azért, mert forráshiánnyal kellett küzdenie.
Látjuk azt, hogy jelentős fejlesztések vannak az ország keleti, nyugat-keleti részében vagy
déli részében is, amely a hátrányos helyzetű térségekben zajlik, én azonban úgy gondolom, és
a Kulturális Turizmusfejlesztési Stratégia erre rá is mutat, hogy nem elég ezeket a
fejlesztéseket létrehozni. Kizárólag csak attól, hogy egy kastélyt vagy egy várat
helyreállítunk, ettől még nem mennek oda a turisták. Hogy ha mi valóban komplex módon
szeretnénk kezelni ezeket a hátrányos helyzetű térségeket, illetve komplex módon szeretnénk
turisztikai termékeket kialakítani, akkor más egyébbel is támogatnunk kell ezeket a
helyszíneket, én azt gondolom, hogy kettőt kell ezek közül kiemelnünk. Az egyik az, hogy
valamilyen formában az ott helyben, a turizmusban megtermelt jövedelmet kell támogatnunk,
a másik pedig az, hogy valamilyen úton-módon piacot kell teremtenünk ezeknek a kulturális
értékeknek. Mit értünk ez alatt? Első, hogy a helyben termelt jövedelmet helyben kellene
hagynunk. Úgy gondolom, hogy most, amikor szó van arról, hogy az idegenforgalmi
adóbevételhez az önkormányzatok mennyi pénzt kapjanak vissza, nagyon kevés pénzbe,
gyakorlatilag egy 100 milliós nagyságrendbe kerülne az, hogy a hátrányos helyzetű és
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben az idegenforgalmi adóból az állam nem egy, nem
kettő, hanem akár négy vagy öt forintot hagyjon. Ez azt jelentené, hogy nagyon kicsi
költségvetési ráfordítással a helyben termelt idegenforgalmi bevételnek sokszorosát tudjuk,
illetve jelentősen támogatni. Úgy gondolom, ez egy fontos feladat, és a politikai döntéshozók
talán belátják, hogy néhány tízmillió forintból egy jelentős gesztust tudnánk gyakorolni
ezekre a térségekre, és még egyszer mondom, nem elég a fejlesztéseket megvalósítani, hogy
ha valamilyen formában nem támogatjuk ezeknek a piacra lépését.

Másikfajta támogatás a piacra lépésre pedig az, hogy valamilyen formában forgalmat
próbáljunk generálni ezekre a területekre. Hiába van egy szép, felújított várunk vidéken, ha az
oda való eljutás három és fél óra Budapestről. Valószínűleg ez a közlekedési helyzeten nem
fog változni, én azonban azt gondolom, hogy bizonyos módon lehet támogatni az oda
irányuló turizmust, legyen szó például a rekreációs kártyáról, amely mondjuk megteremtheti
azt a lehetőséget is, hogy akik mondjuk a leghátrányosabb térségekben töltik el a
nyaralásukat, őket az állam valamivel támogatja. A világörökségnek egy nagyobb teret adhat,
ha ez a támogatás magasabb, tehát a rekreációs kártyával lehetőség van arra, hogy a turizmust
politikai eszközzel támogassák, és a turistákat megpróbáljuk minél inkább ezek felé a helyek
felé nyomni.

Elkészítettük a magyarországi kulturális utaknak is térképét, ez egy érdekes térkép. Ha
itt megnézzük, hogy hol vezetnek a magyar kulturális utak, akkor látjuk, hogy ezek
átvezetnek a szomszédos országokba. Úgy gondolom, hogy ennek történelmi hagyományait
mindenki ismeri, hiszen Magyarország nem ekkora volt, mint most, és azok az emlékhelyek,
amelyek akár a Borostyán-úthoz, akár például Erdélyhez kapcsolódnak, az ország egész
területén találhatók. Mit szeretnék a kulturális utakkal kapcsolatosan mondani? A kulturális
utak alkalmasak arra, hogy a tartózkodási időt növeljék a kulturális turizmusban, tehát a
kulturális turizmusban ez az egyik legnagyobb probléma, hogy általában sokkal rövidebb a
tartózkodási idő, mint a turizmus más ágazatában.
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A másik viszont legalább ennyire fontos szempont, hogy a környező országokkal,
elsősorban a határmenti magyar területekkel való kapcsolattartásnak lehet egy fontos eszköze
a kulturális turizmus, nemcsak abban a tekintetben, hogy párhuzamosan építhetjük ki az egyes
kulturális utak állomását, de egy jelentős piacot teremthet nemcsak Magyarországon, hanem
így a magyarságnak is, hiszen a Magyarországról kiutazó turisták jelentős költést jelentenek.
Tehát a kulturális utak, ezzel együtt a kulturális turizmus teljesen alkalmas arra, hogy a
határon túli együttműködést ezzel erősítsük.

Néhány szót hadd szóljak a kulturális turizmus finanszírozásáról is. Ezt a pókháló
ábrát remélem, hogy el tudom mondani. Két görbénk van, van a piros és van sárga. A sárga
jelenlegi helyzetet ábrázolja, a piros egy olyan helyzetet, amelyet mi ideálisnak mondunk.
Középen a nulla pont, ahhoz képest a körnek a sugara mutatja azt, hogy mekkora a támogatás
mértéke. Jelen pillanatban az állami támogatás mértéke a legmagasabb a kulturális turizmus
finanszírozásában, ezt 5-ös számmal jelöltem. Az önkormányzati támogatás nem ennyire
magas, valamivel alacsonyabb, mint az állami. Az európai uniós pénzek már megjelentek a
kulturális turizmusban, azonban ezek elmaradnak az elvárttól. A magánszféra, non-profit
szféra és a civil szféra gyakorlatilag nem vesz részt a kulturális turizmus finanszírozásában, és
egyéb nemzetközi források vannak, elsősorban olyanokra gondolok, mint a Norvég Alap.

Ezzel szemben az ideális állapot az lenne, hogy az állam szerepvállalása alacsonyabb
lenne, éppen a fenntarthatóság miatt lenne szükség arra, hogy nem állami és nem
önkormányzati pénzek lennének azok, amelyek elsősorban fenntartanák a kulturális értékeket,
hanem sokkal magasabbnak kellene lennie az európai uniós finanszírozásnak, a
magánszférának, a non-profit szférának és a civil szférának is.

Ha azt vizsgáljuk, hogy mely országokban dúl a kulturális turizmus, talán Nagy-
Britanniát mondanám elsőnek. A világ leglátogatottabb múzeuma a párizsi Louvre múzeum,
közel tízmillió látogató van egy éven. Ha azt nézzük, hogy melyik a világ öt leglátogatottabb
múzeuma, az öt leglátogatottabb múzeum közül három az Egyesült Királyság területén van.
Az egyik a British Museum, a másik a Tate Gallery , a harmadik pedig a National Gallery.
Magyarországon a leglátogatottabb múzeum a Szépművészeti Múzeum, mely a világ
ranglistáján a 100. helyen van, ami még elég előkelő helyezés, ezzel tisztában kell lennünk, de
nézzük az Egyesült Királyság múzeuma miért ennyire sikeres azonkívül, hogy rendkívül jó
gyűjteményeket tudhatnak maguknak.

Mind a három itt felsorolt múzeumban – de mondhatom a Louvre-t is – olyan jelentős
önkéntes had segíti a múzeumok munkáját, amely több ezer, esetenként több tízezer embert
jelent. A kulturális turizmus finanszírozásában rájöttek arra, hogy kizárólag csak pénzzel nem
lehet mindent finanszírozni. Jelentős számú önkéntesre van szükség, hogy valami
fenntarthatóan működhessen. Jelen pillanatban, ha valaki elmegy a British Museumba, akkor
kaphat olyan idegenvezetőt, aki ingyen és bérmentve körbevezeti – ha előre lelevelezi,
leemailezi, akkor külön-külön a kiállítás részeit is elmondják neki akármilyen nyelven, amit ő

fontosnak tart, és ez mind ingyenes. Nagyon-nagyon sokan vannak, különösen vidéki
közösségek, akik elvállalnak egy kulturális helyszínt, annak a fenntartását, annak az élővé
tételét, ezért nem ritka az sem, hogy azok a nyugdíjasok, akik egy kis faluban élnek, elmennek
a helyi kastélyba, és ott ruhatárosként működnek a hétvégén. Vagy olyan valakik, akik egész
életükben az autóiparban dolgoztak, utána megtanulták az egyiptomi kultúrának az alapjait,
akár még a hieroglifákat is, és ők vezetik mondjuk a linzi kastélyban a látogatókat az
egyiptomi gyűjtemények között. Nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy a forrásokat át kell
csoportosítani, az állami és önkormányzati szerepvállalást csökkentenünk kell, az európai
uniós szerepvállalást növelni kell, a magán- és civil szféra részvételét növelnünk kell a
kulturális turizmusban.

Azt hiszem, Magyarországon egyedül mi csinálunk internetes trendelemzést. A
végére, hogy milyen lesz a magyar kulturális turizmus jövője, én betettem egy ilyen



- 11 -

trendelemzést. Gyakorlatilag azt vizsgáltuk, hogy a prágai és a budapesti turizmust milyen
arányban keresik az interneten az emberek. Vannak versenytársaink a turizmusban, az
egészségturizmusban Ausztria, Szlovénia, amely ragyogó vizekkel rendelkezik, nem olyan
jókkal, mint mi, de jókkal rendelkezik és fontos versenytársaink, a kulturális turizmusban
azonban Budapest egyik legfontosabb versenytársa Prága. Ezt a két várost hasonlítottuk össze.
Az internetes trendelemzés nem teszi lehetővé, pontosan tudjuk, hogy hányan klikkelnek rá
Budapest turizmusára, azt viszont lehetővé teszi az általunk kidolgozott módszer alapján,
hogy össze tudtuk hasonlítani a két várost keresők arányát. Ahol vízszintes a vonal, ott nem
állnak rendelkezésre adataink, ahol görbe van, ott látjuk azt, hogy 2004-től kezdtük el
vizsgálni, hogy a turizmus site-ját hányan nézegetik, és 2004-től 2006, 2007 közepéig jelentős
hátrányban voltunk. Ezzel szemben az elmúlt években mintha megfordult volna a trend.
Megfordult a trend, és most a két város fej-fej mellett halad. Pontosan ugyanannyian keresnek
az interneten Budapestre, mint Prágára, amikor turisztikai desztinációt keresnek. Én úgy
gondolom, ha a kulturális turizmus sikeres lehet, akkor ez a trend nemcsak hogy
kiegyenlítődik, de reményeink szerint Budapest előnyére is változhat.

Hölgyeim és uraim, én körülbelül ennyit szerettem volna elmondania kulturális
turizmusról, maga az anyag egyébként fenn van az interneten, a honlapunkon, a
www.budaiesbarta.hu-n a teljes anyag olvasható. A bizottságnak nem akartam kitérni minden
egyes megállapításra, hiszen a legfontosabbak ábrákról szerettem volna beszélni. Az anyag
egy konkrét akciótervet is leír, hogy intézkedéseket tartunk fontosnak, kezdve a jogszabályi
háttértől a finanszírozás átalakításáig, a turisztikai termékek forgalmazásáig, és bízzunk
benne, hogy a törvényhozók partnerei lesznek a kulturális turizmus fellendítésének.
Köszönöm szépen, és ha bármilyen kérdés van, természetesen szívesen válaszolok.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban, a kulturális turizmus témakört érintően van-e kérdésük, esetleg észrevételük?
(Jelzésre:) Zakó László alelnök úr, öné a szó!

Kérdések, hozzászólások

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Készülve a mai bizottsági ülés jelen
napirendjére, böngésztem az interneten, és tegnap megtaláltam kicsit eldugva azt a közel 120
oldalas anyagot, amire most az előadónk hivatkozott, illetve most megkaptuk ezt a kis
brossúrát.

Néhány észrevételem van az előadással kapcsolatban. Az egyik, ami nekem egy ilyen
régi fixa ideám, hogy miután itt kulturális turizmusról van szó, nem húzhatunk merev
határokat az egyéb turisztikai ágazatok között. Vártam volna, hogy legalább egy említés
erejéig a gasztroturizmusról szót ejtünk, tudniillik minden társadalomban, de a magyar
emberre különösen jellemző az, hogy az étel, ital után mozdul, és ez nem egy életfenntartó
funkciójából fakadó tevékenység, hogy beül valahova, hanem kifejezetten az adott ország
kulináris élményeire vágyik, és az én megközelítésemben először eszik-iszik a vendég és a
magyar ember, mint megy kulturális irányba. Én úgy gondolom, hogy ezt eléggé elhanyagolta
az első vetített képen a grafikon, mert én külön oszlopot szántam volna a gasztroturizmusnak.
A legelső (Dr. Budai Zoltán rámutat a slide-ra.), igen, ez, és a kikapcsolódás, pihenés,
nyaralás, tengerpart elválaszthatatlan társa a gasztroturizmus.

Ami a magyar kulturális emlékhelyek állapotát illeti, ott én merev szétválasztást látok
a teljesen lepusztult, elhanyagolt, amúgy híres épületek, emlékhelyek, illetve a nagyon drága
pénzből felújított, már luxuskategóriát idéző, felújított és általában négy-ötcsillagos hotelként
funkcionáló, hajdan volt kastélyok vagy várak között. Sajnos ez a merev szembenállás már
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alapvetően determinálja azt, hogy egy hazai vagy külföldi turista milyen útirányt vesz
Magyarországon.

A közbiztonság sajnos szintén egy jelentős befolyásoló tényező. Nem mintha egy ősi
kultikus hely lenne, de a zalaszántói Buddha-emlékhely környezetében senkinek nem
tanácsolom, hogy az autóját ott hagyja, és gyalog menjen fel, mert jó eséllyel kifosztott
személygépkocsit talál, mire visszaérkezik, és ahogy az előadásból kiderült, hogy általában az
elmaradottabb keleti országrészekben vannak a kellően még fel nem fedezett kulturális
emlékhelyeink, sajnos ez is közrejátszik abban, hogy ez a szomorú sors jutott ezeknek az
emlékhelyeknek.

Ópusztaszer nemzeti zarándokhely, egy fehér folt volt ott a térképen. Szerintem
mindenkinek ott kellene kezdeni a magyar történelemmel való ismerkedést, sajnos ezt nem
láttam.

Az érintetlenség az a másik vonzerő, ami miatt egy külföldi turista valahova elmegy.
A McDonald’s-okkal meg a multi bevásárlóközpontokkal övezett helyen kicsit otthon érzi
magát egy nyugati turista, miközben egyre vadregényesebb helyre szívesebben utazna. A
multikultúra amúgy is rátelepszik sajnos a magyar kulturális életre. Ulánbátorban például
vagy Mongóliában még meleg büszkeség napját szerintem nem tartottak, Magyarországon
meg igen, és nagy vonzerőt jelent sajnos ez az országban, és a Sziget Fesztivált is, ami egy
kiemelt célpont volt, az én megítélésem szerint ez méltatlanul van így. Még ha így is van, de
az én megközelítésem szerint méltatlanul.

Az állami szerepvállalást én a magam részéről erőltetném, mert abban a pillanatban,
hogy egy jómódú, tehetős vállalkozó szemet vet valamilyen elhanyagolt, kulturális
létesítményre, az szerintem meg is pecsételi a sorsát, oda már csak a kiválasztottak sorompón
keresztül fognak tudni eljutni.

Tegnapelőtt Fertődön voltam, Nagycenken a Széchenyi emlékházban, Pápán sétáltam,
tehát egy kiránduláson voltam még a temető előtt, és azt kell mondjam, hogy sajnos ott
visszaköszöntek azok, amikről itt szó van. A fertődi kastély méltatlanul elhanyagolt
környezetben van ebben a pillanatban.

Egy szó mint száz, én egyetlenegy kérdést szeretnék feltenni. Fontosabb referenciák,
amelyeket átnéztem meg találtam is tegnap a neten a böngészés során, a győri közgyűlési
anyagot, ahol önök voltak az előterjesztők. A referencia listán felsorolt anyagokban
lefektetettek, az idő előrehaladtával, ezek két-három-négy éves, sőt, annál kisebb anyagok is
vannak, mennyiben valósultak meg az önök által vizionált fejlesztési tervek, illetve
szeretném, ha a gasztroturizmusról, ami nekem egy vesszőparipám, majd ha a válaszában
visszatérne és köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További kérdés van-e? (Jelzésre:) Pál Béla képviselő
úr!

PÁL BÉLA (MSZP): Kérdéseim előtt természetesen szeretném előrebocsátani, hogy
nyilván egy ilyen bizottsági ülésen bemutatott anyag arra alkalmas, hogy a súlypontokat
vázolja, tehát nem is akarok olyat kérdezni, ami túlzottan részletkérdés lenne, és súlypontok
vázolása szerintem korrekt módon megtörtént.

Azt szeretném kérdezni, hogy ez az anyag mennyiben lesz része a nemzeti
turizmusfejlesztési stratégiának? Nyilván azzal a céllal is készült a megrendelés, gondolom
én, hogy beépül.

Másik, hogy milyen lehetőségeket lát az anyag készítője a turisztikai desztinációs
menedzsmentek létrehozásában és működtetésében?

Harmadik pedig, jól tartalmazza azokat a hangsúlyokat, amelyek a kulturális helyszíni
fejlesztéseket, aztán a tematikus utakat, a helyeket egybekapcsoló tematikus utakat vázolja.
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Abból a szempontból én egy kicsit hiányosnak tartom, hogy a kulturális rendezvények ugyan
az előadásban természetesen megjelentek, de volt-e olyan kutatás, amely azt nézte, hogy
melyek azok a kiemelkedő kulturális rendezvények, amelyek a legfőbb vonzerőt jelentik
Magyarországon? Félreértés ne essék, pontosan tudom, hogy ez a legnehezebb dolog, mert
minden szervező a maga rendezvényét tartja a legfontosabbnak, de elengedhetetlennek tartom
az ország szempontjából is, hogy bár történtek ebben az irányba elmozdulások az elmúlt
időszakban, hogy a legjelentősebb, a legtöbb belföldi és külföldi vendéget vonzó kulturális
rendezvények, és azok finanszírozása valamilyen formában megjelenjen majd. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha megengedi,
akkor elég sok kérdést írtam itt fel, akkor nem szeretném a kérdéseimet feltenni, hanem
feltennék egy kérdést, mert lehet, hogy a válasz után a kérdésem megváltozik, ami utána lesz.
Hogy ha lehet ezt, akkor szeretnék párbeszédet folytatni az előadóval.

ELNÖK: Akkor azokat a kérdéseket tegye fel képviselő úr, aminek nincs további
folytatása, mert akkor szeretnénk egy kört lezárni, és ha marad további kérdés, akkor arra
nyilván tud válaszolni.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, csak lehet, hogy ha felteszek egy kérdést, akkor
lehet, hogy arra már teljesen más válasz érkezik, akkor a következő kérdés már…

ELNÖK: A bizottsági ülés nem alkalmas párbeszédre, képviselő úr, bizottsági ülésen
nem tudok erre lehetőséget adni.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem tenném fel a kérdéseket, csak hát ha erre kapok,
de rögtön az elején nem tudom, hogy, és elnézést kérek, biztos azért, mert új képviselő
vagyok, azért nem vagyok ezekkel tisztában. Például az elején azt szerettem volna kérdezni,
hogy mi volt a célja ennek a prezentációnak, hiszen ahogy Budai úr említette, 2009-ben
kaptak egy állami megbízást. Az a kérdésem, hogy meddig él ez az állami megbízás, tehát
azért van-e ez a prezentáció, mert most még él ez a megbízás?

Például már ez az első kérdésem is már a következő kérdéseket, lehet, hogy
okafogyottá tenné, de szeretném akkor megtudni azt, hogy mi volt a célja. Ha lehet, szeretnék
információkat kapni esetleg a megbízás hátteréről, hogy meddig tart, milyen feltételekkel
kötöttek szerződést, mennyibe került ez a Magyar Államnak és mennyi hasznot hozott ennek
függvényében. Tehát mennyi kiadást, illetve mennyi hasznot hozott, és én is kíváncsi lennék
arra, hogy mik valósultak meg az önök tanácsaiból és különböző terveikből az elmúlt
időszakban.

Aztán azt is megkérdezném utána ennek függvényében, mert én is vettem a
fáradtságot, megnéztem, hogy 2007-ben önök kaptak Győr városától egy megbízást egy
tanulmány elkészítésére, és 2009-ben a Magyar Államtól két különböző érdekeltségű állami
szervtől. Elvileg Győrben egy fideszes önkormányzat van, az állami megbízást pedig még a
Gyurcsány-kormánytól és hát a Bajnai-kormánytól kapták, már nem tudom pontosan mikor
volt ez a rész. A győrinél felmerült, ha jól láttam az ottani jegyzőkönyv szerint, egy képviselő
úr megkérdezte önöktől, hogy milyen referenciákkal rendelkezik a cég, mert az interneten
próbált utánanézni, és azt a választ kapta, hogy önök nem a neten hirdetik magukat. Akkor az
lenne a kérdésem, hogy sikerült, milyen kapcsolatokkal sikerült idekerülniük? Erre két
lehetőség van, vagy önök politikamentesek teljesen és csak szakmai téren működnek, vagy
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mind a két oldallal jó kapcsolatot ápolnak. Kérdésem, hogy mennyire politikamentesek, és
mennyire csak mennyire csak szakmailag intézik ezeket a dolgokat?

Aztán lenne, most a mostani prezentációban a rekreációs kártyáról beszélt, amiről
lehet, hogy többet tud, mint mondjuk esetleg az ellenzéki képviselők, hiszen sokat még nem
tudtunk meg ennek a kártyának az eszközéről, csak sejtéseink vannak, ön ezt a turizmus
politikai eszközének nevezte, az viszont meglepett, hogy az üdülési csekkel kapcsolatosan egy
mondatot nem hallottunk. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye az üdülési csekkel
kapcsolatosan, és akkor egyelőre ennyi, és még a második körben lesznek majd kérdéseim.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kovács Ferenc képviselő úr!

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Én úgy tudom, a kulturális turizmusról kell beszélnünk most, és a
prezentáció arra szolgál, hogy egy vitát indítsunk el arról, hogy merre tovább a magyarországi
kulturális turizmus fejlesztésében, úgyhogy az én kérdéseim kizárólag ezekre vonatkoznak.

Nagyon örülök neki, hogy foglalkoznak a vidéki helyszínekkel. Úgy gondolom,
kultúrában vannak olyan részek, amelyeket magasabb kultúrának nevezünk, illetve
komolyabb értéket képviselnek művészetileg, mint az általános, és hála Istennek,
Magyarországon van számos ilyen kezdeményezés. Lettek-e mérések készítve például a
Bartók plusz Liszt Fesztivál turisztikai vonzerejéről Miskolcról, vagy konkrétan a Bartók
Fesztiválnak, a szombathelyi Bartók plusz Liszt Fesztiválnak a turisztikai vonzerejéről. Azt
tudom, hogy a Tavaszi Fesztivál, amely részben komoly kultúrára építi önmagát, nagyon nagy
vonzerőt jelent Budapest számára, de kíváncsi lennék, hogy a vidéki helyszínek számára ez
mennyit fog jelenteni.

Engem foglalkoztat, illetve érdekel az a témakör, amellyel kevésbé foglalkozunk, azt
mint gyakorló vendéglátó látom, hogy kellene foglalkoznunk, ez az operett. Bármilyen
hihetetlen, operettet akármilyen mennyiségben el lehet adni turisztikai vonzerőként azokon a
helyeken, ahol egyéb okok miatt megjelennek a turisták. Ezek elsőrangú fürdőhelyek, és ha
ott bármilyen operett jellegű est van tervezve, szinte teltházasan lehet működtetni. Úgy
gondolom, hogy az operett maga hungarikumnak minősíthető. Gyakorlatilag én fájdalommal
érzem azt, hogy mondjuk fertőmeggyesen eszméletlen nagy tömegvonzerővel rendelkező
előadásokat tudnak tartani, és mondjuk Siófokon semmi sem történik, ahol Kálmán Imre
született. Úgy gondolom, az operett olyan imidzse lehetne Magyarországnak és akár a
fővárosnak is, amely rendezvényeken keresztül újabb és újabb vendégeket tudnánk szerezni.
Nagyon sajnálom, hogy ezzel nem foglalkozunk. Az operettről nem akarom elmondani, hogy
mi a véleményem róla, de én alapvetően úgy gondolom, hogy egészen addig, amíg ez érdekli
a turistákat, erre komolyabb hangsúlyt kellene fektetnünk, és több pénzt kellene fordítanunk.

Volt itt egy megjegyzés. Én úgy tudom, hogy az összes megyei jogú város és az összes
megyei közgyűlések által egy adott megyei jogú város területén működő kulturális
intézményeknek a működtetésére együttműködés van. Az állam és a közintézmények közösen
finanszírozzák általában azért, mert ezek a közintézmények általában a megyei jogú városok
lakosságának a kiszolgálásáról szólnak amellett, hogy az odalátogatók, illetve más helyekről
odaérkezőknek is persze kielégítik az igényeit, és én úgy tudom, hogy ismereteim szerint
Nyugat-Dunántúlon szinte minden megyei jogú várossal, illetve közgyűléssel megvannak
ezek a szerződések, amely alapján a kultúrát közösen működtetik.

Visszatérve a magasabb kultúrára, valóban büszkék lehetünk rá, hogy
Magyarországon számos világszínvonalú szimfonikus zenekar működik, ezeknek a működése
vonz ide világhírű előadókat. Úgy gondolom, érdemes lenne ezeket is összekötni tematikus
szervezésbe, tematikus csomagba, mert elképzelhető, hogy a magyar zenei kultúra, akár
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Bartók vagy Kodály hagyományain végigmenve valóban messzebbről, más kontinensek felől
is fontos vonzerőt jelenthetnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr! (Jelzésre:) Hadházy képviselő úr kért szót, öné a
szó.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy létezik egy Duna stratégia, amely a 2014-2020.
közötti uniós támogatási rendszer alapjait fogja meghatározni. Ebben a stratégiában kiemelt
helyen szerepel, legalábbis a Magyar Kormány szándéka szerint kiemelt helyen szerepel a
határon túli együttműködés erősítése. A kulturális turizmus egyértelműen ezt a híd szerepet be
tudja tölteni. Rendkívül fontos az, hogy ezeket a kérdéseket egyeztessük.

Ugyanebben a Duna stratégiában a Magyar Kormány álláspontja szerint kiemelt
szerepet tölt be a kultúra. Nem a multikultúra természetesen, hanem a nemzeti kultúra
támogatása és ápolása, és mindezek azt mutatják, hogy a jövőben, a következő években ez a
terület olyan új forrásokhoz juthat, amelyek fogadására és felhasználására fel kell készülni.
Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom azt, hogy elkészült ez a kulturális stratégia. Úgy
gondolom, hogy további egyeztetéseket kellene folytatni a Duna stratégia készítőivel, illetve a
kormányzat megfelelő szereplőivel, hogy ez az együttműködés minél szélesebb és teljesebb
lehessen.

A másik kérdés, amelyre szeretném felhívni a figyelmet az az, hogy Magyarország a
zene területén, és elsősorban a komolyzenére, vagy a - bocsánat, félkomoly zenére is értem
ezt, tehát az operettre is -, ahogy Kovács Ferenc képviselő úr is erre helyesen rámutatott,
ezeken a területeken vezető pozíciót töltünk vagy töltöttünk be az elmúlt évtizedek,
évszázadok során. Ez rendkívül nagy értékünk is. Azonban az tapasztalható, hogy úgy a zenei
képzés területén igen sajnálatos módon és a rendezvények területén is veszítünk pozíciónkból,
és szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy bizony ez egy nagyon komoly tényező lehet. Ezt
az első módon szeretném értelmezni. Úgy gondolom, hogy ha valaki élményszerzés céljából
el kíván tölteni egy-két napot vagy egy hetet valahol, akkor igenis a döntésénél nagyon fontos
tényező az, hogy ott milyen élményanyagot, milyen élményt tud magáévá tenni. Ez a kultúra
területén a legjelentősebb lehetőség, és én nem értek egyet ezzel a 7 százalékkal, tehát én azt
mondom, hogy körülbelül a döntéseknél az 50 százalékot is elérheti a kulturális lehetőségek
területe.

Összességében tehát én azt mondhatom, hogy a turizmus területén a kultúra igen
jelentős tényező, és ezt is, hogy ha a gazdasági oldalról kívánjuk megközelíteni, akkor ez is
azt mutatja, hogy a kulturális értékeink ápolása nem csupán erkölcsi kötelességünk. Nem
csupán azért fontos számunkra, mert szeretnénk azt, ha az unokáink is magyarul beszélnének
és ápolnák a magyar kultúrát, hanem azért is fontos, mert ez egy gazdasági tényező a turizmus
területén belül.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdések? (Jelzésre:) Vincze László
képviselő úr.

VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Én örülök Kovács Ferenc felvetésének, és ha
végiggondolom, hogy 8 évvel ezelőtt Kübekházát a fene nem érdekelte, meg nem is tudtunk
szinte róla. Jómagam, aki csongrád megyei képviselő vagyok, tudtam róla Molnár Robi
barátomon keresztül, hogy van ott egy falu, ahol ő lesz a polgármester, és ott elindították az
operettfalut. Nem akarom ragozni, teljesen egyetértek, amit elmondtál, hogy mennyit jelent az
operett nekünk magyaroknak, és mekkorát mondjuk Szegednek, aki ott alszik egy-két napot.
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De nem ezért kértem szót, hanem én magam is azt mondom, hogy az elemzéseknek
komoly helye van, és kérdezném, hogy mennyire tartják központinak az ópusztaszeri nemzeti
emlékparkot? Láttam itt a felsorolásban, szerepel. Én ennek a térségnek vagyok a képviselője,
és azt látom, hogy iszonyatos és óriási tartalék van a nemzeti parkban. Alapvetően a Feszty-
körkép, alapvetően Árpád bejövetele és a magyarságunk története kapcsán, de ez a történelem
és legenda, mint ahogy többen, sokan mondják történészek, ez elkísér a máig bennünket.
Hiszen ha valaki oda elmegy, el tud tölteni akár három-négy napot is. Két-három dolgot
mondok csupán, és utána folytatom. Nevezetesen láthatja a Vásárhelyi tanyát felépítve,
láthatja a tanyasi iskolát felépítve és működőképesen, amikor a tanító néni, aki ott dolgozik,
megsuhintja az odaérkező gyermekcsoportban a gyermekeket, és mindent korhűen
visszaadva, visszajátszva. Látja a makói hagymásházat és így tovább, nem akarom felsorolni.

Méltatlan elbánásban részesült az utóbbi években, hiszen nemzeti forrásból egy
fityinget nem kapott. Élj meg a saját zsírodon címszó alatt, ezek azért nem olyan
intézmények, lehetőségek, hogy ehhez ne kellene központi, illetve uniós forrásokat
hozzárendelni. Mennyiben tudnak önök ebben segíteni? Az előzőben nekünk kell arra
gondolnunk képviselőknek, hogy a központi költségvetésből igenis ne ez az egyetlen
emlékhelyünk és nagyon komoly létesítményünk legyen, ami kimarad az összesenből, hanem
igenis oda kell figyelni és százegy szempont alapján, gazdasági dolog is. Mondom és vallom,
ha ott egy fürdőkomplexum van, ami valamilyen szinten kapcsolódna, akár egy hetet el
tudnának tölteni az emberek közvetlen a térségben, és hatalmas húzóerőt jelenthetne. Így is
sokat jelent a nemzeti park.

Elnézést, hogy én kiemeltem a körzetemből egy dolgot, nem mások rovására, hanem
másoknak is ajánlva programul, meg hát minden mindenhez kapcsolódik, hiszen egy-egy
helyen nem lehet napokat, heteket eltölteni, de egymásra fűzve akár ezt a Csongrád megye,
illetve a Dél-Alföld fejletlen részeit, ahol vannak látnivalók, csongrádi halászházak,
országban nincs talán másik, szintén némi támogatottságot kívánva. Megyei közgyűlés nem
tudja ezeket a látnivalókat fenntartani, nem is lehet várni tőle, nem is elsősorban ez a feladata.
Nyilván ez már nem ide tartozik, bocsánat hogy egy kicsit tovább szószátyárkodtam, nem
szokásom, de most ezt el kellett mondanom.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak megerősíteném Kovács Ferenc
képviselőtársamat abban, hogy a kutatási anyagban szereplő 7 százalék valószínű jóval több,
hiszen csak a bizottsági tagok átlagát tekintjük, már 50 százalék felett vagyunk, tehát
gondolom, sokakat érdekel a kulturális turizmus, ezért is került ide a mai bizottsági ülés elé,
hiszen abban az időszakban vagyunk, amikor a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia
újragondolása történik. Tehát 2011-20 között szeretnénk egy újabb tíz éves időszakot
megnyitni, amelynek nyilván egy fontos eleme lenne a kulturális turizmus. Szeretnénk arra a
stratégiára építeni, amit még korábbi, nyilván állami megrendelés alapján a Budai és Barta
Tanácsadó Kft. elkészített. Nyilván szerettem volna, ha képviselőtársaim is látják azt, hogy mi
az az anyag, ami elkészült, mire lehet építeni, és hogyan lehet ezt átgondolni. (Jelzésre:)
Becsó Zsolt képviselő úr kért szót.

BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem tisztem
megvédeni senkit, de tekintettel arra, hogy a mögöttünk hagyott időszakban szakmai
szempontból egy nagyon gyümölcsöző együttműködés alakult ki a Nógrád Megyei
Önkormányzat és a tanácsadó cég között, én azt gondolom, hogy ha valaki egy építő,
előremutató, tudatos fejlesztéseket magába foglaló koncepciót megfogalmaz és ennek
konkrét, kézzel fogható eredményei is vannak, akkor akár bizottsági körben is néhány jó szót
érdemes elmondani.
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Azt gondolom, hogy az az együttműködés, ami kialakult köztünk három-négy évvel
ezelőtt, egy olyan folyamatot generált Nógrád megyében, amelynek eredményeképpen most
már három-négy év után konkrét sikerekről is tudunk beszámolni. Itt Hadházy képviselő úr
kitért arra, hogy a határon átnyúló együttműködés milyen jelentőséggel bír, a híd szerepét
tudja betölteni két térség vagy akár két ország viszonylatában.

Nógrád megyéről köztudott, hogy olyan irodalomtörténeti óriások kötődnek
Nógrádhoz, mint például Mikszáth Kálmán vagy akár Madách Imre. Abban a sajátságos
helyzetben vagyunk, hogy mind Madách, mind Mikszáth jelenleg Szlovákia területéhez
tartozó két településen, Alsósztregován és Szklabonyán született, életük egy jelentős részét
azonban az 1920-as trianoni döntést követően Nógrád megye területén élték le.

Jelentős fejlesztéseket sikerült elindítani a szlovák partnerekkel közösen.
Alsósztregován, illetve Csesztvén a szlovák-magyar határon átnyúló operatív programnak
köszönhetően egy olyan fejlesztést indukáltunk, aminek eredményeképpen
2012 szeptemberében nem egyszerűen a két kúria tud majd megújulni, hanem egy teljesen új
alapokra helyezett kiállítást is el tudunk készíteni. Ugyanilyen együttműködés van előkészítve
Mikszáth Kálmán vonatkozásában Szklabonya illetve Horpács kiemelésével. Itt említeném
még meg a Nógrádi Folklór Fesztivált, amely azt gondolom, hogy szlovák-magyar
viszonylatban az egyik legjelentősebb múlttal, hagyományokkal bíró kulturális jellegű

fesztivál. Nyilvánvalóan itt is törekedtünk a megújulásra, koncepció mentén, és a
megújulásnak egy új eleme volt a gasztronómiai elemnek a megjelenítése. Bízom benne, hogy
ez a most már tizennégy éves múltra visszatekintő szlovák-magyar kulturális fesztivál a
jövőben is meg tudja őrizni azt a szerepét, amit sikerült a mögöttünk hagyott időszakban
betölteni.

Egy nagyon tudatos munkának köszönhetően azt gondolom, országos szinten is
egyedülálló szervezetfejlesztési munkába kezdtünk bele. Létrejött a TDM nem helyi, hanem
térségi szervezete. Én bízom benne, hogy az előttünk lévő időszakban olyan tudatos
fejlesztéseket tudunk itt is majd eszközölni, ami példa lesz más térségek, illetve régiók
számára.

Én is vallom azt, hogy a kulturális turizmusnak gazdaságfejlesztési hatása is van, akár
a hátrányos helyzetű térségekben is. Itt kiemelném Hollókőt mint a kulturális világörökség
részeként számon tartott kis gyöngyszemet. Hollókő esetében is egy komplex fejlesztés van
előkészítés alatt, bízom benne, hogy 2013 végére olyan fejlesztéseket, beruházásokat tudunk
eszközölni Hollókő Ófalun belül, amely mintegy százezer fős látogatói létszámot 200 ezerre
tudja majd emelni. Illetve megint egy kulturális turizmushoz kapcsolódó jelentős fejlesztést
készítünk elő. Salgótarján városon belül egy Magyarországon, illetve azt gondolom, Közép-
Kelet Európában is kuriózummal bíró retromúzeummal fejlesztést. Ezzel párhuzamosan zajlik
a földalatti bányamúzeum, illetve föld feletti múzeumi résznek a turisztikai fejlesztése is.

Épített örökség szempontjából vagy épített örökség fejlesztése szempontjából a jövőt
érintően megint csak jelentős fejlesztések lesznek. Itt megint csak érinti Nógrád megyét
például a Mária-út, ezen belül Szentkút, amely nemzeti a kegyhely, aminek az éves
látogatottsága – kevesen tudják, de – megközelíti a 150 ezer főt. Úgy gondolom, hogy a
szentkúti ferencesekkel együtt végrehajtott jelentős fejlesztéseknek köszönhetően még
jelentősebb szerepet fog tudni betölteni a kulturális turizmusnak ebben a szegmenségben.

Azt gondolom, hogy inkább örülni kellene, hogy a kulturális turizmusra vonatkozóan
egy ilyen szakmailag végiggondolt prezentációra sor került. Azt lenne az igazán üdvözítő, ha
szinte minden turisztikai fontos termékre vonatkozólag ilyen prezentációkkal találkozhatna a
bizottság, úgyhogy én csak az elvégzett munkát szeretném megköszönni.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Szalay Ferenc alelnök úr kért szót.
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SZALAY FERENC (Fidesz): Azzal szeretném folytatni, elnök úr, amivel Becsó Zsolt
képviselő úr abbahagyta, hogy valóban egy olyan anyag van előttünk, ami igen-igen tartalmas
és nyilván összeszedett, és ha megnézzük a referenciákat, akkor ezek a referenciák az ország
minden térségét lefedik, és minden térségére rálát az anyag készítője. Azt gondolom, hogy ez
nem rossz, ráadásul nyugodtan elmondhatjuk, hogy Budai Zoltán úr helyettes államtitkárként
is dolgozott annak idején ezen a területen, és a rálátása nyilván ezért még szélesebb
spektrumot ölel át, mint sokak másoké.

Én arra a térképre szeretnék visszatérni az anyagban, ami a kulturális turisztikai
fejlesztések térképe, és ott a közepén, amit mondott Budai úr is, egy őrült nagy fehér folt
látszik, a Duna-Tisza köze és az Alföld egy jelentős része. Azt hiszem, hogy külön
foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, mert ebben a térségben sok-sok problémánk van
egyébként is. Azt hiszem, közlekedési szempontból a fejletlensége, a munkahelyek, a
foglalkoztatás alacsony szintje és sok minden más ebben a térségben igen-igen komolyan
jelentkezik. Valóban, ahogy mondta Budai úr is, egy kitörési pont lehet ez a kulturális
turizmus és bármilyen más turizmus és turisztikai elképzelési rendszer, úgyhogy ha lehet,
akkor erre térjünk ki, ha nem is ma, de valamikor egy kicsit bővebben, mert az ország számos
részén, majd minden részén, minden területén van elképzelés a kulturális turizmus
fejlesztésének tekintetében. Itt pedig, legalább is az anyag szerint, jóval kevesebb. Tehát amit
most Becsó úr elmondott Nógrád megyéről, nyilván én tudnék mondani néhány dolgot, de
ilyen színesen, ilyen összefüggően kevesebb van jóval. Ellenben van egy olyan része a
térségnek, ami esetleg az országban máshol nincs, ez a Tisza, Tisza-tó és a hozzá kapcsolódó
érintetlen természeti környezet, ami azt gondolom, hogy kuriózum. Nem gondolom, hogy
kihasználnák, nem gondolom, hogy olyan szinten, mert a Tisza-tó előrébb van egy kicsit, a
Tisza-tó fejlődése valamivel előrébb van, mint a Tisza fejlesztése turisztikai szempontból,
ráadásul ebben a térségben valóban olyan termáltenger van a föld alatt, ami hasonlóképpen
mint Hévíznél, illetve Hajdúszoboszlónál, az egész térség termálturisztikai lehetőségeit
felértékeli. Csak el kellene dönteni, hogy ide milyen funkciójú fürdőszolgáltatásra alkalmas
vagy kevésbé alkalmas szolgáltatást lehetne telepíteni. Azt gondolom, hogy gondolkozzunk
ezen, mert tényleg lehetne segíteni ezen a térségen a turisztika és idegenforgalom
vonatkozásában igen sokat.

Egy másik kérdés, a sportturizmus mint olyan, Budai úr fejében hogy van? A sport
maga, tehát mondjuk látogassunk mérkőzéseket, vagy használjuk a konditermet, vagy egy
egészen mást, tehát a sport mint az egészség megőrzésének egyik lehetősége? Azt mondom, a
sportturizmus mint olyan sokkal szélesebb spektrum, semmint azzal az egy szóval el lehessen
intézni, hogy a sport a kulturális turizmus része. Szerintem azért jobban ki lehetne fejteni, és
ráadásul azt gondolom, hogy kuriózum, hiszen nem sok európai országban tudnak mondjuk a
sportrekreációval hasonlóképpen foglalkozni hasonlóan, mint nálunk, akár a vizeknél is. Ezt a
területet jobban emelném ki, és kiemelnék még egy területet, ha már kultúráról beszélünk, a
romakultúrát Magyarországon használandó. Ebben az országban megjelent az indiai, a
vietnámi, a kínai, a nem tudom milyen kultúra, és ha már gasztronómiáról beszéltünk, akkor
esszük a kínai, a japán, a thai a nem tudom milyen ételeket, de a roma kultúrát mint olyat –
akár a gasztronómiait - kezdjük elfelejteni. Lehet, hogy tudatosan, szándékosan, pedig ezzel
lehetne ezt a közösséget feljebb emelni, azt gondolom. Tehát erre országos szinten, de itt az
Alföldön különösen kitérnék a későbbiekben.

A „hogyan tovább”-ról ha lehetne hallani majd, lehet, hogy ma is. Ennek a
stratégiának nyilván, ami most megjelent részint előttünk, nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon
fontos, de hogyan tovább, mi a javaslat, hogyan és miképpen kell elképzelnünk a következő
négy, nyolc, tizenként év stratégiáját a maiak tükrében, hiszen van még mit fejlődnünk
mindig.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés? Még van? (Jelzésre:) Zakó László
alelnök úr.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Az első körben elfelejtettem mondani, én egy
interpellációt beadtam, de soká fogom tudni elmondani, ez a magyar idegenvezetőkkel
kapcsolatos. Tudniillik, a védelmükben szólok. Gyakorlatilag több uniós országban súlyos
pénzbírsággal, sőt valamennyi elzárással is sújtják azokat, akik nem veszik igénybe az adott
ország idegenvezetési szolgáltatását. Ez abban a megközelítésben érdekes, hogy
Magyarországon, a csonkolt Magyarországon a határszéli szép történelmi emlékhelyeinkről
elég hamis képet tudnának meg tudnak is kialakítani azok, akik a saját anyaországuk központi
ideológiájának megfelelően értelmezik a magyar történelmet. Ez ügyben tudunk-e valamit
segíteni, mert gyakorlatilag csak félig tudjuk bemutatni magunkról azt, amink van, ha ezen a
dolgon nem javítunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jó, amennyiben további kérdés nincs, akkor Budai urat megkérem, hogy
válaszoljon az elhangzott kérdésekre, köszönöm.

Dr. Budai Zoltán (Budai és Barta Tanácsadó Kft.) válaszai

DR. BUDAI ZOLTÁN (Budai és Barta Tanácsadó Kft.): Köszönöm szépen a
kérdéseket, megpróbálom megválaszolni képességeim szerint. Az első, hogy Szilágyi
képviselő úr kérdései között szerepelt ez a tábla. Ezt a kutatást nem mi végeztük, elnézést,
hogy nem emeltem ki. Az Európai Unió EUROSTAT intézménye bízott meg a kutatás
elvégzésével egy olyan céget, aminek a nevét most nem tudom megmondani. Az Európai
Unió összes országában vizsgálták az utazási motivációt, és ezt súlyozták annak alapján, hogy
az egyes országokból hány turista ment. Málta és Németország értelemszerűen az európai
turizmusban való közös részvételével lett súlyozva.

Ők végezték a kutatást és emelték ki, hogy mik legyenek azok a rendezőelvek, amik
alapján klasszifikálják majd a változatokat. Nem mi készítettük ezt a kutatást, mi ezt a
kutatást csak felhasználtuk, tekintettel arra, hogy a Magyarországra érkező turisták zöme is az
Európai Unióból jön be. Úgy ítéltük meg, hogy ha ez egy reprezentatív felmérés, amit az
EUROSTAT elfogadott, akkor mi ezt el kell, hogy fogadjuk, tehát hiába is van az, hogy ez
nem feltétlenül passzol azzal, amit mi gondolunk az európai uniós turistákról, és nem is
passzol azzal sem, hogy kik azok a turisták, akik Magyarországra ellátogatnak. Hiszen
ránézésre megmondom, hogy Magyarország az egyetlen, ahová nem azért látogat el, hogy a
tengerparton nyaraljon, de arra mindenképpen egy szempont lehet nekünk, hogy megnézzük,
hogy általában az emberek, az európai uniós piacról ideérkező emberek mi alapján döntenek.
Tehát az, hogy a kultúra és vallás 7 százalékkal szerepel, ebben sajnos benne van az a máltai
halász is, és benne volt a manchesteri szövőgyári munkás is, aki valami alapján dönt arról,
hogy kivel menjen el. És az a pont, amit elfogadott az Európai Unió, az is jól jön nekünk,
hogy valamilyen formában a magyar bevételek közé be tudjuk emelni.

Úgy gondolom, annak ellenére, hogy a kultúra és vallás csak 7 százalékkal szerepel,
ennek ellenére ez egy igen magas szám, hogy ha hozzáadjuk még a városlátogatást meg
hozzáadjuk majd a sportot, amire még ki is térek. Mindenképpen az egyik legfontosabb
motiváció a kultúra. Nagyon fontos az is, ami többször elhangzott, hogy nem feltétlenül a fő

motivációként kell csak számon tartanunk a kultúrát, hanem minden másként is. Például a
gasztroturizmus mellett megjelenik az üzleti turizmus is, amit mindenképpen beletettem
volna, ha én csinálom ezt a kutatást. Az üzleti turizmusban is szempont az, hogy ha van
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valahol egy üzleti kongresszus, akkor ott milyen az adott helyszínnek a kulturális kínálata.
Nem is kellene, hogy összevágjon, nem is kellene, hogy ebben valamilyen reláció legyen,
abban is szerepet játszik, sőt fogorvos ismerőseimmel beszélve nagyon sok olyan páciensük
van, aki nemcsak azt kérdezi meg, hogy neki mennyiért készítenek el egy implantátumot,
hanem azt, hogy esténként mit fogok csinálni, amíg a fogam fáj. Tehát még az
egészségturizmusban is szempont a kultúra. Nemcsak, hogy fő motiváció, de kiegészítő
motiváció is.

A gasztronómia azért nem szerepel ebben. A kulturális turizmus egyébként valóban –
alelnök úrnak maximálisan igaza van –mindennel kapcsolatban van. Kapcsolatban van a
lovasturizmustól kezdve a vadászatig, de még a rokonlátogatással is, mert el tudom képzelni,
hogy ha lakik egy rokonom mondjuk New Yorkban, bár nem akarok itt rosszat mondani, és
lakik egy rokonom mondjuk közép-nyugaton valahol Idaho állam közepén, szívesebben
látogatom meg a new york-i rokonomat. Lehet, hogy ez rossz példa volt, csak azért mondom,
hogy még ezzel is számolunk, ebben is szerepet kap, hogy milyen kulturális kínálat van.

A magyar gasztronómia egyébként nemcsak a kulturális turizmusnak, hanem
mindennek nagyon fontos kiegészítője, hiszen legyenek csak akár a fürdőben lévő vendégek,
akár pedig amikor egy Forma-1-es versenyre érkeznek Budapestre, ők is mindenképpen meg
akarnak ismerkedni a magyar gasztronómiával, hiszen olyan turisztikai termékünk, amelynek
a híre minden probléma ellenére is azt mondom, hogy igen jó. Igen, arról szóltam, hogy ez
egy európai uniós kutatás volt. A diákszigetet azért emeltem ki, hogy azzal bizonyítsam, hogy
a kulturális turizmus minden korosztályt érdekel, nem mondom, hogy ez Magyarországnak az
egyik legfontosabb rendezvénye, csak egy olyan rendezvényt akartam mondani, ami a
fiatalokra jellemző.

Az idegenvezetés kérdése sajnos egy valós probléma, és akkor elnézést, hogy ezt a
utoljára felmerülő kérdést próbálom megválaszolni. Én is szoktam idegenvezetőket
vizsgáztatni, és akár hiszik, akár nem a tisztelt jelenlevők, volt olyan idegenvezetői vizsgára
elkerült hallgató, akitől amikor a vizsgáztató megkérdezte, hogy milyen vallásnak a temploma
bazilika, akkor azt válaszolta, hogy görög-keleti. És miért? Azért, mert kupolája van. Ez a
vizsgára került hallgató volt. Egy másik hallgató pedig az én fülem hallatára azt mondta, hogy
Rákóczi Ferenc volt a Nagy Imre kormány miniszterelnöke, vagy valami ilyesmit mondott.
Körülbelül ilyenek, és ez nem egy átlagember volt, hanem olyan valaki, aki itt fog dolgozni
idegenvezetőként Magyarországon is, és a vizsgán hangzott el ez.

Pál Béla képviselő úr fesztiválok turisztikai hatásairól kérdezett. Jelen pillanatban az
egyik legnagyobb problémánk a fesztiválokkal kapcsolatosan a finanszírozásban látjuk.
Mindig az adott évben sikerül csak a támogatásáról dönteni az adott fesztiváloknak, éppen
ezért a fesztiválok előre kiszámíthatatlanok. Annak idején az első Széchenyi Tervben
határozták meg úgy a fesztiválok finanszírozását, hogy már minimum két évvel előtte be
kellett adni a pályázatot az adott fesztiválra, hiszen hogy ha valóban neves előadókat
szeretnénk leszerződtetni, akár belföldieket, akár külföldieket, nekik az időrendjük kötött,
tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy két hónappal a fesztivál előtt, amikor kiderül, hogy
megkapjuk a pénzt vagy sem, akkor szerződtetjük le a zenekarokat. Konkrét program kell
ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mozgatni. A fesztiválok finanszírozása valóban egy nagyon
fontos kérdés. Jelen pillanatban folyik a fesztiváloknak az úgynevezett akkreditációja. Ez azt
jelenti, hogy minden, turisztikai jelentőséggel is bíró fesztiválnak a Fesztiválok Szövetség
végzi a felmérését. Itt rákérdeznek arra, hogy milyen a látogatottság, milyen arányban vannak
külföldiek, és bízunk benne, hogy az akkreditáció az idei évben be fog fejeződni, és akkor
már jobban látjuk azt, hogy az egyes fesztiváloknak milyen a turisztikai hatása.

Azt azért szeretném elmondani ebben a körben, hogy nem minden fesztiválnak van
turisztikai vonzereje. Nagyon sok olyan fesztiválunk van, ami rendkívül magas állami és
önkormányzati támogatással valósul meg, és ezeknek a fesztiváloknak sincs turisztikai
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vonzereje. Azért fontos, amit mi javaslunk, hogy ezeket a fesztiválokat érdemes átvilágítani és
nem feltétlenül azokat kellene megbízni vele, akik a fesztiválokat rendezik. Ha a Magyar
Állam valóban kíváncsi arra, hogy a vonzereje milyen az adott fesztiváloknak, akkor érdemes
neki egy független szervezetet megbízni a fesztiváloknak az átvilágításával, hiszen vannak
olyan fesztiválok, amelyen valóban vannak külföldiek, de azt soha senki nem vizsgálta, hogy
a külföldi résztvevők azért vannak-e ott azon a fesztiválon, mert hogy emiatt a fesztivál miatt
jöttek ők oda. Elképzelhető, hogy vannak olyanok, akik egy adott településen élnek, és az
adott fesztiválra kilátogatnak. Soha olyan felmérést nem láttam, ami a motivációval kapcsolta
volna össze a résztvevők jelenlétét. Mindenképpen független szervezettel kéne a fesztiválokat
átvilágítani, és én azt hiszem, hogy most, amikor folyik a polémia a Forma-1-es versenyeken,
lehet, hogy ott is meg kellene nézni. De akár a Tavaszi Fesztivált is mondhatom vagy a
diákszigetet is, hogy ezeknek mi a szerepe, és utána meg kellene nézni, hogy mi a költése is.
Igaz, hogy a diákszigeten sok külföldi van, de valójában költenek-e annyit, hogy ezért
érdemes legyen a Magyar Államnak milliókat költeni. Érdemes ezeket átnézni, és a
fesztiválokkal kapcsolatban én azt gondolom, hogy itt meg kell nézni a költést. Nagyon sok
fesztivál van Magyarországon, amely kiváló európai viszonylatban is, és úgy gondolom, sok
európai fesztiválon voltam. Minden problémánk ellenére a magyarországi fesztiválok igen jó
infrastruktúrával bírnak, de a legnagyobb könnyűzenei fesztivál Európában a glastonbury
festival, ott az infrastruktúra meg se közelíti egy közepes méretű magyarországi fesztiválét.
Meg se közelíti, és akkor nem is Horvátországot hoztam fel vagy Romániát.

Szilágyi György képviselő úr kérdezte, hogy miért került bemutatásra ez az anyag? Ez
az anyag elvileg már korábban, még az előző kormány ideje alatt bemutatásra került volna, de
aztán elmaradt ennek a bemutatása. Azt gondolom, hogy azért időszerű ez, mint ahogy elnök
úr is mondta, hiszen most folyik a tervezése az új Széchenyi Tervnek, illetve bízunk benne,
hogy egy olyan turizmusfejlesztési stratégiája is lesz az országnak, amely előremutató és ezt
az ágazatot valóban úgy kezeli, ahogy ezt várjuk tőle.

Az, hogy ez politikai-e anyag vagy nem politikai anyag, ezt mindenki ítélje meg maga,
én azt gondolom, teljes mértékig szakmai anyag, én remélem, hogy olyan szempontból látjuk
ezt. Sok megbízása van a Budai és Barta Kft-nek, ez az anyag, amit kiosztottam egyébként
amit kiosztottam a cégünk ismertetője, azért vannak benne a szakmai referenciák. Külön
emelte képviselő úr ki, éppen most beszéltem Győr város turisztika és marketing vezetőjével,
aki azt a jó hírt közölte, hogy harminc százalékkal emelkedett a belföldi vendégéjszakák
száma az év első felében Győrben. Azt gondolom, ha ez csak részben annak köszönhető, hogy
egy turizmusfejlesztési stratégiát folytatnak, amit mi leírtunk, akkor az már mindenképpen
siker és nagyon örülünk neki. Egy csomó mindent leírtunk, hogy mit kellene csinálni, kezdve
a látogatóközpontjának a megnyitásával, folytatva a helyi utazási iroda megalkotása is. Ezek
bejöttek, tehát úgy gondolom, hogy ezek az anyagok használhatóak lesznek, bízom benne,
hogy a kulturális turizmus stratégia is olyan lesz, amely mögött minden célkitűzést meg
tudunk valósítani.

Üdülési csekk, rekreációs kártya. Én azért mondtam rekreációs kártyát tekintettel arra,
hogy ennek kialakítása van most napirenden. Kicsit lobbizni próbáltam most a hátrányos
helyzetű kistérségekért, tekintettel arra, hogy önök itt a döntéshozók. Én azért hoztam ezt a
példát, mondhatnék én sok mindent a rekreációs kártyával kapcsolatosan, hogy milyen
ötleteim lennének ezzel kapcsolatosan. Én most próbálni bevonni ezeket a hátrányos helyzetű

kistérségekért, remélem, hogy sikerrel.
Kovács Ferenc képviselő úr a vidéki fesztiválokról kérdezett. Itt azt tudom

megismételni, amit az előbb elmondtam, hogy nagyon-nagyon kevés olyan rendezvény van,
aminek az átvilágítása megtörtén. A miskolci operafesztivál ha más nem, azt mindenképpen
elérte, hogy Miskolcnak az imázsa Magyarországon és a többi országban jelentős mértékben
megnőtt. Ha én a pénzügyi részébe nem is látok bele, hogy mekkora turizmust generál, de azt
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tudom, hogy Miskolcnak egy olyan rendezvénye jött létre, amely alapvetően determinálja az
imázsát a városnak, tehát ez mindenképpen előny, de abban teljesen igaza van, hogy sajnos
ezt meg kell csinálni ott, és ezt is talán az egyik feladata lesz a mostani turizmusfejlesztésnek.

Általában az operett és a zenei kultúra mindenképpen nagyon fontos. Magyarországon
a kultúrának azért is az egyik vezető termékeivé kell, hogy váljon, mert a magyar nyelvet
kevésbé értik. Tehát addig, míg mondjuk Angliában el lehet adni Shakespeare Company
előadásait, azokat se nagyon lehet érteni, még mindig sokkal jobban értik, mintha bármiféle
műfajjal komoly próbálkoznánk, de a magyar zene és különösen az operett egy eladható
műfaj, és erre építeni is kell. A zenét egyébként ki is emeltük az anyagunkban direkt azért,
hogy a kulturális turizmus egyik fontos ága.

Közintézmények közös finanszírozása. Azt hiszem, hogy a finanszírozás is az egyik
probléma, de a másik probléma, hogy valamiféle fejlesztést szeretnénk létrehozni, és nem is
feltétlenül azok az intézmények, amelyek közintézményekként működnek. Inkább arra
gondoltunk az anyagban, olyan helyszínekre mondjuk egy vára, vagy egy kastélyra, amelynek
több tulajdonosa is van, akár KVI, akár helyi, akár megyei önkormányzat. Az egri várat
tudom mondani például, amely azért nem tudott belépni az északi várak útjába, egy kulturális
tematikus útvonalba, mert a tulajdonos Magyar Állam bürokráciájában elveszett. Tehát nem
tudták sajnos a várat bekapcsolni.

A zenei kultúra tematikus csomagba sorolása szerintem mindenképpen egy jó ötlet,
meg kell valósítani, mert a kulturális turizmusban tényleg az egyik legnagyobb probléma,
hogy a tartózkodási idő mennyi.

Hadházy Sándor képviselő úr a határon túli együttműködésekről beszélt. Ezt az
anyagban mi is próbáltuk jelölni, így a kulturális lapon. A kultúra egy olyan turisztikai
termék, amely még a turizmus béketermékein belül is az egyik legbékésebb, tehát
mindenképpen csatlakozni tudok ahhoz, hogy ezzel foglalkozni kell. A Duna stratégiának
pedig értelemszerűen egy része a kulturális turizmus, amely egy olyan kezdeményezés, ahol
sok eleme meg tud valósulni a jelen stratégiának is.

A döntéseknél valóban az élményszerzés az egyik legfontosabb, és akkor itt szeretnék
Vincze László képviselő úr háta mögött. Én az egyik nagy problémának azt látom, hogy a
magyarországi turisztikai helyszínek elfelejtik azt, amit nem mi találtunk ki, de talán úgy írjuk
bele hangsúlyosabban, hogy sajnos a turistát már nem érdekli a ismeretszerzés, a turista nem
akar tanulni, a turista egyetlenegy dolgot szeretne, élményt szerezni. Hiába próbálkozunk mi
bármivel, hogy bármit a fejükbe beverjünk és belföldi és a külföldi turistát egyaránt
mondhatom. Gondolhatunk mi bármit arról, hogy nekünk mi a fontos, hogy mi a szívünkhöz
közelálló, a turistát sajnos ez nem érdekli. A turista az - nem akarom azt a kifejezést
használni, hogy - elbutult, mert a maga részében, maga oldaláról neki is igaza van, mert ő fel
akar frissülni, dolgozik egész évben, rengeteg minden baja van, ő azért megy el valahova,
hogy pihenjen és felüdüljön. Hogy úgy menjen vissza a mindennapi életbe, hogy kitisztul
belőle minden, ami ott felgyülemlett benne az előző hónapok során. Nem azért látogat el egy
helyszínre, hogy ott megismerjen mindent. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell, hogy az
legyen a célunk, hogy megismertessünk dolgokat. Legyen ez a célunk, csak legyünk ügyesek.
Ha például Ópusztaszerre szeretnénk több turistát vinni, ezt kizárólag úgy lehet megcsinálni,
hogy élményszerzésbe beilleszteni.

Jártam többször Ópusztaszeren, ha Isten is akarja, többször el fogok majd oda menni.
De ez nem jelenti azt, hogy kizárólag csak a Feszty-körképpel meg lehet oda mozgatni
embereket. Át kell alakítani a gondolkodásmódunkat. Ha ez abból áll, hogy a turistát be kell
öltöztetni honfoglaló magyarnak, és lovakon körbe kell vinni köralakban, hogy megszerezze
az élményeket, akkor ezt kötelező lesz megcsinálni, de kizárólag csak olyan helyismeretet,
amik nekünk fontosak, csak emiatt nem fognak idejönni. A döntéskor az élményszerzés
alapvető dolog, és sajnos ehhez a szerephez nekünk alkalmazkodnunk kell.
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Köszönöm szépen Becsó Zsolt képviselő úrnak a köszönő szavait. Nógrád megye egy
nagyon jó példa, hiszen ott a jószomszédi viszony pont Szlovákiával romlott meg leginkább,
és abban a rossz politikai, külpolitikai helyzetben Nógrád megye azt hiszem, hogy egy elég
fontos, sőt talán a legfontosabb szerepet töltötte be ebben a magyarországi régiók közül,
hiszen egy nagyon rossz külpolitikai légkörben építkezni tudott tovább a szlovákiai magyar és
szlovák partnerekkel is, és a térségi viszony is egy fontos dolog.

Nógrádban egyébként én azt gondolom, hogy különösen fontos a kulturális turizmus
tekintettel arra, hogy lehetőségek vannak, tehát jó adottságai vannak a megyének.

Köszönöm szépen Szalay Ferenc alelnök úrnak is a szavait. A kulturális turizmusról
elmondtam az elején, hogy az ország minden részén van lehetőség ennek a fejlesztésére, és ha
megnézzük azt, hogy pont a középső részen nem történtek fejlesztések, én úgy gondolom,
meg kell lépni azt, hogy mik lehetnek a legfontosabb kulturális turisztikai termékek,
amelyeket ebben a térségben lehet fejleszteni. És itt én azt gondolom, mindenképpen helye
van a Tiszának, hiszen a Tisza hosszú ideig az egyetlen olyan nagyfolyó volt, ami
Magyarországon eredt és Magyarországon képződött át, tehát a magyar kultúra, a magyar
történelem, a gazdaság, az emlékezet, minden olyan mértékben kapcsolódik hozzá, és talán
magáért beszél ez a térkép. Szerintem ezt mutogassa képviselő úr, talán akkor ezzel sikerül
jobbításra felhasználni ezt a térképet.

A roma kultúra. Azt gondolom, ennek van turisztikai, és természetesen van
társadalompolitikai szerepe is. Mindenképpen meg kell keresni, hogy már vannak olyan is
olyan lehetőségei, hiszen ki lehet emelni, fejleszteni lehet, de a piaci szempontokon kívül kell
ezzel foglalkozni.

Végezetül pedig a sportturizmusról kérdezett Szalay úr. Én annyit hadd mondjak el,
hogy körülbelül húsz éve dolgozom már Nagy-Britanniában turisztikai programokon, és ez
alatt a 20 év alatt rengeteg minden történt Angliában, ami megváltozott, nemcsak az, hogy
most már nem a Beatles az egyetlen zenekar, hanem az is, hogy teljesen új iparágak nőttek ki
a turizmusból is. Amikor először jártam Londonban, akkor összesen egyetlenegy színház
játszott musicalt. Most már Londonban körülbelül negyven olyan színház van, ami musicalt
játszik, és úgy képzeljük el, hogy minden színház egy musicalt játszik. Tehát a repertoárjában
egy darab előadás van, de azt naponta kétszer előadják, előadják délután, matinének hívják a
délutáni előadást, és van az esti előadás. Minden előadás dugig van, két, három, négy, öt, hat,
hét szereposztásuk van. Egész évben minden áldott nap van előadás, talán a december 25-e
kivételével minden nap vannak az előadásuk, és dugig vannak a színházak, és a turisták benn
vannak. Tehát egy olyan turisztikai terméket sikerült felépíteniük, ami már jelentősebb
bevételeket hoz az államnak, mint mondjuk a hampton court-i palota vagy a Tower
meglátogatása. Olyan mértékben adnak el színházjegyeket, hogy egy teljesen új turisztikai
terméket fel tudnak építeni ebből.

Ami viszont ennél is frissebb turisztikai termék, ez a sport. Körülbelül azt mondom,
egy hat-nyolc évvel ezelőtt kezdtek el iparszerűen foglalkozni azzal, hogy a sportot a
külföldieknek is eladják. Mindig is tele voltak a stadionok, mindig is jelentős iparág volt
mondjuk a sportrelikviák árusítása, de körülbelül hat-nyolc évvel ezelőtt kezdtek el tour
operátorok foglalkozni azzal, hogy turisztikai termékcsoportba belevegyék a sportesemények
meglátogatását, és nemcsak a sporteseményeket, hanem mondjuk a stadionokat. Most már
újabban három vagy négy olyan csapat van, amelynek saját múzeuma van, viszik oda a
csoportokat, külön el lehet menni az öltözőbe, ki lehet menni a gyepre, tiszteletkört nem lehet
futni, de meg lehet nézni a fontosabb helyszíneit az adott sporteseményeknek. Minden
megváltozott a trendben, a csarnoképítési trendek megváltoztak. Ez azt jelenti, hogy most már
körülbelül 30 százalékát a helyeknek a stadionban úgy alakítják ki, mint egy páholy. Tehát le
van adva náluk, mint ahogy nálunk a Népstadionban tavaly volt, hogy a harminc százaléka a
jegyeknek kizárólag csak az üzleti turizmusban került értékesítésre. Különböző cégek vannak,
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amelyek páholyokat bérelnek, ezekben a páholyokban egyébként minden van, van
vendéglátás, gasztronómia is van. Az egész fel van építve, a meccs előtt körülbelül egy-két
órával már események zajlanak a helyszíneken, üzleti tárgyalások vannak, mindenki a
partnerét viszi oda. Egy olyan iparággá fejlesztették fel, ami jelen pillanatban azt gondolom, a
sport Nagy-Britannia nemzeti jövedelmében sokkal nagyobb szerepet tölt be, mint az ipar.
Teljesen átalakult a társadalom is, tehát már olyan ipari munkásosztály konkrétan már egyre
inkább szorul vissza, esik vissza, és olyan szolgáltatások vannak, mint amilyen a sport is, és a
sportból származó jövedelmek, a turisták, sportesemények látogatása, az ajándéktárgyak,
sportfogadás, ezekből akkora jövedelme termelődik az államnak, amelyet felfogni is nehéz, és
ez egy olyan turisztikai termék, amelyet az elmúlt hat-nyolc évben fejlesztettek fel.

Úgy gondolom, hogy ebben a bizottságban külön jó arról hallani, hogy most
Magyarországon minden esély meglesz, merthogy az, hogy itt utánpótlás nevelés, és
foglalkozunk olyan sportágakkal, amikkel korábban nem foglalkoztunk, úgy gondolom, hogy
ezen nemcsak a generációk nőhetnek fel, akik sportolnak. Nemcsak azt jelenti, hogy
egészségesebbek lesznek a fiatalok, nemcsak azt jelenti, hogy lesz mire büszkének lennünk,
hanem ez azt is jelenti, hogy olyan ágazatot tudunk felfejleszteni Magyarországon, amely
jelentős jövedelmet termelhet.

Azt gondolom, hogy ha a magyarországi turizmus adottságait nézzük, akkor két dolog
van, amiben Magyarország turizmusa valóban labdába tud rúgni. Az egyik, hogy ha olyan
szolgáltatást kínálunk, olyan termékeket kínálunk, amelyek nagyon olcsóak, de ezen a
területen egyre kevésbé vagyunk versenyképesek, mert Tunéziánál meg Törökországnál meg
Jordániánál nem lehetünk versenyképesebbek, tehát árban már nem tudunk versenyezni
senkivel sem.

A másik, hogy olyan szolgáltatásokat találunk, olyan turisztikai szolgáltatásokat,
amelyekben magas a hozzáadott érték, amelyet Magyarországon adunk hozzá, abban viszont
versenyképesek lehetünk, hiszen az emberi tudásban Magyarország versenyképes, és annak az
árában is versenyképesek vagyunk, és ezek közé tartozik elsősorban a kulturális turizmus, az
egészségturizmus, és ide tartozhat a sport, ide tartozhat az oktatás, innováció,
környezetvédelem. Ezekkel kell tulajdonképpen foglalkozni, és kiemelten kell foglalkoznunk
vele. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy a sok kérdés is azt mutatja, hogy
egy fontos terület ez a magyar turisztikai kínálatban. Én is azt gondolom, hogy mind a
Széchenyi terves pályázati kiírások, mind a következő turizmusfejlesztési stratégia
szempontjából kulcskérdés lesz, hogy azokat az adatokat, információkat, fejlesztési
elképzeléseket, amelyek részben már rendelkezésre állnak, részben megfogalmazódtak
önkormányzatok, magánberuházók gondolatvilágában, illetve előkészítés alatt állnak, azokat
össze tudjuk fogni és különböző európai uniós és nemzeti forrásokkal támogatni tudjuk azt,
hogy ezek meg is valósuljanak a következő időszakban.

Én köszönöm szépen a megjelenést, köszönöm azt, hogy ezekre a kérdésekre választ
kaphattunk, és remélem azt, hogy ebből a stratégiából minél többet a következő években majd
meg fogunk tudni valósítani. A másik napirendi pontot (Közbeszólásra.), igen?

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, elnézést kérek! Azt mondta elnök úr, hogy
két kör lesz, egyszer. Másodszorra szeretném jelezni, hogy ezért is volt, hogy külön felteszem
a kérdéseimet, mert a kérdéseim nagy részére nem kaptam választ, tehát szeretnék még
kérdéseket feltenni.
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ELNÖK: Akkor röviden tegye meg, arra kérem, mert háromnegyed órája vár a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség a bemutatkozásra, képviselő úr. Nem gondoltam, hogy ez egy ilyen
nagy vitát fog indukálni.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ez egy fontos kérdés, hiszen ön azt mondta, hogy a
jövőben erre a tanulmányra szeretne építeni a kormány. (Elnök: Nincs mit magyarázkodni,
öné a szó, képviselő úr.) Azért gondoltam, hogy ez fontos kérdés, és még lennének olyan
kérdések, amire egyszer az első körből nem kaptam választ, másodsorban pedig még
szeretnék kérdést feltenni egy-két kérdést második körben azzal kapcsolatban, ami eddig
elhangzott.

ELNÖK: Öné a szó!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én örülök annak, hogy ez a prezentáció van, tehát
Szalay úr mondta, én csak a célját és a hátterét próbáltam ennek megnézni, remélem, nem
haragszanak ezért és nem csináltam valami nagy hibát egyébként. Az előadótól is és önöktől
is kaptam válaszokat arra, hogy ez egy szakmai konkrét, előremutató koncepció és teljes
mértékben ez egy szakmai anyag. Én ezzel maximálisan azonosulni tudok.

Egyébként én vettem a fáradtságot és megnéztük ezt a nem kis anyagot és ezután is
érdeklődöm, hogy ebben szerepelnek-e, ezért kérdeztem az üdülési csekket, amit ugye ön nem
is említett, és most sem a válaszban különösebben, csak kitért erre. Ha ez egy szakmai
konkrét előremutató anyag, akkor ebben annyira pozitívan értékelik ebben az anyagban az
üdülési csekket, hogy a 71. oldalon kulturális csekkrendszer bevezetését is esetleg előtérbe
helyezik az üdülési csekk mintájára. A 34. oldalon az üdülési csekk fontosságát említik, és ha
ennyire fontos, akkor nem értem, most a prezentációban eddig miért nem szerepelt, hiszen, és
ugye itt azt mondják, hogy káros dolog volt az üdülési csekk megadóztatása. Ezt csak azért
említem meg, mert pont pár napja vetette el a bizottság azt a törvénymódosító javaslatot,
amiben elutasította az üdülési csekkek adómentessé tételét.

Azt, hogy szakmai anyagról van szó, és egyáltalán nem politikai és nem politikai
dolgokról, ebben is csak egy kérdésem van. Zárójelben jegyzem meg, nem tudom, biztos én
vagyok csak ennyire szőrszálhasogató, de ha egy prezentációt látunk, és ha abban a
prezentációban nem az önök munkája szerepel, hanem máshonnan vett felmérések mintáját
mutatják be, akkor lehet, hogy fel kell tüntetni, hogy tudják az emberek, hogy esetleg nem az.

Idézni szeretnék ebből az anyagból, ami 2009-ben készült, csak egy részletet, ami az
egyéb természeti, politikai és társadalmi dolgokról szól. Ami úgy szól a 102. oldalon, hogy
„politikai, társadalmi változások” – tehát 2009-ről beszélünk – „olyan eseményeket
idézhetnek elő, melyek hazánkat negatív színben tüntetik fel a nemzetközi sajtóban, így az
országról alkotott képet kedvezőtlenül befolyásolják.”

Tehát 2009-ben a szocialista kormány alatt egy teljesen szakmai anyagban egy olyan
bekezdés szerepel, amely egy politikai változást, egy kormányváltást, konkrétan
kormányváltást nem ír, de egyértelmű, hogy arra utal, egy kormányváltást teljes mértékben
negatív dolognak mutat fel, egy szakmai anyagban úgy érzem, ez egy politikai
megnyilatkozás. Csak azért kérdeztem, hogy mennyire politikai és mennyire nem politikai,
hiszen önök azt mondták, hogy erre is óhajtják majd ezt alapozni, és szeretnék választ kapni
azokra a kérdéseimre, amikre nem kaptam, hogy meddig tart ez a megbízás, milyen
feltételekkel, mennyibe került, esetleg mennyi hasznot hozott.

Örülök neki, hogy Győr tekintetében egy 30 százalékos növekedést mondott, de mérni
kell valamilyen szinten a teljesítményeket. Legfőképpen az elmúlt időszakban megtanultuk,
hogy az úgynevezett tanácsadói szerződéseknek kellene valamilyen szinten mérni a
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produktumát, tehát én szeretnék ezekre a kérdésekre még, ha lehetne, választ kapni öntől,
hogy meddig tart ez a szerződés és mennyibe kerül és milyen feltételekkel.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Budai úr, öné a szó!

DR. BUDAI ZOLTÁN (Budai és Barta Tanácsadó Kft.): Először is elnézést kérek,
hogy ha nem sikerült mindenkinek válaszolni. Üdülési csekk, rekreációs kártya. Amikor az
anyagot készítettük, akkor még a rekreációs kártyáról nem volt szó, ezért nem beszéltem most
erről, mert úgy gondoltam, hogy a mai nap alkalmas lesz arra, hogy valamiért lobbizzunk. Az
üdülési csekk megadóztatását én valóban egy rossz döntésnek tartom attól teljesen
függetlenül, hogy most a korábbi kormány döntését a mostani költségvetésében megtartja-e az
országgyűlés. Ha az üdülési csekkről kérdeznék a véleményemet, én azt gondolom, azt nem
kellene megadóztatni, viszont jelentős mértékben szűkíteni kellene a felhasználási körét. De
biztos van sok szempont, nemcsak az én véleményem egy szempont, hanem az ország
költségvetése is egy szempont.

Kulturális csekk már most van, nem tudom, tehát már most létezik egy ilyen rendszer,
amelynek az anyagban mi a kiterjesztését javasoltuk. Tehát direkt azért, hogy legalább
annyira benne legyen mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak a
fogalomkészletében, hogy adott esetben, amikor egy munkáltató arról dönt, hogy a cafeteria
csomagnak melyik részét kívánja igénybe venni, akkor minél nagyobb hányadban legyenek
olyanok, akik a kulturális csekket akarják igénybe venni. Nem tudom, a rekreációs kártya, ha
abban szerepel majd ez a tétel is, akkor lehet, hogy ez a kérdés nem is kerül napirendre. Még
egyszer mondom, az üdülési csekk megadóztatását természetesen most is ellenezzük, illetve
nem ellenezzük, de a véleményünk az, hogy nem egy jó dolog, de természetes, hogy sok
olyan szempont van, amit mi nem érthetünk.

Elnézést kérek azért, hogy itt az európai uniós polgárok utazásának motivációja alá
nem írtam oda a forrást: Mentségemül két dolog szolgáljon, hogy az anyagban egyrészt
szerepel, abban, tehát abban, amit képviselő úr elolvasott, abban szerepel a forrás,
hivatkozunk is rá, másrészt itt én szóban is elmondtam, hogy honnan ered ez a kutatás, tehát
azzal megpróbáltam kiegészíteni még az előadás során.

A 102. oldalon, sajnos nincsen nálam itt ez az anyag, de amikor a negatív 2009 utáni
eseményekről van szó, az az anyagnak egy válságkommunikációval foglalkozó része, amely
nem politikai események bekövetkezésével számol, hanem mindenfajta negatív esemény
bekövetkezésével számol. Tekintettel arra, hogy negatív események nincsenek tervezve, és ha
az ország bármivel is foglalkozik, legyen az turizmus, vagy legyen az egészségügy vagy
bármi, fel kell készülni, hogy ha negatív dolog történik, az sok mindent befolyásol majd.

Azt gondolom, hogy például ugyanilyen probléma ez a vörösiszap-katasztrófa
bekövetkezése, de becsület szavamra mondom, nem miattunk, de itt ebben a 2009-es
anyagban nem politikai eseményekre gondolunk, de ha negatív dolgok történnek, akkor arra
egy válságstratégiát ki kell alakítani. A kulturális turizmusban is ki kell alakítani egy
válságstratégiát, hiszen elképzelhető az, hogy például a miskolci operafesztiválon leszakad
egy karzat, tehát bármi történhet, erre az országnak ki kell alakítani egy stratégiát, ezt jól kell
kommunikálni. Egyáltalán nem politikai dolgokra gondoltunk. Képviselő úr biztosan politikai
dolgokra gondol, mert ő politikus, de mi nem politikai dolgokra gondoltunk. (Szilágyi
György: Oda van írva, hogy politikai, itt van, én odaadom önnek.) Elhiszem, amit mondott,
de politikai és egyéb dolgok, tehát nem politikai problémákra gondoltunk, nem arra
gondoltunk, hogy a kormányváltás okoz-e itt gondot.

Ez a stratégia teljesített, ez még az előző kormány idején teljesítésre került, ezzel
kapcsolatosan az akkori szakállamtitkár úr, Kovács Miklós úr egy teljesítési igazolást
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kiállított. Hogy én az anyagot itt prezentálom, ez nem része annak a szerződésnek, amit
megkötöttünk. Legyen ez úgy, hogy tényleg én szeretem a kulturális turizmust és hiszem azt,
hogy az országnak ez egy fő kitörési pontja, ezért örömmel prezentálok minden alkalommal,
ha meghív a bizottság én szívesen prezentálok akár huszonötször is, mert úgy gondolom,
hogy tényleg az országnak ez fontos.

Magának a szerződésnek a részletei milyen összegbe került, meg hogy mint történt.
Megmondom őszintén, nem tudom a jogi hátterét, hogy én most elmondhatom vagy sem, de
azt hiszem, hogy abban a szerződésben, amit a minisztériummal mi kötöttünk, abban erre
vonatkozóan biztos, hogy szerepel egy rész. Ha hivatalosan a minisztérium bennünket ezzel
megkeres, vagy képviselő úr megkérdezi a minisztériumot, akkor a minisztérium ezt ki fogja
önnek adni. Én is megmondanám önnek, de nincs itt előttem a szerződés, nem tudom, hogy
jogom van-e, senkivel sem akarok olyat csinálni, ami. Azt azért látatlanban el szeretném
mondani, hogy nem az a nagyságrendű szerződés volt, mint amit itt a sajtóban lehetett hallani.

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Lezárnám a vita részét, és még egyszer
akkor megköszönöm a kérdésekre adott válaszokat. Valóban én is úgy gondolom, ha
képviselő úr a szerződés részletei iránt érdeklődik, azt gondolom, a minisztériumot, ha
megkeresi, akkor erre választ fog kapni. Ne hozzuk olyan helyzetbe a céget, hogy ezzel
esetleg a szerződéssel kapcsolatos problémák merüljenek fel.

Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy volt értelme tárgyalni erről a napirendről,
hiszen nagyon sok kérdés merült fel. Azt gondolom, hogy valamennyi képviselőtársunk
kifejezte azt a véleményét, hogy ez egy fontos terület, és a következő időszakban is lehet a
kulturális turizmusra, sőt kell is építeni.

Tájékoztató a Kajak-Kenu Olimpiai Kvalifikációs Vil ágbajnokság megrendezéséről

Lezárjuk ezt a napirendi pontot és rátérünk következő napirendünkre, amely a Kajak-
Kenu Szövetség előterjesztésében egy tájékoztató a Kajak-Kenu Olimpiai Kvalifikációs
Világbajnokság jövő évi megrendezéséről. Nem tudom, Bárdossy Tamás kollégám hol van,
de egy perc türelmet kérnék, míg beinvitálom az előterjesztőt. (Rövid szünet.)

Megkezdjük harmadik napirendi pontunk tárgyalását. Köszöntöm Baráth Etele urat a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökét, Schmidt Gábor főtitkár urat és Gyulay Zsolt alelnök
urat. Továbbá nyilván a napirendi ponthoz kapcsolódó esetleges kérdésekre választ fog tudni
adni majd a Sportszakállamtitkárság, Bardóczy Gábor főosztályvezető úr, illetve a Nemzeti
Sport Központ vezetője, Vígh László úr. Megkérem önöket is, hogy fáradjanak az asztalhoz,
mert elképzelhető, hogy olyan kérdések merülnek fel, amelyekre majd válaszolniuk kell. Nem
tudom, mi a forgatókönyv, elnök úrnak adom meg a szót. Írásban megkaptuk a prezentáció
tartalmát, nyilván szóbeli kiegészítésekre igényt tart, erre megadom most a lehetőséget, öné a
szó.

Dr. Baráth Etele (Magyar Kajak-Kenu Szövetség) előadása

DR. BARÁTH ETELE (Magyar Kajak-Kenu Szövetség): (Kivetítőt használ előadása
megtartásához.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek a hangomért, ami azért
következett be, mert csomag nélkül érkeztem haza a kajak-kenu kongresszusról, és ott egy
jelentős influenzát szenvedtem. Bár nem egyenlíti ki az értéke egymást, de ez van.

Nagyon röviden beszélnék csak, gondolom elcsigázott már a bizottság a hosszú vita
után, csak néhány kiegészítő szót szólnék. Ugye olvasható és látható? (Elnök: Igen.) Felhívom
a figyelmet, hogy mondanék olyasmit, amik itt nincsenek rajta. Az egyik, amit nagyon
fontosnak tartok, hogy itt azt írjuk, hogy a tizenöt év legeredményesebb magyar sportága, ez
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négy olimpia, nem három olimpia. A négy olimpián tizenegy aranyérmet nyertünk, csak azért
mondom, mert ebben négy férfi kajak, négy női és három kenu szám van benne. Ez azt jelenti,
hogy a kajak-kenu sport egy évről évre mindig változó belső arányokat kifejező, de egy
nagyon kiegyensúlyozott szakági arányt képvisel, és ezért mindig küzdünk azért, hogy a
közvélemény értse meg, hogy természetesen van olyan, hogy valami nem megy annyira, de a
másik helyettesíti, majd a következő évben újra ő lesz az egyik jelentős eseményhordozó.

A másik, amit a kajak-kenu sportról szeretnék elmondani, nagyon kevesen veszik
figyelembe, hogy ez az olimpiai sportágak közül pillanatnyilag a leggyorsabban,
legdinamikusabban növekvő sportág a világon. Pillanatnyi országszám, ami jelen van, szinte
semmit se mond, mert ráadásul az országokon belül mindenki szinte mást is csinál. Egy
számot hadd mondjak, amit most tanultunk meg, ötvenöt millióan kajakoznak a világon, ami
elég nagy szám, ebben persze benne vannak a raftingtól az óceáni kajakon keresztül a síkvízi
kajakon át nagyon sok minden más is. Ez egy roppant tömeg, ami nézettség szempontjából,
érdeklődés szempontjából is nagyon fontos. Itt látjuk kivetítve, hogy a pekingi olimpián mi a
tizedik legnézettebb sportág voltunk.

Mi az érdekessége még ennek a sportágnak? Csak szeretném, ha mindenki szeretné ezt
a sportágat sok minden mással szemben az az, hogy itt egy világversenyen, legyen az
európabajnokság, világbajnokság vagy olimpia, egy nemzetből egy adott számban csak egy
versenyző indulhat. Ha ezt összehasonlítom az atlétikával, az úszással és más sportágakkal,
ahol általában négy-három-kettő, tehát csökkenő számban vehet részt a döntőben, de a
döntőben mindig ott lehet még két másik is, minket nagyon hátrányosan érint a világban,
hogy csak egy versenyző indulhat. Ha most azzal az egy versenyzővel valami baj van
valamilyen okból, akkor már rögtön nem tudja senki más esetleg helyettesíteni, és ezt azért
kell tudni, mert ez végül is az egész küzdelem erejét is nagymértékben bemutatja.

Most a mi kajak-kenu sportágunk ráadásul – bár én tudom, hogy döntően a következő
évi kvalifikációs világbajnokságról lesz szó, azért az is nagyon fontos, hogy mi itt
Magyarországon is jelentősen kiterjesztettük a sportág belső tartalmát és szerkezetét. Itt az
alsó szöveget jól lehet látni, hogy gyakorlatilag – előbb tudom, hogy a kulturális turizmusról
volt szó a bizottsági ülésen -, nagyon jelentős előkészített munkáink, anyagaink, sőt befejezett
fejlesztéseink vannak olyan területen, ami közvetlenül a turizmushoz, víziturizmushoz,
egyebekhez köthető, és jelentősen szélesedik is tulajdonképpen ez a bázis.

Hadd legyek arra büszke, hogy a magyar kajak-kenu sport ma az igazolt és induló
versenyzőt tekintve már több mint két és félszer akkora létszámot bír, mint a
rendszerváltoztatás előtti időszakban. Magyarul ez nemhogy gödörbe nem került ez a sportág,
hanem dinamikusan növekedett az elmúlt időszakban, és egy-egy fiatal utánpótlás, ifjúsági
versenyen az indulók száma, effektíve a benevezett versenyen indulók száma 2500-2600-ra
tehető, amit nagyon kevés sportág tud elmondani magáról a mai világban.

Nagyon lényeges ez a környezetért, egészséges életmódért kifejezés. Egyfajta
szerepváltozáson is megyünk keresztül, tehát azt szeretnénk, hogy ezt megértenék, hogy itt
nemcsak a versenysportról van szó, hanem egy olyan tevékenységről, aminek a társadalmi
szerepvállalása rendkívül jelentős. Ránézek Hadházy úrra, aki a Duna-kanyart képviseli
többek között saját regionális és polgármesteri mivoltában. Azért azt tudjuk, hogy ezek a nem
térképen lévő sportegyesületeink, amikről nem is hallunk, mert nem olimpiai bajnokok
százával készíti elő azokat a gyerekeket, akik megtanulnak így vízen járni. Részt vesznek
azokban az erdei iskolákban, amelyek nemcsak a kajakhoz, hanem a kajak mellett az adott
parton hozzá csatlakoztatható lovaglástól a gyalogos turizmustól a biciklin keresztül a fociig
minden ezeken a stratégiai pontokon megjelenik, és a fejlesztésünknek ilyen és ilyen fő
irányai is megjelennek. Egyet még hadd mondjak példának okáért, hogy az ez évi sárkányhajó
világbajnokságnak, amit Szegeden rendeztünk, annak a roppant sikere abban mérhető le, hogy
csak a magyar önkormányzati és vállalati résztvevők száma meghaladta a 2200-at, pedig alig
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rendeztünk. Rendeztünk ilyen roadshow-t, és hordoztuk az embereket, akik benne ültek a
kenukban és akik eveztek.

Ha tovább tetszene vinni eggyel, a kajak-kenu sport a világon, erről a dologról már
nagyrészt beszéltem, a sárkányhajó és a kajakpóló. Érdekességképp hadd említsem meg, hogy
a magyar kajak-kenu azt is el tudta érni tavaly és tavalyelőtt, hogy rafting világbajnokokat
tudtunk adni a sportágnak. Azért egy síkvízi országban ez nem egy kis dolog, és a jelentős
szándékunk, hogy a tizenhat olimpiai számban benne van négy szlalom, hogy ebben a
szlalomban is, ha nem is Londonon, de a következő olimpiára már esélyes vagy legalábbis a
jól kvalifikált versenyzőkkel vegyünk részt. Ma már a világ középmezőnyében vannak a
gyerekek, akik tőlünk indulnak, ami egy óriási eredmény ahhoz képest, hogy gyakorlatilag
hidakról lelógatott seprűnyél adja annak a technikai edzését, ahogy ők próbálkoznak a kapuk
között gyakorolni. Ez egy nagyon izgalmas, jó dolog.

Amiről érdemes még szólni, és be is fejezem ezt a dolgot, hogy ez a sportesemény,
amit jövő évben szeretnénk rendezni, és amihez mi kérjük a tisztelt bizottság erkölcsi
támogatását, és amennyiben lehet, az anyagiakra történő visszahatását, ezen sokat
vitatkoztunk, mert Schmidt Gábor kollégám azt írta effektíve bele, hogy Magyarország
történetének legrangosabb világeseménye. Féltem, hogy bejövök ide, és itt van Szalay Ferenc
úr és akkor be fogja mondani, hogy azt a kosárlabda európabajnokság, amit végignéztünk az
akkori Népstadionban, az volt a legrangosabb, mert azóta se értünk el olyan európabajnoki
címet, mint akkor. Ez kétségtelen, hogy mind nagyon rangosak, de olyan, ami az olimpiára
visz, egyetlen világverseny, ami kvalifikál, ami azt jelenti, hogy ha valaki innen négyes
hajóval nem jut be, az nem indul az olimpián, ilyen versenyt még nem rendeztünk.

Jelentőségében annyival több egy kicsit az általunk hőn szeretett olimpiánál, hogy itt
azért meg fog jelenni az országok teljes spektruma, és ha azt mondom, hogy csak egy
versenyző indulhat, akkor egy-egy versenyszámban olyan felnőtt versenyszámok vannak, ahol
hetven-nyolcvan versenyző, hetven-nyolcvan ország indul el. Ha megnézzük, hogy az
atlétikai olimpiai döntőknél négyszázason hány ország indul, ki fog derülni, hogy
harminckettő. Ha megnézzük azt, hogy egy úszásban az adott vegyes számokban hány ország
indul el, kiderül hogy harmincnégy. Azért ez egy roppant nagy kihívás, és szeretném, ha
mindenki úgy értékelné, hogy nem egy ilyen leértékelt magyar sportágról van szó, vagy olyan
dologról, ami belesüpped a világ érdeklődési alsó szintjébe, hanem egy igazán szeretett
rendszer.

Befejeztem, Schmidt Gábor főtitkár úr azon túl, hogy főtitkár, azon kívül a következő
világbajnokság szervezőbizottságának elnöke. A szervezőbizottság fölött elvileg van egy
grémium. Azért mondom, hogy elvileg, mert csak a hó vége felé fog alakulni, ami grémium
az egészet felügyeli szakmai, politikai, kulturális, mindenfajta más vonatkozásban. Ennek
hivatalból mint az egész rendezvényért felelős szövetségi elnök, én vagyok a vezetője, de
ennek grémiumnak vezető egyénisége Gyulay Zsolt kétszeres olimpiai bajnok jelentős
közéleti személyiség, aki viszont nem a szervezésről fog beszélni, és nem is az olimpiai
bizottság alelnök posztjáról fog beszélni, hanem arról, hogy tulajdonképpen maga a mű, ami
ott ma van, hogy tehető igazán egy mai rangos művé.

A világ minden egyes kajak-kenu pályája az elmúlt tíz évben jelentősen megújult.
Olyan kiszolgálása van a mozgássérültektől kezdve az atlétákon keresztül, akik ott részt
vesznek a versenyeken, ami párját ritkítja. Mi pedig megálltunk egy nagyon kedves, fából
készült, bűbájos környezetben, amiért rajonganak az emberek, csak éppen nem biztos, hogy
megfelel mindazoknak a feltételeknek, amiknek meg kell felelni. Bocsánat, hogy kicsit
hosszabb voltam, de olyan lelkes vagyok, hogy bizottság előtt lehetek és elnézést a hangom
miatt.

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr, elnézzük ezt, természetesen. Főtitkár úr, öné a szó!
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Schmidt Gábor (Magyar Kajak-Kenu Szövetség) szóbeli kiegészítése

SCHMIDT GÁBOR (Magyar Kajak-Kenu Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottsági Tagok! Köszönöm szépen a lehetőséget. Azzal kezdeném, hogy azt gondolom,
hogy az már eleve jelzés értékű, hogy Magyarország a világesemény rendezését megkapta.
Hiszen talán még sokan emlékeznek a sajtóban, hogy eredetileg Vichy, Franciaország
rendezte volna a jövő évi kvalifikációs világbajnokságot, azonban a helyszín sajnos nem felelt
meg nemzetközi előírásoknak, és gyakorlatilag a sportvilág, a kajak-kenu világ
közfelkiáltással kvázi kikényszerítette az olimpiai szövetségnél, hogy Magyarország és
Szeged legyen a helyszíne egy ilyen rangos versenynek. Ami, ahogy előbb elnök úr is
elmondta, mindenképpen meghatároz az egyes országok szempontjából, hiszen az olimpiai
kvóták nyolcvan százaléka ezen a versenyen dől majd el. Ez nyilvánvaló, a versenynek
kiemelt nemzetközi jelentőséget ad, hiszen ahogy itt a prezentációban is látható, Londonba
Szegeden át vezet az út 2011-ben, ami mindenképp meghatározó lesz számunkra is a
kommunikációban.

Azt gondolom, hogy a kajak-kenut ma már Magyarországon nem kell bemutatni, a
sztárjaink kiemelkedő eredményei önmagukért beszélnek, minden bizonnyal jövőre Szegeden
is fantasztikus magyar sikereknek szoríthatunk majd, és fantasztikus magyar sikereket
láthatunk. Ahogy itt a prezentációban is látható, én azt gondolom, a sportolók és szurkolók
közös ünnepe lehet, ahogy már 2006-ban is, akik még emlékeznek az akkori
világbajnokságra, láthatták.

2011-ben a céljaink nem kevesebbek, minthogy a 2006-ban is már nagyon nagy
számokat még felülmúljuk. 2011. augusztus 16. és 21. között 90 ország több mint
2000 résztvevőjét várjuk a Maty-érre. Első alkalommal nem négy, hanem öt napos lesz már a
kajak-kenu világbajnokság, és felkerültek a para kenu versenyszámok is. Ez már elmúlt évben
Poznanban is volt. Második alkalommal most Szegeden már para versenyszámok is lesznek
kajak-kenuban, és 2016-ban a kajak-kenu sportág már ott lesz a paralimpia programján is. Azt
gondolom, ez is jelzi azt, hogy a kajak-kenu sportág tovább szélesedik a nemzetközi világban
és a tradíciói egyre nőnek.

Nagyon fontosnak tartom, hogy körülbelül tizennyolc óra élő televízióközvetítés lesz
az M1-en, hiszen ő a host broadcastere az eseménynek, másrészt az Eurosporton, és azokon a
televíziókon, amelyek átveszik a közvetítést. Ami mindenképp azt gondolom, hogy egy
jelentős országpromóciót tesz lehetővé az esemény által, hiszen széles e nagyvilágba el
fognak jutni azokat a képek, amelyek Magyarországról, Szegedről, és ahogy 2006-ban is a
turizmus rt-vel közösen készítettünk olyan promóciós filmet, amely a főcímben lemehetett,
amelyben természetesen Budapest és más magyarországi helyszínek, amelyek vonzók
lehetnek a turisták számára, megjelentek, ez mind-mind átvitt értéket adhat.

Több mint tizenkétezer vendégéjszakával számolunk a versenyzők és az idejövő
szurkolók által. Háromszázötven akkreditált újságíró lesz a helyszínen, és a 2006-os
számokból kiindulva húsz-huszonötezer nézőre számítunk a helyszínen döntők napjain. Csak
egy számot hadd mondjak, több mint tízezer ülőhelyet fogunk felépíteni a Maty-éren, és
nagyon remélem, hogy ez is szűknek fog bizonyulni a döntők napjain.

2006-ban az volt a víziónk, hogy nem egy versenyt, hanem egy eseményt szeretnénk
rendezni sok kísérőeseménnyel és egyéb programmal. 2011-ben még egy picit ennél is tovább
szeretnénk lépni, és nem mint egy eseményt, hanem egy élményt szeretnénk szervezni,
teremteni az odalátogatók számára. Ebben nyilvánvaló, ahogy az előbb is elmondtam, kiemelt
célunk az, hogy igenis a versenyesemény által egy igazi Magyarország promóció és egy újabb
pozitív imidzs, kép legyen kialakítható Magyarországról. Ebben eddig is élen járt a kajak-
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kenu és kajak-kenu hazai események, hiszen a nemzetközi világban Szeged, és a kajak-kenu
versenyek fogalommá nőtték ki magukat. Azt gondolom, hogy ez 2010-11-ben is így lesz.

Rendkívül nagyon hangsúlyt szeretnénk fektetni a professzionális résztvevői
kiszolgálásra mind a nézői, mind a versenyzői oldalon, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy
olyan egész napos programokat teremtsünk, ami a családok számára kicsiknek és nagyoknak
lehetőséget biztosít, hogy hasznosan töltsék el az ottani öt napot, vagy ha csak a döntőkre
látogatnak le, a következő három napot.

Rendkívül fontos - és Gyulay Zsolt is fog mindjárt beszélni róla -, hogy a kajak-kenu
sportág eddig is élen járt a különböző versenyszervezéshez kapcsolt innovatív
megoldásokban, most is sok újítást szeretnénk bevezetni a televízióközvetítésben, az
informatikai rendszerekben és általában véve a sajtó kiszolgálásában. Ez mind, mind, mind
azt gondolom, olyan érték, amely utána más világeseményeken, más szervezésekben is
hasznosítható legyen.

Ahhoz, hogy mindez meg is valósuljon, nyilvánvaló, hogy egy szoros együttműködés
szükséges a nemzeti sportközpontokkal, és el kell indulni egy újabb fejlesztésnek a Maty-
éren, és ebben át is adnám a szót Gyulay Zsoltnak, aki a fejlesztésekről egy pár szót beszélne.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr, öné a szó!

Gyulay Zsolt (Magyar Kajak-Kenu Szövetség) szóbeli kiegészítése

GYULAY ZSOLT (Magyar Kajak-Kenu Szövetség): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Elhangzott az a szlogen, hogy nem eseményt, hanem élményt szeretnénk nyújtani a
közönségnek nemcsak a helyszínen, hanem a képernyőkön egyaránt. Úgyhogy ahhoz, hogy
élményt nyújthassunk, véleményem szerint komoly infrastrukturális fejlesztésre van szükség
jelen pillanatban a pályán.

Azt lehet mondani, hogy ’98-as, 2002-es, 2006-os szervezés, rendezés a szegedi
világbajnokságon mérföldkő volt a sportág tekintetében, és Vígh Lászlóval már végigjártuk a
szegedi maty-éri pályát és meghatároztuk a fejlesztés főbb irányvonalait. Azt gondolom, hogy
ha már fejlesztünk, akkor olyan irányba fejlesszünk, hogy ez a későbbi fenntarthatóságot
biztosítsa, és egy olyan multifunkcionális létesítménybe rakjuk a pénzünket, ami később is
egyaránt nagyon jól használható lesz nemcsak a kajak-kenu sportág számára, hanem egyéb
más sportágak számára. Tehát egy olyan olimpiai centrum jöjjön létre, ahol kajak-kenu,
evezés vagy akár triatlon sportág is megtalálja az otthonát.

Hangsúlyozottan ez nemcsak az élsporté, hanem a közönségé is lesz, hiszen egy
multifunkcionális fejlesztés nemcsak az élsportolóké. Azt gondolom, hogy szálláshelyek
kialakításában lehet bővülni, illetve hogy ha elnök úr is már beszélt a fejlesztés irányairól, ha
megnézzük a világ más kajak-kenu pályái mely irányba fejlesztődnek, akkor gyakorlatilag azt
látjuk, hogy tényleg a multifunkcionalitás és a későbbi kihasználhatóság és a fenntarthatóság
az, ami nagyon fontos.

Említettük azt, hogy a 2002-es, 2006-os rendezés mérföldkő volt a kajak-kenu sportág
életében, hiszen a magyar szervezés nemcsak kiemelkedő volt, hanem olyan új, innovatív
megoldások születtek, amelyek jelen pillanatban is meghatározzák a kajak-kenu sportág létét.

Mást ne mondjak, 2006-ban volt egy új közvetítési forma, amit a magyarok találtak ki
és fejlesztettek először ki. A 2006-os vb közvetítése aztán a 2008-as pekingi olimpián
megjelent. Ez nagyban segítette hozzá a mi sportágunkat, hogy a tizedik legnézettebb sportág
lett a pekingi olimpián. Azt gondolom, hogy egy sportág életében ez egy nagyon fontos,
meghatározó dolog, hiszen tegnap egy tv-műsorban voltam elnök úrral és hallottam, hogy
rákérdezett a riporter, hogy speciális magyar sportágakról van szó, esetleg annyira nem
nézettek vagy nem népszerűek a világban. Tényleg megfordult a trend és egy nagyon
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dinamikusan fejlődő sportágról van szó. Bejött a sárkányhajó, bejött a kajakozásnak a
különböző formái, és nyugaton rendkívül dinamikusan fejlődik, és azt gondolom,
Magyarország élen jár mindenféle ilyen újításban. Bármikor, amikor a szervezésről
beszéltünk és a rendezésről, a nemzetközi kajak-kenu szövetség vezetői elismerően
nyilatkoztak. El se tudták képzelni, hogy lehet ilyen közvetítést csinálni, el se tudták képzelni,
hogy negyven-ötvenezer ember kilátogat egy kajak-kenu versenyre, és ilyen hangulatot tud
okozni.

Azt gondolom, hogy a segítség és az infrastrukturális fejlesztés arra is vonatkozik,
hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk tenni, hiszen ne adjuk alább, mint amit eddig tettünk,
hiszen eddig élen jártunk a szervezésben és a fejlesztésekben is. Azt gondolom, hogy egy
országnak, sportágnak nemcsak a sportemberek tekintetében kell élen járni, hanem olyan
újításokat kell behozni, hogy akár gyakorlatilag nemzetközi szinten is a sportágat tudják
vezetni, hiszen mindenki tudja, hogy most első alelnöknek választották meg Vaskúti Istvánt,
ez egy nagyon fontos része a sportágunk fejlődésének.

Összefoglalva azt gondolom, hogy a segítségkérés kétirányú, hiszen a szervezésben is
igényeljük a segítséget, illetve az infrastrukturális fejlesztésben. Azt gondolom, hogy akkor,
2011-ben, ami – elnök úr is említette – nagyon hangsúlyos és nagyon fontos minden ország
életében, egy kvalifikációs világbajnokság, a mi életünkben pedig azt gondolom, hogy még
fontosabb, hiszen hazai környezetben kajakosaink, kenusaink sokkal több kvótát tudnak
szerezni, és azt hiszem, a 2012-es londoni olimpián is remélhetőleg a meghatározó sportág
leszünk, és a legtöbb aranyérmet hozó. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy ez a
segítség meglegyen az állam részéről.

Köszönöm szépen.

Kérdések a tájékoztatókhoz

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen meggyőző érveket tartalmaz az előterjesztés mind a
korábbi eredményeket, mind a sportág nézettségében, eladhatóságában bekövetkező

változások, illetve reményeink szerint egy olyan fejlesztés tekintetében, amelynek
köszönhetően valóban a szegedi pálya, amit tényleg az elmúlt versenyek igazolják, amit
nagyon szeretnek nemcsak a mi versenyzőink, hanem a nemzetközi kajak-kenu világ
sportolói, hogy tényleg méltó körülmények között is tudjuk őket fogadni a későbbiekben.

Valóban kiemelkedő dolog, és én azért is támogattam már az első pillanattól kezdve,
már amikor a pályázat beadására sor került, hogy ezt a 2011-es kvalifikációs világbajnokságot
megkapjuk, amiben ugye nyilván nagy szerencsénk is volt, hiszen ha nem mondják vissza a
franciák, akkor nem jutunk ehhez a lehetőséghez. Azzal egyetértek, amit elnök úr és főtitkár
úr is megerősített, hogy nyilván azért kaphatta meg Magyarország, mert az eddigi rendezések
kiválóan sikerültek. Az, hogy a nyolcéves periódus most felgyorsulhat és 2006 után már nem
kell nyolc évet várni, hogy újra világbajnokság legyen, azt gondolom, ez mindannyiunk
örömét szolgálja.

Egy dolog még nem került kiemelésre, de azt gondolom, hogy az elmúlt időszak nagy
sportrendezvényei azt igazolták, hogy óriási fellendülés várható az utánpótlás tekintetében is.
Hiszen minden nagyversenyünk, nagyrendezvényünk azt igazolta, hogy egy ilyen esemény
után jelentősen megnő a gyerekek kedve azon sportágak iránt, hiszen más a tévében látni
valamit, más élőben látni, más érezni valamit, hogy ez Magyarországon történik. Még akkor
is, ha a helyszínen nem tudnak részt venni és ott nézni, de nyilván a napi sajtó is sokkal
élénkebben foglalkozik ezzel az üggyel, tehát ennek van még egy nagyon fontos hatása.
Reméljük, hogy ennek köszönhetően az a - tényleg most már az elmúlt tíz évben
folyamatosan biztosított - professzionális teljesítmény, amit az élsportolóink végeznek, annak
lesz megfelelő utánpótlás oldala. Hiszen nagyon örülök, hogy ezt még mindig Londonban is
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fenn tudjuk tartani, de látjuk általában a sikersportágakban, hogy mindig van egy-egy
visszaesés, úgyhogy reméljük, ezt a lendületet talán ezáltal is tovább tudjuk vinni.

Úgyhogy azt továbbra is állíthatom, hogy a bizottságban támogató partnerre lelnek, én
majd a végén szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy hozzunk is határozatot a rendezvény
támogatásáról. Arról, ahogy Gyulay Zsolt is elmondta, mind infrastrukturális fejlesztési
oldalon, mind szervezésben a Magyar Kormány és Magyar Parlament segítségére számítanak.
A bizottságunk részéről nyilván ezt meg fogjuk tenni, de majd képviselőtársaim is
hozzászólásukban ezt meg fogják erősíteni.

Nagyon fontos az is, hogy egy fenntartható fejlesztés valósuljon meg. Nyilván nem
kevés pénz egy ilyen eseményre való felkészülés. A jövő évi költségvetési lehetőségünk
reményeink szerint bővülni fognak, tehát az idei évhez képest előre tudunk lépni, és a
Nemzeti Sportközpont fejlesztési terveit nyilván úgy tudja igazítani, hogy abba a
világbajnokság infrastrukturális igényei is szerepelni tudjanak, hiszen ha ez egy fenntartható
fejlesztés, akkor azt több oldalon is ki tudjuk majd használni. Úgyhogy nagyon örülünk
ennek, és köszönjük a bemutatkozást.

Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy van-e kérdésük az anyaggal kapcsolatban? Első
körben akkor a kérdéseket tennénk fel, és azután, ha marad véleményre igény, akkor azt a
következő körben megtehetik. (Jelzésre:) Szilágyi úr, első körben? (Szilágyi György: Nincs
kérdésem.) Kérdés nincs. Ha nincs kérdés, nekem egy kérdésem mindenképpen lenne, a
szállásigényekről. Beszél az anyag nyilván arról, hogy meg kell oldani, de nem tudom, hogy
ha egy ilyen eseményre naponta várhatunk huszonöt-harmincezer néző a döntő napjaira,
illetve talán, ami még fontosabb, azt a kétezer sportolót, sportvezetőt, kísérőt hol tudják
elszállásolni, milyen lehetőségek vannak erre? Nyilván Szeged önmagában nem alkalmas,
nyilván ezt feltérképezték, kíváncsi lennék arra, hogy milyen hatósugarú körben és milyen
színvonalon tudjuk vendégül látni a sportolókat és kísérőket? Ha nincs több kérdés, akkor erre
kérnék választ, (Jelzésre:) illetve van még, Pál Béla képviselő úr.

PÁL BÉLA (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy van-e ilyenkor lehetőség arra,
hogy valamiféle kísérőprogram is legyen?

ELNÖK: Köszönöm. Akkor ezek a kérdések. Főtitkár úrnak megadom a lehetőséget
válaszra, utána következnek a vélemények köre.

Válaszok az elhangzott kérdésekre

SCHMIDT GÁBOR (Magyar Kajak-Kenu Szövetség): Elnök úr a legnagyobb
problémára kérdezett rá, a szállásra. Nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag az esemény kezdi
szétfeszíteni azt a lehetőséget, amelyet Szeged ad. Nyilvánvaló, hogy ez az egyik legnagyobb
logisztikai kihívás számunkra, hogy az embereket megfelelő színvonalon elhelyezzük.
Nyilvánvaló, hogy pozitívum, hogy pont az elmúlt évben a Forrás szállodát felújították,
úgyhogy végre van egy színvonalas négycsillagos szálloda, illetve nyilvánvaló, hogy be kell
kapcsolnunk a környező városokat. Például most Hódmezővásárhelyen adtak át az elmúlt
hónapban egy kitűnő szállodát, illetve van több fejlesztés is pont a Szeged környéki
településeken. Úgy gondolom most, hogy azok a szállások, amelyek Szeged mellett még az
elmúlt két hónapban lekötésre kerültek, azok biztosítékot nyújtanak arra, hogy el fogjuk tudni
helyezni az ideérkező külföldi vendégeket és a hazai szurkolókat.

Természetesen nagyon nagy számban számítunk budapesti szurkolókra. Itt, ahogy
2006-ban is, össze fogunk dolgozni a MÁV-val és a Volánnal, direkt járatok indításával,
amelyek kvázi reggel jönnek és este mennek, ezzel tehermentesítve a szállás dolgokat.
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Nyilvánvaló, hogy ez fontos lesz, tehát fogunk indítani szurkolói vonatokat és szurkolói
buszokat a versenyre.

ELNÖK: Elnök úr!

DR. BARÁTH ETELE (Magyar Kajak-Kenu Szövetség): A második kérdésre, ha
lehet, Pál Béla úr kérdésére válaszolnék. 1998-ban hatalmas sikere volt a szegedi Dóm téren
megrendezett kifejezetten tartalmas, kulturális megnyitónak, és attól kezdve néhány más
hozzá kapcsolódó esemény is volt. Arról nem beszélve, hogy a szegedi főtéren is nagyon sok
olyan rendezvényre kerül sor, ahol megjelennek aztán a versenyzők kicsit közönségcsalogató
és közönséget kiszolgáló rendezvényről.

Ott tartunk, hogy pont az eddigiek sikerén a Magyar Televízió, úgy néz ki, hogy
Európában egyenes közvetítéssel fogja adni a megnyitókat és a hozzá tartozó rendezvényeket.
Eddig mindig késleltetve volt, nem azonnal. Rájöttek arra, hogy ez csacsiság, mert nagyon jó
a műsor. Ezen kívül a pálya mentén teljes hosszában megjelennek a vásározók. Ennek nem
szabad lebecsülni azért a nagyságrendjét és értékét, mert a sporthoz kapcsolódóan elképesztő

információmennyiség jön a tiszta élettől kezdve, a tiszta víztől, a környezetvédelemtől, a
különböző energiaforrásokon át egy hatalmas nagy sor, ahol komoly nagy cégek jelennek
meg, ami persze ilyen értelemben talán nem kultúra, de életmód szempontjából alapvetően
kulturális tájékoztatást adó rendezvénysorozat is. Nem tudom, mindent elmondtam-e.

ELNÖK: Köszönöm szépen, vélemények következnek. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő
úr!

Hozzászólások, vélemények

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Sokkal kevesebbet fogok beszélni, mint az előző
napirendi pontnál, hiszen hogy ha valamiről úgy érzi a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
hogy valamilyen ügy jó kezekben van, akkor ott felesleges feltenni kérdéseket és bármi
mással foglalkozni. Annak nagyon örülök egyébként, hogy elnök úr mondandójában benne
volt az, hogy végre egy sportág, amely az elmúlt időszakban, az úgynevezett rendszerváltás
óta nem visszafelé fejlődött, hanem növekedett, és egyre jobban fejlődött még ebben a
jelenlegi helyzetben is, ami a sportot érinti.

Meg szeretném csak úgy zárójelben jegyezni, hogy harcoltunk és lobbiztunk a
támogatás kiszélesítése miatt a Jobbik Magyarországért nevében, hogy ne csak a látvány-
csapatsportágak kerüljenek bele a kedvezményezetti körbe, hiszen ezen lehet vitatkozni, hogy
a lányok kettes hajója, négyes hajója, csapat is, látvány is, sikeresek is. Akár be is kerülhettek
volna ebbe a körbe. A versennyel kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy maximálisan
támogatjuk erkölcsileg, amit kértek a verseny megrendezéséhez, és ha a kormány úgy dönt, és
remélem, úgy dönt, és támogatni kívánja a versenyt, mi melléjük állunk és ebben is
maximálisan támogatjuk önöket. Sportszakmai szempontból is fontos támogatni ezt a
versenyt, hogy csak az olimpiai kvalifikációt említsem, merthogy itt a fejlesztések révén az
egész sportágnak úgy érzem, hogy ismételten egy nagy lökést adhatnak ezek a fejlesztések.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Varga László képviselő úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Volt már ilyen, hogy Szilágyi
képviselőtársammal több helyen egyetértettünk szakmai kérdésekben, és egy kicsit el is lőtte a
patronomat. Túl azon, hogy én is el szeretném ismerni mind az anyagukat, mind az eddigi
munkájukat, hiszen ez azt gondolom, példaértékű munka. Több kormányzati cikluson átívelő,
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nem politikával átitatott munka ez, amit én is akkor támogatásra érdemesnek tartottam,
amikor azt az ominózus salátatörvényt tárgyaltuk július magasságában, ami a társaságiadó-
kedvezmény lehetőség adta meg a látvány-csapatsportágnak.

Hogy ebből se csináljunk semmiképpen politikai kérdést, inkább elnök úrnak
mondanám, hogy talán ha Brüsszel jóváhagyja ezt a kérdést - egyébként jól vizsgázik az öt
látvány-csapatsportágban - akár én azt mondanám, hogy a bizottság keretei között is, ne egy
politikai kérdés legyen ebből, mérlegeljük annak a lehetőségét, hogy tulajdonképpen, nyilván
2011 tekintetében ennek már jelentősége nincs a kajak-kenu szempontjából. De talán a
középtávú és hosszú távú tervek tekintetében, talán amit Gyulay Zsolt is említett, itt a
fejlesztések tekintetében lehet jelentősége annak, hogy bővítsük a látvány-csapatsportágak
fogalmi körét vagy mondjuk bővítsük bármilyen módon ezt egyébként persze a kajak-
kenuval, vagy adott esetben más sportágakkal is, amiket meg kell vizsgálnunk. Ilyen
módosítókat én is adtam be anno, tehát el tudom fogadni az első körben, hogy is működik ez a
dolog.

MSZP-sként, ellenzéki képviselőként most furcsán hangzik, de én is azt tudom
mondani, hogy én is amiben személyesen meg pártom, társaim nevében segítségemet tudom
felajánlani ebben a tekintetben, ha más nem, a rendezőváros kapcsán kapcsolati lehetőségeim
ebben a tekintetben vannak, úgyhogy ezt mindenképpen fel szeretném ajánlani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Igen?

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nagyon érdekes felvetés, tehát csak azért, hogy ne
menjünk el emellett, esetleg tényleg ha elfogadják ezt a látvány-csapatsportágat, meg lehetne
azt fontolni, hogy egy olyan törvénymódosítást benyújtani, hogy speciálisan esetleg
versenyekre lehessen olyan támogatást adni. Hiszen akkor azt mondjuk, hogy ha évente egy
ilyen fontos sportesemény van, akkor be lehet vonni abba a körbe az adott évben vagy adott
időszakban, ami esetleg újabb lendületet adhatna a sportnak.

ELNÖK: Köszönöm, mindjárt továbbadom a szót, csak ez már többször felmerült. Ha
konkrétan azt nézzük, hogy az adótörvények kiterjesztése egyéb sportágakra mint kérdéskör,
sok vita volt ebben. Azt gondolom, hogy ez is egyáltalán a látvány-csapatsportágakban az
adókedvezmény-rendszer bevezetése teljesen új dolog. Európában egyetlen ország sem
próbálkozott még ezzel, nagyon kemény egyeztetési folyamat indult el Brüsszelben, én
remélem, hogy ezt végig tudjuk vinni, és elsők lehetünk, akik ezt be tudják vezetni.

Már a törvényjavaslat parlamenti vitájában is elmondtuk, hogy ez nem kőbe vésett
jogszabály, meglátjuk ennek a működését. Pro és kontra lehet a dolog, mert az a tizenöt
milliárd forint, amit mi kalkulálunk, ha ez jelentősen több lesz annál, akkor is módosítanunk
kell nyilván a törvényjavaslatot, mert a költségvetés teherbíró képessége ezt már nem tudja
fenntartani, tehát ez a dolog továbbra is fennáll.

Ami Szilágyi képviselő úr javaslatát illeti, a kiemelt sportesemények támogatása,
ehhez nincs szükség az adótörvény módosítására, mert a kormány határozott szándéka az,
hogy minden nagy világesemény megrendezését támogatja Magyarországon.

A Magyar Turizmus Zrt.-ben létrejött egy sportnagyköveti program, erről is majd a
turizmus bemutatkozásakor hallunk információkat. Egy sportnagyköveti program indul, ennek
pont az a célja, hogy minden nagy sporteseménynek, világbajnokság, európabajnokság,
kvalifikációs versenyek, de utánpótlás-versenyek is egyébként ebbe a körbe tartoznak, minden
esetben elemzést fogunk elvégezni arra vonatkozóan, hogy milyen hozadéka van annak a
versenynek. Hány nézőt vonz, milyen imázsépítési ereje van Magyarország szempontjából és
a sport tekintetében, hány versenyző, kísérő érkezik, azok mennyit költenek Magyarországon,
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mennyi bevétele van az államnak összességében ezekből a rendezvényekből, és ennek
megfelelően fogja megítélni ezt a támogatást, amit ezekre ad. Gyakorlatilag nem történik más,
mint megelőlegezi a költségvetés a későbbi bevételeket.

Én ezt most javasolnám is most egyébként elnök úrnak, alelnök úrnak, illetve főtitkár
úrnak, hogy fontolják meg, ahogy elnök úr említette, egy grémium jön létre a
szervezőbizottság fölött. Mindenképp azt javasolnám, hogy a Turizmus Zrt.-nek egy
képviselője abban legyen bent, hiszen velük kell majd ez a támogatás együttműködés, illetve a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportállamtitkárságának egy képviselője is üljön ott. Akár az
NSK vezetője, aki érintett a fejlesztésben, hiszen ő üzemelteti a létesítményt, akár
sportszakmai oldalon érdemes lenne tényleg egy ilyen együttműködés annak érdekében, hogy
azok a kormányzati forintok, azok a közpénzek, amik ezeknek a versenyek megrendezésére
fordítódnak, azokat nyomon tudjuk követni, ne álljon elő az az eset, mint ami sajnos például
az úszó európabajnokság kapcsán előállt, hogy még utolsó pillanatban tízmilliók, százmilliók
igényként megjelennek. Azt gondolom, az se a szervezőbizottságnak, se a kormánynak nem
jó. Az eddigi példák nem ezt mutatták a kajak-kenu szövetségnél, úgyhogy én ezt külön
köszönöm. Szeretnénk ezeket megelőzni, ezért javaslom ezt az együttműködést a
későbbiekben. (Jelzésre:) Hadházy Sándor képviselő úr kért szót, utána Pál Béla következik.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Kajak-Kenu Szövetség Képviselői! Elnök Úr! Főtitkár Úr! Először is szeretnék
gratulálni önöknek és elismerésemet kifejezni az egész sportág iránt úgy a vezetőség, mint a
versenyzők felé természetesen. Nagyon büszkék vagyunk és büszkék lehetünk erre a
sportágra, és nagyon nagy szükségünk van arra, hogy büszkék lehessünk valakire, valamire.

Rendkívül fontos számunkra az, hogy hogyan gondolkodnak rólunk a világban, és
pontosan a sport lehet az egyik olyan terület, amely szimpátiát válthat ki országunk és
nemzetünk iránt. Azonban rendkívül fontos, hogy ezt a jó imázst, amely az elmúlt évtizedek
során kialakult akár a kajak-kenu sport területén, ezt meg tudjuk őrizni, és rendkívül nagy
veszélyt látok magam részéről a dopping területén. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom
azt, hogy ezen a területen kompromisszummentesen lehessen hosszú távon gondolkodni, és
mindenképpen fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést kiemelten kezelje a szövetség is, illetve a
verseny rendezése is. Hogy ha ebben tévedünk, akkor évekre, akár évtizedekre is
visszavethetjük ennek a sportnak a jövőjét, és pontosan ezért szeretném az önök figyelmébe
ajánlani ezt a kérdést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úré a szó!

PÁL BÉLA (MSZP): Az elismerők sorát szeretném nagyon röviden szaporítani,
őszinte elismerésemet kifejezem a Magyar Szocialista Párt nevében is, de azt gondolom, a
bizottság elnöke ki fogja fejezni természetesen a bizottság egészének a véleményét e
tekintetben, és mi is része vagyunk ennek, azért az évtizedeken át tartó, nagyon szorgalmas és
kitartó és előremutató munkáért, ami egyrészt a szövetség vezetése, másrészt amelyet a
sportolók végeznek.

Az a véleményem, hogy ez példaértékű lehet más sportág felé is. A legnagyobb
értéknek azt tartom a sportág sikerei mellett, hogy ebből a sikerből még további lehetőségeket
kovácsolnak, amely nemcsak az ország, hanem a sportág számára is fontos. Hiszen ez a trend,
amely itt kialakult, fontos a kajak-kenu szövetségnek, de ez még fontosabb az országnak,
hiszen jelentős része annak a folyamatnak, amelynek során Magyarország valóban be tudja
mutatni, hogy sikeres sportolónemzet és be tudja ezeket a sikereket mutatni. Emellett
természetesen Magyarország értékeit is, hiszen az ideérkezők, a tévéközvetítések, a
kísérőrendezvények mind-mind ezt célozzák. Elismerésem a tudatos fejlesztésekért is és azt
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gondolom, hogy a bizottság ugyanúgy, ahogy eddig is tette, pártpolitikai színektől függetlenül
egy ilyen jelentős, kiemelt rendezvénynek minden támogatást megad a maga részéről.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Kovács Ferenc képviselő úr, utána lehet reagálni.

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék az előttem
szólókhoz az elismerések kifejezésében, és nagyon örültem elnök úr tájékoztatójának, amiben
ismertette, hogy a tervezési munkába is be fog kapcsolódni már maga a Magyar Turizmus Zrt.
Az én javaslatom konkrétan arról szólna, hogy a kapcsolódó rendezvények kapcsán az adott
helyszínen legyen bemutatva az összes vízi lehetőség Magyarországon, amely a vadvízi
kajakozástól a vitorlázáson keresztül a horgászásig és az egyéb vízi élményeken keresztül
bemutatja Magyarországot alapvetően a vízisportok szerelmeseinek.

Úgy gondolom, hogy ez olyan helyszín, ahol méltó kiállítótérben izgalmasan be
tudnánk mutatni azokat a lehetőségeinket, amelyek a vízhez, a vízisportokhoz kapcsolódva
Magyarországnak rendelkezésére állnak. Úgy gondolom, ez olyan lehetőség, amellyel meg
kellene erre hatalmazni a Magyar Turizmus Zrt.-t, hogy kapcsolódjon hozzá, ehhez meg lehet
találni a megfelelő támogatókat, szponzorokat, az érintett területen a szolgáltatók
finanszírozzák is, és ez hosszú távon hasznot fog hozni Magyarországnak és ezeken keresztül
a víziturizmusnak és a vízisportoknak is. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselői hozzászólásoknak a végére értünk,
megadom a lehetőséget az előterjesztőknek, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Elnök úr,
elsőként.

Reflexiók az elhangzottakra

DR. BARÁTH ETELE (Magyar Kajak-Kenu Szövetség): Nyilván kollégáim is fognak
válaszolni. Először is hadd mondjam azt, hogy jó olyan helyen lenni, ahol kedvelik a sportot,
megpróbálom csökkenteni az érzelmi oldalát ennek a dolognak. Köszönöm szépen, hogy itt
lehettünk, bemutathattunk és köszönöm a kollégáknak is, hogy ezt a komoly tárgyalást
előkészítették.

Három dologra szeretnék reagálni. Az egyik magának a grémiumnak a dolga.
Természetszerűleg benne kell lenni azoknak a szervezeteknek, személyeknek, akiket elnök úr
mondott. Ezen kívül, bocsánat, hogy itt mondom el, de teljesen természetes, a politikát is
szeretnénk, ha részt venne benne, mert anélkül meg nem lehet, mert nincs olyan erő, ami
összefogja mindet. Nagyszerűnek tartom ennek a gondolatát, mármint a bemutatása. Hadd
áruljam el, hogy évek óta keressük azt a fő szponzort, aki a tiszta víz, tiszta élet kategória alá
be tud minket helyezni. Ha nézzük a sok kis szponzornak a küzdelmét, már ebből a
szempontból nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon komoly támogatóink vannak, de
keressük ennek a lehetőségét, és ez pont beleillik ebbe a fenntarthatósági, víztisztasági és
egyéb más alapkérdésbe.

A doppingról. Túl sok jót mondunk magunkról, nehogy egyszer ez visszaüssön, de
azért az egyetlen szövetség vagyunk, akik rendszeresen saját pénzből, nem állami, nem
olimpiai bizottsági, nem külföldi pénzből rendszeresen magas szintű doppingellenőrzéseket
tartottunk, tehát vérvizsgálatot akkor is, amikor erre nem volt vagy nincs szükség. Azt
tudnunk kell, hogy ebbe egy kis hányada esik bele a sportvilágnak. Azt is tudjuk, hogy őrülten
fertőzött világ ez a sportvilág, a sport is mint olyan. Tehát nagyon nehéz lenne azt mondani,
hogy Isten bizony, itt a dolog minden rendben van. Minden reggel rettegve kel fel az ember,
hogy valaki megtévedhet, akár egy edző, nem versenyző. Edző is megtévedhet, mert odajön
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valaki, és azt mondja, most találtuk meg ezt a fantasztikus pirulát, gyerekek, ez ott lesz, úgy
fogtok menni, mint a nem tudom, micsoda. Majd később kiderül, hogy se nem mennek úgy és
kellemetlen is a helyzet. Összefoglalva igen, nagyon komolyan vesszük ezt a dopping ügyet a
lehetőségeink mai keretein belül, de azt gondolom, az egész ország sportirányításának
valóban nagyon komolyan kell venni. Magam részéről köszönöm szépen, ami elismerés volt,
igyekszünk megfelelni még a következő években ennek.

ELNÖK: Köszönöm. Gyulay Zsolt alelnök úr!

GYULAY ZSOLT (Magyar Kajak-Kenu Szövetség): Köszönöm szépen képviselő
uraknak ezeket a pozitív visszajelzéseket. Gyakorlatilag abban a helyzetben vagyunk, hogy
külföldi útjaim során kajakosként, futballvezetőként és Forma 1-es vezetőként gyakorlatilag
én is azt mondom, hogy amiben a világon a legjobbak vagyunk, azt erősíteni kell, és azt a
magunk kis közösségei számára tényleg példaértékűvé kell tenni. Azt gondolom, amikor kint
járok kajakosként, akkor tényleg valamiféle különlegesnek érzem magam, akár mint
versenyző, akár mint vezető, hiszen valamiben tényleg a világ legjobbjai vagyunk. Ez lehet a
tévéközvetítések megszervezése, a nézők beengedése a pályára, a nézők részvétele, a
szervezés vagy bármi, vagy hogyha technikát kell oktatni, a magyar edzők sajnos külföldön
keresik nagyrészt a kenyerüket, és próbáljuk majd őket visszahozni, de magyar edzőről
technikailag, hozzáállásilag mindig csak jót hallani. Ilyen tekintetben tényleg az jó, ha a
politikusok is azt látják, hogy a világon ilyen sportágban szervezésben, sportszakmailag elöl
vagyunk és ezt tudjuk erősíteni itthon, és ezzel még inkább a nemzetközi szövetség
húzóágazata lehetünk, illetve egy olyan ország, amely élen jár mindenben.

A doppinggal kapcsolatban soha nem szeretem, amikor ezt nagyon kihangsúlyozzuk,
de nem lehet kihangsúlyozni elégszer, mert gyakorlatilag egy élő probléma. Azt gondolom,
ami a nemzetközi sportban van, illetve a magyar sportegészségügyben, az elég nagy
küzdelem. Ebben is a Magyar Kajak-Kenu Szövetség élenjáró, hiszen kötöttünk a
Semmelweis Egyetemmel egy olyan átfogó megállapodást, amelyik sok mindenre kiterjed.
Hiszen az volt a problémánk, hogy a sportolóink eltévedhetnek, nem elég kontrollált az ő

felkészülésük és egész tevékenységük. Ebben a tekintetben én is azt gondolom, hogy a kajak-
kenu szövetség úttörő, hiszen egy új elképzeléssel egy olyan orvosi stábot állított fel, amely
tényleg dietetikustól kezdve pszichológuson át a doppingmegfigyelésen keresztül egy nagyon
szigorú rendszerben foglalja össze a sportolók felkészülését pontosan azért, hogy ne kerüljünk
kellemetlen helyzetbe. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmidt Gábor, van-e még valami?

SCHMIDT GÁBOR (Magyar Kajak-Kenu Szövetség): Csak szeretném megköszönni a
szervezőbizottság nevében is a támogató szavakat, és mindent el fogunk követni, hogy egy
újabb olyan eseményt szervezzünk, ami az ország hírnevét növeli, azon leszünk a csapattal is.
Köszönöm szépen.

Döntéshozatal

ELNÖK: Köszönöm. Megköszönve elnök úr, alelnök úr és főtitkár úr prezentációját,
beszámolóját, a bizottság tagjainak a véleményét és kérdéseit, szeretném, ha egy állásfoglalást
fogadna el a bizottság a napirendi pont lezárásaként. Felolvasnám a szöveget, és erről kérnék
majd szavazást.

A parlament Sport- és turizmusbizottsága meghallgatva a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség tájékoztatóját, a 2011. évi olimpiai kvalifikációs világbajnokság megrendezését
illetően teljes támogatásáról biztosítja a szövetséget a rendezvény megszervezésében. A
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bizottság fontosnak tartja, hogy a verseny jól szolgálja a magyar sport és turizmus érdekeit,
ezért arra kéri a szervezőbizottságot, hogy a verseny rendezése során törekedjen e két terület
számára az előnyök maximális kihasználására.

Kérdezem, hogy ehhez képest van-e még valamilyen kiegészítése a bizottság
tagjainak? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ki az, aki elfogadja az állásfoglalást,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt,
egyhangú döntésével hozta meg az állásfoglalást, amelyet természetesen az elnökség részére
meg fogunk küldeni.

Sok sikert, jó munkát kívánok, és ha bármiben menet közben úgy érzi a
szervezőbizottság, hogy a bizottság segítségére van szüksége, akkor készséggel állok, illetve
állunk rendelkezésére. (Dr. Baráth Etele: Köszönjük szépen.) A napirendi pontot lezárjuk.

Egyebek

Kérdezem, Egyebekben kérdezem a bizottságot, van-e valamilyen kiegészítésük?
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a bizottsági ülést bezárom, további szép napot, eredményes
munkát kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


