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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 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. Megkérem kedves
képviselőtársaimat, vendégeinket, hogy foglaljanak helyet. Képviselőtársaim írásban előre
megkapták a mai ülésre szóló meghívót, amelyben szerepeltettem azokat a napirendi
pontokat, melyeket munkatervünk is tartalmaz. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan van-e
kiegészítő javaslatuk? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, ki az, aki elfogadja
a mai ülés napirendjét, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény,
tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú döntésével elfogadta az ülés napirendjét.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így megkezdi
munkáját.

Tájékoztató a 2010. évi turisztikai szezon értékeléséről

Első napirendi pontunk egy tájékoztató a 2010. év turisztikai szezonjának értékeléséről,
melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, dr. Horváth Endre fog
prezentálni számunkra. Köszöntöm államtitkár urat, illetve Fodor Olivért, aki a
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyettes Államtitkárságának osztályvezetője. Államtitkár úr,
öné a szó. Képviselőtársaim írásban azt az anyagot előre megkapták, amelyet államtitkár úr
elküldött, úgyhogy ehhez képest, ha még kiegészítése van, azt kérem, most tegye meg.

Dr. Horváth Endre helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése

DR. HORVÁTH ENDRE helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak, Hölgyek! Hölgyeim és Uraim! Egy kiegészítés nélküli, de
rövid áttekintést adnék az írásban átadott anyagról. Kérdezem elnök urat, hogy hány percben
tegyem meg ezt a rövid hozzászólást?

ELNÖK: Amennyit szükségesnek tart államtitkár úr, de ha lehet, akkor negyedóránál
ne legyen hosszabb.

DR. HORVÁTH ENDRE helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó,
akkor én öt percben kiemelek néhány fontosabb számot ebből a tavalyi szezonértékelésből, és
ha igény van rá, utána részletesebb tájékoztatást is tudok adni az írásbeli anyagnak
megfelelően.

A 2010. évi turisztikai szezon értékelését, egyrészt a magyarországi szálláshelyek
forgalmának az alakulását, másrészt ennek megfelelően régiós megoszlását, illetve a
nemzetközi kitekintést szeretném megmutatni, majd harmadik pontban előrejelzés 2011-re.

Az írásbeli anyagot tehát tekintve én akkor kiemelnék néhány olyan fontosabb számot,
ami jellemzi a tavalyi szezont. Azt fontosnak tartom kiemelni így általában is, hogy a 2009-es
évhez való hasonlítás sok esetben, hogy ha bázisként tekintjük, akkor nem ad feltétlen okot
optimizmusra, ezért néhány esetben érdemes megnézni a 2008-as adatokhoz való
összehasonlítást. Sok területen azt látjuk, hogy a válság előtti évhez képest is már bizonyos
területeken növekedést lehet látni. Az egyik legfrissebb ilyen hír, ami itt a beszámolóban
nincsen benne, hogy a kongresszusi turizmus területén is a 2008-as számokhoz képest javulás
látható.

Alapvetően tehát 2010-ben a vendégek száma 1,9 százalékkal haladja meg a 2009-es
évi adatokat, Magyarországon 19,0 millió vendégéjszakát regisztráltunk. A Magyar Turizmus
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Zrt. forgalomjelentése szerint a külföldi vendégek száma 4,8 százalékkal, a vendégéjszakák
száma 1,4 százalékkal nőtt.

A küldő országok közül néhány jelentősebbet emelnék ki. Az Amerikai Egyesült
Államok mint küldő ország 12,6 százalékkal, illetve Csehország 10,6 százalékkal tudta
növelni a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak a számát az elmúlt évben, 2009-es
számsor. Kiemelnék egy országot, Oroszország küldő piac 26,7 százalékos növekedést mutat.
Ez azt jelenti, hogy a BRIC országok közül külön figyelnünk kell Oroszországra, de
természetesen itt ugye számos egyéb kérdést, vízumkérdést is figyelembe kell venni, ha
további növekedést akarunk elérni.

Szóbeli kiegészítésként azt én elmondanám, hogy az oroszok részéről – most részt
vettem egy gazdasági vegyes bizottsági ülésen, aminek az előkészítése során kiderült -, hogy
az oroszok nem regisztrálnak növekedést, ők csak 15 százalékot regisztrálnak, mert nagyon
sokan Bécsen át érkeznek Magyarországra, és azt az oroszok bécsi, ausztriai kiutazásként
regisztrálják. A belföldi vendégek száma 0,5 százalékkal, fél százalékkal csökkent,
ugyanakkor a vendégéjszakák száma 1,6 százalékkal nőtt.

A szállodák vendégforgalma. Itt fontos kiemelni azt, hogy a szállodákban a szálláshely
szolgáltatás, a szoba árbevétel csökkent, de az összárbevétel területén lehet növekedést látni,
tehát eltolódik a kereslet abba az irányba, hogy nem az alapszolgáltatást, tehát nem magát a
szobát lehet megfizettetni, hanem a kiegészítő, a vendéglátást és az egyéb szolgáltatásokat. A
szállásdíj-bevételek területén azt látjuk, hogy 55,9 milliárd forintos vendéglátás bevétel és
50,8 milliárdos egyéb bevétel keletkezett, míg maga a szállásdíj-bevétel enyhe mértékkel is
csökkent, 1,3 százalékkal. Ezt megint kiegészítésként tenném hozzá, tehát ez azt mutatja,
hogy a kiegészítő szolgáltatások szerepe jelentős lehet.

Ami nagyon fontos, az üdülési csekk. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány adatai
szerint 2010. novemberben 1454 kereskedelmi szálláshely fogadott el üdülési csekket, és a
belföldi szálláshelydíjak 35 százalékával volt egyenértékű ez az itt megjelenő üdülési csekk,
ami a belföldi turizmusban ez továbbra is egy jelentős tétel.

A szállodák vendégforgalma esetében a vendégéjszakák 73,1 százalékát regisztráltuk
szállodákban, a külföldi vendégek száma 8,4 százalékkal, a vendégéjszakák 6,1 százalékkal
növekedtek. Növekedés volt a belföldi területen is.

Külön megnéztük a gyógy- és wellness szállodák forgalmát. 2010. december 31-én a
KSH 58 működő gyógyszállodát és 103 wellness szállodát tartott nyilván. A gyógyszállodák
regisztrálták 2010-ben a szálláshelyek vendégeinek 10,3 százalékát, 751 ezer főt, és a
vendégéjszakák 13,5 százalékát. A szobakapacitás-kihasználtság náluk 56,1 százalék volt,
tehát ha megnézzük, hogy egy szállodának az átlagos szobakapacitás-kihasználtsága 44,8, itt
pedig 56,1 százalék. A gyógyszállodák küldő országai hasonló megoszlás, itt is Németország,
Ausztria, Oroszország és Csehország a négy legfőbb küldő.

Az elmúlt évben a szállásdíj-bevétel is jelentősen növekedett. A wellness szállodákra
hasonló mondható el. Hogy ha például megnézzük, kiemelném itt az írásos anyagból az
átlagos tartózkodási időt, akkor a wellness szállodákban valamivel a kereskedelmi szálláshely
átlag alatt maradt, a külföldi vendégeknél azonban 3,0 éjszakát, tehát az átlagos
2,5 vendégéjszakához képest 3,0 éjszakát regisztráltak.

Régiós áttekintésben, ha megnézzük azt a tortaábrát, amin azt látjuk, hogy a régióknál
hogyan alakul a forgalom, azt látjuk, hogy a három főbb fogadó régió a Budapest-Közép-
Duna-vidék, Balaton és Nyugat-Dunántúl jelenleg is 68 százalékot, tehát a vendégéjszakák
több mint kétharmadát regisztrálja.

A nemzetközi kitekintésben egy megjegyzést tennék. Míg világszerte 6,7 százalékos
érkezési adatokat mutatott, a válságon túllendült a turizmus, Európában ez a növekedés csak
3,4 százalékos, és Magyarország növekedése ezt nem éri el. Itt azt lehet látni, hogy nagyon
sok a teendőnk azért, hogy a válság után átrendeződő piacból minél nagyobb részt hasítsunk
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ki az új viszonyok között, és ehhez van szükség nagyon világos szabályozásra, jó
kommunikációra és egy nagyon jó együttműködésre. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a szóbeli kiegészítést. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy van-e további kérdésük, esetleg véleményük? (Jelzésre:) Zakó
László képviselő úr, öné a szó.

Kérdések, hozzászólások

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Amit államtitkár úrtól hallottunk, azt
jórészt el tudtuk olvasni a küldött anyagban is. Arra lettem volna vagy lennék akkor most így
kíváncsi utólag, hogy a számhalmazok és számsorok ismertetése mellett van-e felmérés arra
vonatkozóan, hogy a hozzánk látogató turisták mit szeretnének Magyarországon, ha változna.
Mi a véleményük a közbiztonságról, gépkocsi-feltörésről, a tisztaságról elsősorban a
tisztaságról, a magunk által nagyon helyesen előtérbe helyezett hungarikumainkról, illetve mi
az, amivel a veleményük alapján elő kellene rukkolni a további vendégforgalom növekedése
érdekében. Tudniillik ezek a számok nagyrészt – sajnos vagy nem sajnos – aszerint változnak,
hogy milyen a világ, az európai gazdasági helyzet, a tendenciák, közbiztonság, a háborús
helyzet, az euró árfolyamok. Gyakorlatilag a számsorokból nem közvetlenül tudjuk elérni
Magyarország abszolút közvetlen szerepét ebben a tendenciában, amit ezek a számsorok
kirajzoltak.

Kérdezem azt, hogy valami akciót tervezünk-e atekintetben, hogy még intenzívebben
tudjuk meg a hozzánk látogatók véleményét saját magunkról, illetve elképzeléseikről,
várakozásaikról. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdések képviselőtársaim részéről?
Esetleg észrevétel az elhangzottakhoz? (Nincs jelzés.) Nekem lenne néhány apró kérdésem,
államtitkár úr, amire majd kérnék választ.

Az egyik, amit államtitkár úr kiemelt a szóbeli kiegészítésében is, az üdülési csekkek
szerepe a belföldi forgalomban, mindig, a tavalyi évben is 35 százalékát teszi ki a szálláshely
szolgáltatások kifizetésének. Kérdésem az, hogy a kibocsátás mennyisége hogy alakult, van-e
erről információja az államtitkárságnak? A 2009-es évhez képest 2010-re 25 százalékos
adókötelezettséggel terhelte meg még az előző kormány az üdülési csekkeket, aminek
kapcsán az volt a várakozás, hogy jelentősen csökkenni fog a kibocsátás mennyisége.
Szeretném kérdezni, hogy ez hogy alakult.

Nagyon érdekes összehasonlítást olvastam, ami az európai városok
szállásférőhelyeinek egyrészt a forgalmát, másrészt a kihasználtságát, illetve az ár színvonalát
hasonlította össze. Ebben Budapest sajnos az utolsó helyen áll Európában. Nyilván majd a
következő napirendnek lesz alapvetően az a célja, hogy bemutassa, hogy Budapest mostani
vezetése hogyan tervezi a turizmus átalakítását, milyen akciókban gondolkozik, de az
államtitkárság is nyilván kell, hogy reagáljon erre valamit. Államtitkár úr, ha erről mondana
valamit, mert gondolom, hogy terveznek külön Budapest kapcsán olyan változásokat a
következő években, ami ezt a meglehetősen gyenge pozíciót javítani tudná.

Jól láthatóan azért már a kormányváltásnak az eredménye látszik az adatokon. Látható
az, hogy az a - még az első Széchenyi Tervhez kötődő - fejlesztési boom, amely a gyógy- és
wellness szállodák építésében, fürdőfejlesztésekben mutatkozott meg, abban az esetben
gyakorlatilag a tavalyi évben is visszaesés lett volna a piacon, mert elképesztően jó adatokat
tudtak produkálni a gyógy- és wellness szállodák, illetve általában a négycsillagos és
ötcsillagos szállodakategória az, ami pozitív eredményeket tudott hozni. A belföldi vendégek
tekintetében is úgy tűnik, hogy a négycsillagos kategória az, amely a legkedveltebb típus.



- 8 -

Az új Széchenyi Terv kapcsán azok a fejlesztési források, amelyek ezt a területet
érintik, azoknak hogyan lehetne meggyorsítani a felhasználását, minél könnyebbé tenni,
illetve arra tekintettel, hogy a piacon gyakorlatilag a kereskedelmi bankok leállították a
turisztikai projektek finanszírozását, ezen a téren van-e valamilyen terve vagy elképzelése a
kormánynak, hogy segítse a beruházások megvalósulását.

Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
államtitkár urat kérem meg, hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ, öné a szó,
államtitkár úr.

Válaszok az elhangzottakra

DR. HORVÁTH ENDRE helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kérdésekkel kapcsolatban, tehát hogy milyen igények vannak, mi jelenik meg a külföldieknél
mint fő gond. Az ön által említett területeken természetesen vannak gondok, tehát
közbiztonság, tisztaság, az illemhelyek, a repülőtéri transzfer, a taxi szolgáltatás, a
túlszámlázások.

Ezzel kapcsolatban, amit tennünk kell. Egyrészt a fogyasztóvédelmi hatósággal
közösen elindítottunk januárban egy olyan folyamatot, ami kifejezetten az éttermi, illetve taxi
szolgáltatás területen a túlszámlázását kívánja megállítani, illetve megfordítani ezt a
tendenciát. Ezt természetesen ellenőrzési eszközökkel tudja folytatni az NFH. Az NFH-val
elindított folyamat januárban kezdődött és a jelentés, amely rendelkezésemre fog állni, fogja
azt tartalmazni, hogy ez milyen mértékű ez a probléma. Szóbeli elmondások alapján akár arról
is be tudok számolni, hogy tegnapi napon a szolgáltatók is jelezték ugyanezeket a
problémákat, külön kiemelve a taxi szolgáltatást. Kiemelve azt, hogy Ferihegyen a reptéren
dúló verseny transzparense megjelenik az idelátogatók számára a budapesti Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtéren, hiszen van egy olyan jelzés is, ahol ki van írva, hogy milyen taxiba
lehet szállni, hogy máshova ne szálljon be a látogató.

Ami eszközünk van, az egyik ilyen eszköz a fogyasztóvédelmi hatósággal való
közvetlen együttműködés, ahol kijelöljük azokat a területeket, amelyek természetesen az
éjszakai vendéglátáson kívül fókuszterületek, és ezzel kezdtük ezzel a két területtel. Ezeket a
gondokat természetesen fokozatosan fel kell számolnunk ahhoz, hogy jelentős növekedést
lehessen elérni és legyen egy olyan érzete a külföldi idelátogatónak, hogy biztonságban és
tisztaságban tudják meglátogatni a várost. Ez jelenleg nem jellemző. Ezt az együttműködést
kívánjuk folytatni a társhatósággal a többi területre kiterjedően is, nemcsak a taxi részen és
ezen a területen, hanem a többi területen is.

Budapesten gondot jelent egyébként a látogatóknak az illemhelyek hiánya, az aluljárók
állapota, ahol az elmúlt időszakban, október óta jelentős javulást lehet látni, de ez még mindig
nem elég, tehát itt is keressük a további utakat és lehetőségeket. Az együttműködés
természetesen a budapesti BTSZK-val is folyamatos és közvetlen, úgyhogy ezeket a
megkezdett folyamatokat folytatni fogjuk.

A gyógyturizmus területén látható az, illetve a wellness szállodák területén,
amelyeknek egyébként a definíciója nem feltétlen egzakt, a meghatározás inkább egy
marketing jellegű fogalom, de ez elég ahhoz, hogy néhány alapszolgáltatást egy csomagban
kínálva és jól kommunikálva egy jelentősebb foglaltságot lehessen elérni, tehát a 44-hez
képest több mint 56 százalékos foglaltságot, illetve egy hosszabb tartózkodási időt lehessen
elérni. Ezt a területet erősíteni kívánjuk, az új Széchenyi Tervben nem véletlenül került
meghatározásra a gyógyító Magyarország szlogen.

Hogy ez mennyire sikeres. Én az elmúlt időszakban azt láttam különböző kiállításokon,
illetve azt hallottam, hogy most már az ötödik díjat nyerte múlt héten Moszkvában a Magyar
Turizmus Zrt.-nek a standja. A legjobb desztinációs üzenetet fogalmazta meg azzal, hogy
kiemelt egy területet, amelyet úgy kommunikált – és ez nem vizes, vizenyős hatás, hanem
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nagyon levegős, tiszta, világos üzenetet közvetít azzal -, hogy Magyarország világvezető
abban, hogy mennyiféle különböző gyógyhatású forrása van. Ezzel nagyon kell vigyáznunk
ezzel az üzenettel, mert nem lehet magyarból lefordítani, hogy gyógyító Magyarország. A
terapeutikus hatású termálvíz angolul, Amerikában működik. Oroszországban az működik,
hogy Magyarország forró kulcsa Európának, Magyarország a forró kulcsa. (Oroszul is
elhangzik.) Az USA-ban pedig azt beszélik, hogy therapeutic thermal water. Ez minden
esetben helyi nyelvet beszélő, helyi kultúrát ismerőkkel került kialakíttatásra közösen, de az
biztos, hogy az a sokat kritizált döntés, hogy miért emeljük ki a turizmus 20-25 százalékát
jelentő gyógy- és wellness területet, hogy ez tudja-e maga után húzni a többi területet.
Természetesen igen, tehát az eddig tapasztalt az, hogy olyan figyelmet jelent Magyarországra,
amely nem azt mondja, hogy egy a sok közül, hanem hogy a legjobb valamiben.

Hogy ha a számokhoz azért mégis szabad visszatérnem egy pillanatra. Amikor azt
látjuk, hogy mely piacokat kell jobban erősíteni, akkor az orosz piacon megint a számok
fogják eldönteni, hogy ha másfélszeres a tartózkodási idő az orosz piacról, hogy ha
másfélszeres az itteni költés, tehát konkrétan 18 ezer forint költ naponta a regisztrált költés az
európai 12 ezer forintos átlagos költéssel szemben, ez a kettő együtt már több mint kétszeres
többletet nyújt.

Amikor a Magyar Turizmus Zrt. meghatározta és velünk egyeztetve stratégiába foglalta
az akciókat, akkor ezeknek a számoknak a folyamatos értékelésével tudjuk meghatározni,
hogy mit kell még tennünk. Ami még hiányzik - és erre Szalay képviselő úr is rámutatott,
hogy hiányzik -, az az egészségipari felmérés. Hiányzik az a keresletoldali felmérés, ami még
jobban meg tudja alapozni a mi kínálatunkat. Hiszen óriási lehetőség van abban, hogy nekünk
minden egyes területen, akár a kongresszusi területen, akár a kulturális örökség területet
nézem vagy az egészségiparral összefogható, vagy attól külön kommunikálható lehetőségek
vannak. Ezt akkor tudjuk jobban kihasználni, ha még jobban megismerjük a keresletet.
Előttünk áll még ez a keresletoldali felmérés.

A másik terület, ami előttünk áll, az a vonzerőleltár frissítése, ami korábban már
megvolt, kiegészítve természetesen azoknak az orvosi kapacitásoknak a felmérésével,
amelyeket piacosítani tudunk. Az elmúlt hetekben, hónapokban az a tapasztalat, hogy azért
nem olyan könnyű a szabad kapacitásokat megtalálni, hiszen egy egészségügyi szabad
kapacitást feltárni, abból kétféle következtetést lehet levonni. Az egyik, hogy értékesítsük
külföldieknek, hogy az alapellátást nem veszélyezteti. Értékesítsük, vonjuk be a máshol
megtermelt jövedelmet, használjuk turizmus célra, de lehet belőle másféle következtetést is
levonni, nemcsak feltétlenül ezt a pozitív következtetést. Ezen a területen folyik a munka,
egyrészt a kereslet felmérésnek az előkészítése az egészségipar felől, másrészt a kínálat, a
kapacitás felmérése.

Mi tehet még a kormányzat? Elnök úr felvetéseire, részben képviselő úr felvetéseire,
amit meg kell tennünk, a Széchenyi Pihenő Kártyát minél előbb ki kell hoznunk. Tehát amint
a kormánydöntés erről megszületik, az a Széchenyi Pihenő Kártya, ami egyébként az szja-
törvény szerint már létezik mint cafetéria elem 300 ezer forint keretig és 16 százalékos szja-
kulccsal terhelve, ezt minél előbb kihozni. Hogy ha a kormányrendelet megszületett, onnantól
3 hónapra van ahhoz szükség, hogy ebből termék legyen, és ez kint legyen a fő szezonra a
piacon. Hiszen azt is látjuk, hogy a keresletösztönzés, tehát az üdülési csekknek a forgalma
nem hagyható el, fenn kell tartani, de erősíteni kell a szálláshely szolgáltatás területen a
pihenő kártyát. Ennek a bevezetésével természetesen át kell gondolnunk azt, hogy mit
csinálunk a meglévő többi eszközökkel, tehát az üdülési csekkel.

Fontos az, hogy a vendéglátás területén is érvényesítsük ezt az ösztönző hatást, ezen is
dolgozunk, ez még előkészítés fázisában lévő projekt, hogy mit tudunk vendéglátás területen
is tenni. Itt azért elárulom azt, hogy az egyik legfontosabb tervünk a bürokrácia csökkentése.
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Akkor még egy percben röviden a fennmaradt kérdésekre. A REVPAR-mutató
gyalázatos. Olyan gyilkos árversenybe ment bele Magyarország és Budapest, ami azt
eredményezte, hogy a REVPAR-mutató 10 százalékkal a prágai alatt van és 30-40 százalékkal
a bécsi alatt. A REVPAR mindig az, ha megszorzom a foglaltságot az átlagárral. Ebben
változtatni kell. Hogyan lehet ezen változtatni? Nem azt mondjuk, hogy adjátok drágábban a
szobát, hanem azt mondjuk, hogy adjatok több szolgáltatást ugyanazon az áron,
csatlakozzatok a kormányzat által elképzelt irányhoz, mert ez a figyelmet Magyarországra
irányítja, és enélkül nyilván nehéz egyéb szolgáltatásokat eladni.

Nagyon fontos kérdésként említenünk kell azt, hogy a pályázatokkal mi lesz. Két
pályázat jött ki eddig, a tdm pályázat az egyik, ahol a helyi és térségi tdm regisztráció elindult.
Azt látjuk, hogy már most több regisztrált van, mint amennyi tdm eddig létrejött. Tehát én
bízom benne, hogy ez a folyamat májusig csak gyorsul, és hasznosan lehet a helyi márkák
építésére használni a tdm forrásokat. Ez 5, 50, illetve 100 millió forintos keretig elérhetőek,
hiszen központilag nem lehet megmondani, hogy egy helyi márka mire épüljön. Mi azt tudjuk
megmondani, hogy jó apropó a gyógyítás, tehát hogy van a helyi folklór, a helyi örökség, a
nemzeti örökség, illetve a táj adottsága, és erre lehet építeni a helyi tdm-et.

A másik terület, ami már elindult, az attrakciófejlesztés. Olyan területen, hogy a
meglévő attrakcióhoz akár egy látványkonyhát, akár egy történelmi bemutatót, interpretációt
lehet csatolni. Mondjuk egy várban rendezni egy bajvívást és ezt plusz szolgáltatásként
kínálni, ezek apró lehetőségek.

Az igazi nagy fejlesztési lehetőségekre vonatkozó pályázatokra még várni kell, úgy
tudom, a második negyedévig. Itt az NFM és az NFÜ társtárcával, illetve társintézményekkel
ez a munka már tavaly elkezdődött. Mi az NGM részéről leadtuk azokat a pályázati
javaslatokat, amelyek között természetesen a komplex fejlesztési lehetőségek szerepelnek.
Elsősorban nem a kínálatbővítésre, hanem a szolgáltatásfejlesztésre koncentrálunk. Ennyi lett
volna.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönöm az előterjesztést és az
elhangzott kérdéseket is. Kérdezem képviselőtársaimat, maradt-e még valakiben olyan kérdés,
amire választ vár. (Jelzésre:) Szalay alelnök úr.

További kérdések, hozzászólások

SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Én a vidékről kérdeznék, a falusi
turizmusról mint a szálláshelyek valamely lehetősége, én nem láttam az anyagban, hogy
megjelenik. Az hogyan forog a fejükben, miképpen forog, hogy hogyan lehet használni a
vidéket egy kicsit jobban, a természeti környezetet, a természeti értékeket? Köszönöm.

DR. HORVÁTH ENDRE helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
falusi turizmus területén tavaly nyár óta folyamatos konzultációban van a tárca a FATOSZ-
szal, illetve magán-szállasadókkal is, de ezen kívül kamarai képviselőkkel is.

A FATOSZ-szal való kommunikációnak az az egyik legfontosabb eleme az elejétől
fogva, amit már említettem, hogy csökkentsük a bürokráciát. Bizonyos területen ezt már
sikerült, tehát lehet helyi beszerzésű tejet vagy húst találni, vendégasztalt létrehozni, de ez
még mindig kevés. Itt adózási területen is fontos az, hogy lehetővé tegyük azt, hogy
magánszemélyként vagy akár vállalkozásként lehessen működtetni egy olyan szobakiadást
vagy egy olyan házkiadást, ami helyszínen mutatja meg azokat a gasztronómiai értékeket,
amiket nem feltétlen egy étteremben vagy egy szállodában lehet megkapni. Konkrétan
mondok példákat. Ahhoz, hogy akár egy tojást fel lehessen ütni és megsütni - kimegy a
vendéglátó, hoz egy tojást, hogy megsüsse -, ezt jelenleg akadályozzák különböző élelmiszer-
biztonsági előírások. A HACCP-nek az élelmiszerbiztonsági területén a Vidékfejlesztési
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Minisztériummal van közös feladatunk abban, és erre mutatkozik most már az elmúlt hónapok
egyeztetései kapcsán teljes nyitottság arra, hogy ne tekintsük ezt a fajta, általában a
vendéglátást, de különösen ezt a fajta falusi vendéglátást élelmiszer-feldolgozásnak. Mert az
egy rossz szemlélet, ha azt mondjuk, hogy ugyanazokat a szabályokat próbáljuk meg
érvényesíteni. Ez a múltnak a szemlélete, a jelenben ez már nincs meg, mert most abban
dolgozunk közösen a társtárcával, hogy ez a valóságban is megjelenjen, hiszen ezek nagyon
súlyos panaszok.

A másik irányban, amikor azt mondjuk, hogy a Széchenyi kártyát elektronikus
kártyává tesszük, én kaptam olyan megjegyzést erre, hogy akkor ezzel megint bántjuk vagy
megint rossz helyzetbe hozzuk a falusi vendéglátást, hiszen ő nem lesz képes elektronikusan
elfogadni majd egy rendszert. Mint ezt többször jeleztük, az elektronikus alapokra való
helyezés nagyon fontos a pihenő kártyánál, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy
rákényszerítünk bárkire majd a projektek kidolgozása során, továbbvitele során egy olyat,
hogy több tízezer forintot költsön el elfogadó terminálra, hanem lehetőség lesz telefonon,
interneten, tehát más eszközökkel is regisztrálni az adott vendégéjszakát. Ez, ahogy
említettem, a kormányrendelet bevezetése után 3 hónapos projekt alatt kerül pontosításra.

Ez néhány gondolatban a válasz, de természetesen folytatjuk ezt az egyeztetést a
FATOSZ-szal, illetve a társszervezetekkel.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. (Jelzésre:) Zakó László képviselő úrnak akad még
kérdése, akkor képviselő úré a szó.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm és elnézést, hogy másodjára kérek szót, csak
alelnök úr falusi vendéglátásra vonatkozó kérdése generált bennem egy másik kérdést.

A szálláshelyek újbóli osztályba sorolásával kapcsolatban szeretném önt kérdezni.
32 ezer falusi vendéglátó van az országban, akiket most saját érdekükre hivatkozva
belekergetnek egy olyan extra kiadásba, ami véleményem szerint felesleges. Újból osztályba
kell sorolni a különböző szállástípusokat, újra csillagozni kell, koronázni kell, napraforgózni
kell a létesítményt. Ez eddig is így volt, az önbevallás alapján ezután is így lesz, de a jegyző a
vonatkozó jogszabályok alapján adta ki az engedélyt ezekre a minősítésekre. És bár nem
kötelező az osztályba sorolás, de azt mondják föntről, hogy saját érdeke, hogy az interneten
megjelenik csillagokkal, koronákkal, napraforgókkal, feleljen meg az új osztályba sorolási
feltételeknek. Ez egy ilyen falusi vendéglátóhely esetén 40-50 ezer forintba kerül, és
természetesen ezt háromévente meg kell újítani és külön bizottság fog erről dönteni.
Konkrétan tudnék példát mondani, de nem mondok, ahol ezek a bizottságban részt vevő
személyek közvetlenül érintettek az adott település idegenforgalmában, tehát nem
prejudikálok, de az objektivitásuk azért a konkrét településen megkérdőjelezhető.

A HACCP bevezetéséhez tudom hasonlítani, ami annak idején sem lett volna kötelező,
csak mi jó csicskásként ezt azonnal magunkra húztuk ezt a szabályozást, és bezárattunk több
ezer vendéglátóhelyet. Akkor a terveink közt szerepelt az idegenforgalom fellendítése, az új
Széchenyi Terv is prioritást ad ennek. Nem érzi-e úgy államtitkár úr, hogy egy felesleges
púpot tettünk most a vendéglátásból élők vállára, illetve nem szeretnénk-e legalább az anyagi
konzekvenciáit mérsékelni, mert abban a parasztházban, ahol a téli szobabefűtés is gondot
jelent, sokszor nem tudják ezeket a 40-50 ezer forintos extra tételeket kitermelni, miközben
mindenben megfelelnek – hangsúlyozom – az elvárásoknak, csak most újra kell őket
minősíteni.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még további kérdés, mert akkor a vita
szakaszát lezárom. (Nincs jelzés.) Államtitkár úr, öné a szó.
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Válaszok az elhangzottakra

DR. HORVÁTH ENDRE helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Zakó
képviselő úr, egyetértek azzal, hogy ez gond, mert én is érzékelem, de több mint érzés ez. Mi
azt tesszük, hogy a szálláshely rendeletben erre mintegy korrekciót teszünk, amit nagyon
gyorsan meg tudtunk csinálni, és elkezdtük ezzel kapcsolatban a beszélgetést régebben és
tegnap zártuk le ezt a vitát. Most nem megyünk bele majd mélyebben a szálláshely
rendeletbe, de ezt az időszakot, ami majd rendelkezésre áll, ki fogjuk terjeszteni.

Magyarul nem kell majd most beleszaladni egy olyan rendszerbe, ahol mi pápábbak
akartunk volna lenni megint a pápánál. Egyrészt elengedte a kormányzat ezt a dolgot.
Másrészt, amire ön is utalt, hogy nem lehetett azt látni, hogy úgy történik-e vajon mint a
HACCP esetében, ahol országok boldogan kiírják, hogy ők HACCP alá esnek és mégsem
teszik lehetetlenné a vendéglátás működését.

Itt egy sajátosan szintén hasonló történet történt a szálláshely rendelet korábbi
módosításai kapcsán. Ezt most mi első körben időkorlát alól kivettük a szálláshelyeket,
másrészt a turizmus törvényt újra fogjuk szabályozni. A turizmus törvény idén év végéig
kerül terveink szerint majd beterjesztésre, de addig a tárcán belüli munka, társadalmi, illetve
szakmai egyeztetés folyik, és utána tudjuk ezt majd vitára bocsátani önök elé.

Ami nagyon fontos, hogy a turizmus törvény rendezi, de rövid távon, néhány napon
belül majd fogják látni a képviselő hölgyek és urak is, hogy a jelenlegi helyzetben nem lesz
senki belekényszerítve abba, hogy plusz költséggel napraforgót, illetve csillagot vagy egyéb
más jelzést kelljen kihelyezni, mert egyébként marketing hátrányba kerül.

Úgyhogy erről most ennyit tudok mondani, de mondom, a többi kérdés, tehát az elmúlt
hónapok alatt kialakult vélemény alapján a döntés már erről megszületett.

ELNÖK: Köszönjük államtitkár úr, köszönjük az írásban készített előterjesztést, a
szóbeli kiegészítéseket, illetve a vitában történő aktív részvételt, az első napirendi pontot
lezárjuk.

Tájékoztató a Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ működéséről

Áttérünk második napirendi pontunkra, amelyben meghallgatunk egy tájékoztatót a
Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ működéséről. Megkérném Molnár József igazgató
urat, hogy fáradjon az asztalhoz és kezdje meg prezentációját, melynek anyagát
képviselőtársaim is az ülés kezdetét megelőzően megkapták. Öné a szó, igazgató úr.

Molnár József igazgató (BTSZK) szóbeli kiegészítése

MOLNÁR JÓZSEF (Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Köszönöm szépen a lehetőséget a
bizottságnak, hogy bemutassam a fővárosi turizmusirányítás elképzelt jövőjét. Sajnos abba a
kellemetlen helyzetbe kerültem, hogy azt a powerpoint variációt, amit elmentettünk, azt ez a
laptop nem ismeri fel, de a képviselő urak úgy tudom, hogy megkapták a prezentációt itt.
Ennek mentén igyekszem azokat a plusz információkat a prezentációhoz hozzátenni, hogy
segíti önöket a tájékozódásban.

Röviden szó lesz a BTSZK-ról, a fővárosi turizmusirányítás helyzetéről, aktuális
helyzetéről, illetve jövőjéről abban a tekintetben kiemelten, hogy a tdm mint valós kitörési
pont hogyan valósulhat meg, és hogyan segítheti a fővárosi turizmusirányítás jövőjét.

Egyelőre sok mindenki számára ismeretlen a név, BTSZK Nonprofit kft., eddig BTH
Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft.-ként működött. A régmúltból BTH rövidítést megtartotta
a cég, de már mint turisztikai hivatalt nem használta. A névváltoztatásban részben a könnyebb
kommunikáció, részben pedig egy üzenet fogalmazódik meg. Az üzenetnek a lényege, hogy
végképp szeretnénk elfelejteni azt, hogy hivatal vagyunk. A hivatal amúgy sem mindig
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pozitív élményeket kelt a mai lakosságban, főleg egy olyan kifejezetten rugalmas szakmai
területen mint a turizmus. Szeretnénk azt üzenni, hogy egy piaci cég jött létre, amely piaci
alapokon működik függetlenül attól, hogy egyébként egy 100 százalékig önkormányzati
tulajdonú cégről van szó.

Elsődleges feladata a BTSZK-nak az elmúlt években és most is Budapest
városmarketingje, ezen túl természetesen a városmarketinghez kapcsolódóan számos feladat
van. Csak hogy érzékeltessem, profilunkba tartozik például a tourinform irodák működtetése,
a Budapest Kártya kiadása és üzemeltetése, a gondnokolása, valamint egyéb turisztikai
rendezvények gazdái vagyunk. Ezek közül a legkiemelkedőbb és nemzetközi szinten is jól
ismert a Budapesti Karácsonyi Vásár a Vörösmarty téren, amelyet most már évről évre a
szakmai magazinok a legjobb 10, tavaly már a legjobb 3 vásár közé választották be.

A városmarketing cég révén a legfontosabb, pár szóban bemutatom azokat a
legfontosabb kommunikációs platformokat, amelyeken idén, illetve elmúlt években
megjelenünk, és már itt előre szeretném mondani, hogy ezen a területen nagyon komoly
változás állt be az elmúlt pár hónapban a cég élén, illetve gondolkodásmódjában.

A kommunikációs platformok bemutatása előtt annyit még engedjenek meg, hogy a
cég strukturális átalakításáról annyit mondjak, hogy tulajdonképpen nem igazán volt olyan
szervezeti felépítése a számos fonódó feladat miatt a cégen belül, ami miatt a működési
struktúra átlátható lett volna, ezért igyekeztünk ezt újjászervezni. Ezért három divízióban
folyik a munka ez év január 1-jétől a BTSZK-ban. Működik egy kommunikációs és marketing
divízió, egy gazdasági és értékesítési divízió, illetve egy turisztikai szolgáltatások divíziója.

A marketing és kommunikációs divíziót nem kell magyaráznom, hogy mi tartozik bele.
A gazdasági és értékesítési divízióra kifejezetten nagy szükség volt különös tekintettel arra,
hogy a mindenki által ismert kerület IFA-helyzetből következően a főváros kénytelen volt a
BTSZK költségvetési támogatását mintegy 60 százalékkal csökkenteni. A tavalyi 400 milliós
támogatás helyett 160 milliót kap idén a BTSZK. Ennek az a következménye, hogy az amúgy
is magas piaci bevételeinket ebben az évben tovább szeretnénk növelni. Az elmúlt években a
költségvetési helyzete úgy alakult a BTSZK-nak, hogy nagyságrendileg 40 százaléka volt a
költségvetésnek volt az önkormányzati támogatás, és 60 százaléka piaci bevételek voltak. Ez
idén most már 30-70 vagy éppen 20-80 százalékra is változhat.

A turisztikai szolgáltatások divíziójára pedig azért volt szükség, hogy egy olyan
szakmai szervezeti egység is létrejöjjön, amely részben a turisztikai desztinációs
menedzsment felállítása mentén tud dolgozni, részben pedig a tourinform irodák, illetve a
tourinform irodákhoz kapcsolódó egyéb szakmai kapcsolatrendszer felépítése tartozik ebbe a
divízióba.

Nos, akkor visszatérve a kommunikációs platformokra, a nyomtatott kiadványaink
közül a legfontosabb és zászlóshajó évről évre a Budapest Guide, amely most egy megújított
formában fog megjelenni idén. Két nagy újdonság lesz a Budapest Guide tekintetében. Az
egyik, hogy egy nyári, szezonális kiadvány, illetve egy téli szezonális kiadvány lesz. A nyári
az áprilistól októberig, a téli az októbertől következő év áprilisáig tart. Egyrészt szeretnénk
meghonosítani azt a gondolkodást a BTSZK életében, hogy szezontól szezonig
gondolkodunk, és ezzel szeretnénk lehetővé tenni, hogy az adott kihívásokra a lehető

legrugalmasabban tudjunk reagálni.
Az online megjelenések tekintetében elsősorban a honlap újragondolása a fő

feladatunk, és nem titkolt szándékunk, hogy új arculattal, a közösségi honlapok bevonásával
az eddigi 1,5-1,8 milliós éves látogatottsági szintet erősen 2 millió fölé szeretnénk
pozícionálni.

Nagyon fontos a tourinform irodák helyzete a fővárosban. Valamennyi hivatalos
tourinform irodát a fővárosban a BTSZK működteti immár, és az idei költségvetési helyzet
miatt az a típusú együttműködés, amiben az elmúlt években a Turizmus Zrt. segített minket a
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bérleti díjak és egyéb tekintetében, ez sajnos már megszűnt, tehát minden terhe a tourinform
irodák működtetésének a BTSZK-nál jelenik meg.

Ugyanakkor számomra nagy kihívást jelent az, hogy hogyan lehet a tourinform irodák
működését úgy kommunikálni, hogy minden tulajdonos és minden szakmai szervezet felfogja
azt, hogy amennyiben az én könyveimben működési költségként jelenik meg egy-egy iroda
működtetése, a közgondolkodásban azért nem jön át az az elképzelés, az a gondolat, hogy ez
nem működési költség. Nem azért fűtök és nem azért működtetek irodát, hogy jól érezzék
magukat a kollégák, hanem azért, mert a legfontosabb kommunikációs felület még mindig a
személyes kapcsolattartás. Nagyon sok turista veszi igénybe a tourinform irodák
szolgáltatásait. Szeret személyesen információt kapni a fővárosban található szolgáltatásokról,
és természetesen így van nekünk a legnagyobb lehetőségünk arra, hogy olyan szolgáltatásokat
ajánljunk fel a turisták számára, melynek a szakmai színvonala számukra is elfogadható.

Nagyon fontos területe a BTSZK működésének a Budapest Kártya kibocsátása és
gondozása. Azt gondolom, itt most a bizottságban nincs olyan ember, aki ne tudna arról, hogy
van Budapest Kártya, de még a turizmusban jártas szakemberek is olykor meglepődnek, hogy
van Budapestnek városkártyája. Nagyon sokan nem tudják, ez egy komoly probléma
szerintem, a budapesti lakosok pedig semmiféle információval nem rendelkeznek az amúgy
turisták számára szóló Budapest Kártyáról.

A Budapest Kártya legfontosabb szolgáltatása természetesen az adott időtartamra az
ingyenes tömegközlekedés, és az elmúlt években ezen kívül még mintegy 150 elfogadóhelyen
különböző kedvezmények voltak. Ettől az évtől szeretnénk bevezetni, illetve már a
szerződések gyakorlatilag aláírás előtti helyzetben vannak, tehát az áprilistól útjára
bocsátandó Budapest Kártya három ingyenes múzeumi belépőt fog tartalmazni. A Budapesti
Történeti Múzeumba a Várban, a Néprajzi Múzeumban itt a Kossuth téren, illetve a
Szépművészeti Múzeumban a Hősök terén.

A későbbiekben, tehát a jövő évtől mindenkit szeretnénk elérni egy olyan szisztéma
összeállítását, hogy valamennyi budapesti múzeum, amelyik közintézményként működik, az
látogathatóvá váljon ingyenesen a Budapest Kártyával. Az idei évi rendkívül rövid idő alatt
ezzel a hárommal tudtunk megállapodni, de azt hiszem jól érzékelhető az, hogy ez is egy
turisztikai, mondjuk így, turistairányítási rendszerként született megállapodás, hiszen 3, kvázi
4 helyi desztinációt szeretnénk futtatni ezzel. A Szépművészeti Múzeum köré csoportosuló
Liget valamennyi szolgáltatását, illetve a Hősök terét, a Néprajzi Múzeum kapcsán elsősorban
a belvárost és természetesen a Parlamentet, illetve a Történeti Múzeum kapcsán pedig a
Várnak szeretnénk egy új lendületet adni.

Ezenkívül a Budapest Kártyához még két ingyenes idegenvezető séta tartozik, páros
napokon Budán, páratlan napokon Pesten, és angol nyelven történik ez az idegenvezetés.

Eddig a Budapest Kártya 48 és 72 órás formában jelent meg. Idén 3 újdonságot is be
kívánunk vezetni. Az egyik a 24 órás kártya, amire a piacról érkezett igény. A másik egy
walking kártya, aminek a lényege, hogy nem fogja tartalmazni az ingyenes tömegközlekedést,
de természetesen valamennyi más kedvezményt, illetve ingyenes lehetőséget igénybe lehet
venni. Itt egyébként nem titkolt szándékunk, hogy gondoltunk természetesen a budapesti
lakosságra is, aki egy ilyen walking kártyával a töredékéért jutna be egy hétvégén ebbe a 3
múzeumba, amiről beszéltem, illetve szeretnénk a 10-18 éves korosztály számára egy junior
kártyát is bevezetni. A legfontosabb termékünkről, a Budapest Kártyáról azért kellett ilyen
hosszan beszélnem, mert a következőkben mint a jövendőbeli tdm egyik alapjára még vissza
fogok térni.

Az elmúlt évek során a fővárosi turizmusirányításban számos olyan probléma merült
fel, aminek kapcsán sok kérdést újra kellett gondolnunk. Az elmúlt években a fővárosi
gazdasági bizottságban ültem, és elsősorban a turisztikai feladatokért, illetve kérdésekért
feleltem, és az egyik legszomorúbb része ennek a munkának az volt, hogy a fővárosi
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turizmusról a gazdasági bizottság gyakorlatilag egy évben összesen 6-8 alkalommal
foglalkozott, ami azt jelentette, hogy elfogadta a BTH-nak az üzleti tervét meg a
beszámolóját, és amikor volt a turisztikai keret, akkor ennek a szétosztásáról gondoskodott.
Ezzel gyakorlatilag a főváros a turizmusról való gondolkodását be is fejezte.

Ez minden bizonnyal így tarthatatlan, illetve meg kell találni azokat a
mechanizmusokat, amelyek segítségével a városvezetés valódi értékként tudja kezelni a
turizmust mint egy fejlődő iparágat. A nem megfelelő városvezetési koncepciónak
mindenképp következménye volt még itt az, hogy tulajdonképpen a fővárosi turizmus nem
tudott a válságjelenségre megfelelően rugalmasan reagálni.

Szintén ehhez a kérdéshez tartozik, természetesen volt turizmus stratégiája a
fővárosnak, és szerintem egy nagyon megalapozott, nagyon pontos, jól felépített szakmai
munka volt, amit 2004-ben 2005-2010-es időszakra elfogadott a fővárosi önkormányzat, de
ennek a turizmus stratégiának az a szomorú sorsa lett, hogy gyakorlatilag bekerült a fiókokba,
és nem kerültek megvalósításra az ebből levezethető akciók, sőt, igazából akciók sem voltak
levezetve.

A másik fontos hiánya a stratégiának az volt, hogy nem igazán tette lehetővé azt, hogy
az adott időszakban adódó válságjelenségekre a lehető legrugalmasabban tudjon mozdulni
akár a fővárosi városvezetés, akár a fővárosi turisztikai irányítás. Ez év december 31-éig
felállítandó turisztikai stratégia mind a két problémára igyekszik kifejezetten koncentráltan
válaszolni.

A fővárosi turizmus jövőjével kapcsolatban a legfontosabb kitörési pontnak továbbra is
a turisztikai desztinációs menedzsment felállítását tartjuk. Ez városmarketing feladatokat
ellátó szervezet esetén jól értelmezhető, hogy előbb érdemes azt a desztinációt pontosan
vizionálnunk, meghatároznunk és körbeírnunk, amit szeretnénk eladni, és utána erre egy
kommunikációs marketing tervet sokkal könnyebb lesz felépíteni.

A jövendőbeli tdm fejlesztésénél igyekeztünk összeszedni azokat a célokat, amiket
nem szabad a szemünk elől téveszteni egy szervezetfejlesztési koncepció, illetve megvalósítás
során. Ennél gyakran van az a hiba, hogy maga a cél, hogy egy szervezet létrejöjjön és
fejlődjön, az igazából elfedi a valódi célt. Márpedig itt a valódi célt a budapesti turizmus
kapcsán úgy fogalmaztuk meg, hogy legyen vendég, és ez a legyen vendég fogalmat
igyekeztünk úgy körbejárni, definiálni, hogy valamennyi piaci szolgáltató a fővárosban érezze
azt, hogy az ő vendége többletet fog hozni a fővárosban. A legyen vendég elsősorban arról
szól, hogy legyen több vendég. Mondjuk, hogy ha Béccsel vagy Prágával klasszikus
formában összehasonlítjuk a vendégéjszakát, akár az előbb említett REVPAR-mutatókat,
gyalázatosan szerepelünk.

A legyen vendégnek ezért a másik kategóriája a legyen többet költő a vendég, és utána
igyekeztünk összefoglalni, hogy mely szolgáltatásokra költsön többet a Budapesten
tartózkodó vendég. Az, hogy ezt hogyan lehet elérni a fővárosban, az mindenki számára
egyértelmű olyan értelemben, hogy kifejezetten csak összefogással. Számos párhuzamos
tevékenységnek meg kell szűnnie a fővárosi turizmusirányításban ahhoz, hogy itt hatékony
marketinget tudjunk végigvinni, illetve a valamennyi szolgáltató összeterelése egy közös
célból kifejezetten fontosnak tartjuk.

Biztos, hogy kell a turizmus, vendéglátás színvonalát emelni az elkövetkezendő
időkben, és azokat a jelenségeket, amelyekről mindannyian tudunk, azokat a lehető

legszisztematikusabb eszközökkel irtani. Ne fordulhasson elő 75 ezer forintos sörszámla, ne
fordulhasson elő, hogy taxi szolgáltatók egyébként nem megrendelt szolgáltatásként
körbeutaztatják Budapesten a turistát, mielőtt a célba elszállítják őket.

Nagyon fontos eszköze a jövőnek a vendégeink megismerése. Klasszikus
vesszőparipám, az elmúlt években sok százmillió forint ment el olyan városmarketingre,
amiinek nem láttuk az alapjait, illetve semmi módon nem volt monitorozva, hogy hogyan vált
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ez a városmarketing akció vagy promóciós kampány hatékonnyá. A leghatékonyabb módja
mindig az a promóciónak, ha ismerjük a vendéget, és a vendégre szabott információkkal
próbáljuk őket bombázni.

A turistákról való információszerzés kapcsán megint visszatérünk a Budapest
Kártyához, hiszen az információszerzésnek az a módja azért elég idejétmúlt, hogy egy hosszú,
unalmas, rosszul kinyomtatott kérdőívet kitöltetünk a turistával. Szeretnénk ezt is kifejezetten
elektronikus alapokra helyezni mind az információadásnak az önkéntes módjait, mindpedig a
Budapest Kártya mögé szeretnénk egy olyan informatikai rendszert felépíteni, amelyik a
turista költéséről, tartózkodási helyéről, szokásairól megfelelő információkat nyújt nekünk
arról, hogy kulturális programtól kezdve a fürdőn keresztül a gyógyellátásig milyen típusú
szolgáltatásokat milyen nagyságrendben, illetve milyen kedvezményekkel hajlandó igénybe
venni. Ha sokkal intenzívebb lesz ez az információáramlás irányunkba, akkor fogunk tudni
elindulni azon az úton, hogy egy jól felépített városmarketinget valósítsunk meg.

A képviselő urak nyilván látják akár maguk mellett is, akár otthon újra át tudják
olvasni azt a tdm jövőképet, ami 2020-ra vonatkozik. Ennek a lényege az, hogy megpróbáltuk
összefoglalni azt, hogy azok a célok, hogy a szakma összefogott, hogy ismerjük a
vendégeinket, hogy egy vendégközpontú marketingakciókra alapuló marketinget dolgozzunk
ki, illetve egyéb hatások tekintetében a szakmai színvonal, az ellátások szakmai színvonala
növekszik Budapesten, ezt próbáltuk összefoglalni, illetve ennek egy olyan megközelítését,
hogy szerintünk ebből mit kell látni ma a vendégnek. Az, hogy mi látható a vendégnek, a
legfontosabb üzenete onnantól kezdve, hogy ő kitalálja, hogy ő szeretne elutazni Európa
valamelyik városába, onnantól kezdve mi már meg tudjuk valahogy fogni a kezét, és segítjük
a döntését abban, hogy ez a város Budapest legyen. Amikor döntött Budapest mellett, akkor
az utazáson keresztül a hazatértéig a lehető legszofisztikáltabb értelemben fogjuk a kezét, és
igyekezzük a turistát tájékoztatni, segíteni és abban a szolgálatában legyünk, hogy
komfortosan érezze magát Budapesten.

A jövendőbeli budapesti tdm szervezet feladatai közül gyakorlatilag a legfontosabb
feladatokat természetesen a BTSZK már most is elvégzi. A minisztériummal folytatott
szakmai egyeztetések egyik legnagyobb kérdése az volt – talán nem kimondott formában, de
mindig elhangzott az az igény -, hogy azért egy tdm szervezetnek illik új szervezetnek lenni.
Ez Budapesten egyedül, ahol működik valamilyen formában már minden olyan feladatok
ellátása, amelyet a tdm-ek mellé szoktunk társítani, egy kicsit nehéz egy új szervezetet
létrehozni. A klasszikus tdm feladatok között a marketingkommunikációs tevékenység, a
desztináció arculatának a kialakítása, a tourinform irodák működtetése, információs
táblarendszer, a kiemelt rendezvények a kommunikálása, városkártya, egyéb turisztikai
termékek összesítése, ez már mind működött a BTSZK-ban eddig is.

Amiben előre tudunk lépni egy új tdm szervezettel, az egyrészt ezen feladatok
ellátásának a fejlesztése, másrészt pedig azért van néhány olyan kérdés, ami azért az elmúlt
években elsősorban forráshiány miatt háttérbe szorult. Ilyenek a szakmai kutatások, a
piackutatások, ezek sajnos nagy kis rétegben állnak rendelkezésünkre. Nagyon fontosnak
tartjuk még egy igazi desztinációs stratégiai menedzsment felépítését, amibe természetesen
szeretnék a piaci szereplőket is bevonni, illetve a szemléletformálás, az oktatás egy olyan
feladat az elkövetkezendő évtizedben Budapesten, ami nélkül nem reménykedhetünk abban,
hogy valós előrelépés lesz.

Ezen feladatok mentén igyekeztünk úgy összefoglalni a jövendőbeli tdm szervezeti
kereteit, hogy egyrészt megjelenik a BTSZK mint 100 százalékig fővárosi tulajdonú
turisztikai cég, és természetesen azokkal a termékekkel és azokkal a feladatokkal továbbra is
foglalkozni fog és ellátja ezeket, amiket eddig. Elsősorban kiemelném a Budapest Kártyát, és
megjelenik egy valamilyen nonprofit szervezetként egy olyan tdm szervezet, amelyikben az
önkormányzati cégek, akik turisztikában preferáltak, illetve a piaci szereplők is bevonásra
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kerülnek, és mind a döntés-előkészítési munkákban, mind pedig a döntéshozatalban részt
vehetnek. A BTSZK pedig egyfajta munkaszervezeteként az új tdm szervezetnek megvalósítja
a stratégiai célokat, illetve az azok mentén felállított akciótervet.

A klasszikus tdm szervezeti rendszer az elmúlt években Magyarországon úgy épült fel,
most nagyon sematikus rendszert állítok fel, de mindenki érteni fogja, hogy durván
egyharmad formában megjelentek az önkormányzatok ezekben a tdm szervezetekben, nagyon
durván egyharmad formában az önkormányzatok cégei, amelyek turizmus tekintetben
fontosak, és egyharmad formában pedig azok a piaci szereplők, akik egy adott helyi tdm-ben
kiemelt szerepet játszanak. Ha most ezt végiggondoljuk, akkor Budapest tekintetében már
láthatjuk azt, hogy a klasszikus tdm szisztéma szerint miért nem írható ki olyan pályázat,
amin Budapest is el tud indulni. Eleve ha azt nézzük, hogy egyharmad önkormányzati
szereplőkben gondolkodunk egy tdm szervezeten belül, akkor van egy fővárosi
önkormányzatunk és az IFA-t beszedő 23 kerület. Ennyi nincs, mert ebből 10-12 kerület, ami
az IFA-t a fővárosnál hagyta, de azt látjuk, hogy 24 önkormányzat van eleve Budapest
területén, akik valamilyen módon a tdm szervezetben érdekeltek lesznek. Erre vonatkozólag a
mi szakmai javaslatunk az, hogy ha van BTSZK és a BTSZK-nak van egy közszolgáltatási
szerződése a fővárosi önkormányzattal, mely közszolgáltatási szerződés a klasszikus
turisztikai feladatok ellátására kötelezi a BTSZK-t, akkor ugyanezt a közszolgáltatási
szerződést megköthetnék a kerületek a BTSZK-val, ezáltal lehetővé válik, hogy a BTSZK
valamennyi önkormányzati képviselőt működőképes tdm szervezetben tudjon képviselni.

Meg kell jelenni a fővárosi önkormányzat cégeinek, azon cégeknek, akik kifejezetten
fontosak a tdm működtetésében. Elsősorban a BKK-ra, a Budapesti Közlekedési Központra
gondoltunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Városüzemeltetési Központ Zrt. is megjelenjen
a fővárosi tdm-ben, hiszen itt fog elsődleges információt kapni a szakmától arra vonatkozólag,
hogy milyen konkrét kihívások és feladatok vannak a turisták komfortérzetének növelése
tekintetében az utcák takarításától kezdve a közterület-felügyeleti kérdéseken keresztül még
nagyon sok ilyen apróság van.

Fontos továbbá, hogy a fővárosi attrakciógazdák is megjelenjenek a tdm-ben, így a
BGYH, a fővárosi gyógyfürdő cég vagy a fesztivál központ, aki a tavaszi és őszi fesztivált
szervezi vagy a szabadtéri színpad, amely a nyári szabadtéri színházat szervezi a Margit-
szigeten. Ők is fajsúlyos tagjai kell, hogy legyenek a tdm szervezetnek. És természetesen a
piaci szereplők is, és itt vagyunk talán a legnagyobb gondban, amikor egy jövendőbeli tdm
szervezet felállítására gondolunk és majd megint vissza fogok utalni egy pillanatra a Budapest
Kártyára. Ha kimondjuk azt, hogy a fővárosi turisztikai életnek szerves része mondjuk a –
nem akarok senkit megbántani – limbó-hintó szolgáltatás és a Gresham Palota, akkor érezzük,
hogy milyen óriási ez a spektrum, és ha elkezdjük végiggondolni, hogy hány egyes szereplője
van a főváros turisztikai életének, akkor azt érezzük, hogy borzasztó nehéz egyetlen
szervezeti formában összefogni őket és összeterelni őket.

Erre két típusú megoldási javaslat van. Egyrészt a piaci szereplők egyesületi formába
tömörülve jelenjenek meg a tdm szervezetben, vagy akár el tudom azt is képzelni, hogy
mondjuk a kamara védőszárnyai alatt jelenjenek meg a turisztikai szolgáltatók, és a kamara
képviselje ezt a bizonyos egyharmadot a tdm szervezetben. Ennek egyébként alapja lehet a
másfél hónappal ezelőtt a fővárosi önkormányzat által is jóváhagyott fővárosi önkormányzat
és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara között megkötött együttműködési megállapodás.

A tdm jövendőbeli szakmai ötleteit természetesen, illetve a megvalósításra váró
feladatokat szintén láthatják a tematikus utak építésétől kezdve a kulturális fesztiválok
fejlesztésén keresztül a Duna turisztikai szerepének a felvázolásáig nagyon sok olyan van,
amit a tdm akár még egy szűkös forrásból is tud képviselni. Többek közt arra is kell a tdm,
hogy olyan szakmailag rendkívül fontos beruházásoknak a megvalósításáért lobbizzon mint
egy budapesti konferenciaközpont, ami hihetetlen mértékben tudná megdobni a főváros
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turisztikai forgalmát, és ha van esélyünk arra, hogy befogjuk Prágát arra, ne adj’ Isten,
megelőzzük, akkor az biztos, hogy azt úgy tudjuk elérni, ha előbb építünk egy ilyen
nagyteljesítményű kongresszusi központot, mint a prágaiak. Amennyiben ők ebben
megelőznek bennünket, akkor az a fényévnyi távolság, ami közöttünk van, úgy is fog
maradni.

Ugyanakkor biztos nagyon fontos beruházás a reptér és a belváros kötöttpályás
közlekedésének a fejlesztése. Ezek sajnos olyan fejlesztési típusok, amikhez a főváros nem bír
megfelelő forrással.

Zárásként még egy gondolatot engedjenek meg, illetve egészen pontosan kettőt fogok
mondani, elnézést kérek. Az egyik, hogy a fővárosi kerületeket hogyan lehetne bevonni a
közös gondolkodásba. Erre a tdm adhat jó választ. Egyrészt fontos, hogy ha egy fővárosi helyi
tdm megjelenik, akkor az említett tourinform irodákban, illetve reményeink szerint ebben az
évben nyitott további tourinform irodáinkban valamennyi olyan turisztikai szolgáltatást
tudnánk kommunikálni, ami a kerületekhez kötődik. Ugyanakkor az is fontos, hogy egyéb,
kerülethez kötődő területi egységet olyan egységként kommunikáljuk a turistáknak, amire
eddig nem volt mód. Mindannyiunk fejében azért megvan az a lehetőség, hogy egy ilyen
kvázi helyi tdm-ként felfogjuk akár mondjuk a Hősök terét, és végiggondoljuk a
múzeumoktól kezdve a műjégpályán keresztül az állatkert, vidámpark és Széchenyi Fürdőig
bőven megvan az a programcsomag, amin keresztül egy, akár két napig az adott helyszínen,
az adott mini desztinációban tudjuk tartani a turistát. De ugyanilyen desztináció kiépíthető

Budavár kapcsán, ugyanígy fürdőkre lebontva. Ez alatt természetesen értem a Várfürdőt is, de
a III. kerület, Margit-sziget vagy akár Budafok mint borváros, szintén felépíthető olyan
turisztikai desztinációként, ahol azt a bizonyos plusz egy napot, amit szeretnénk eltöltetni a
turistával Budapesten, azt itt el tudja tölteni.

Még egy gondolat zárásként a jövőre vonatkozólag. Egyelőre még nem biztos az a
pályázati lehetőség, hogy a főváros az uniós forrásra, tdm szervezet fejlesztésére tudjon
pályázni. Feltett szándékom, hogy akkor is létre fogjuk hozni a tdm-et, hogy ha erre nem lesz
lehetőség, hiszen a piaci szereplők összefogására mindenképp szükség van az elkövetkezendő
években. Ennek az új tdm szervezetnek mi más lehetne a megfelelő gazdasági alapja, mint a
Budapest Kártya, ahol a szolgáltatók egy része már benn van, és egy megfelelő jutalékos
rendszerben ki lehet küszöbölni azt a rossz érzését minden egyes piaci szolgáltatónak, hogy
ma már megkeresett pénzt tagdíjként vagy más formában befizesse a tdm-be. Ezt nem nagyon
szokták szeretni ezt a variációt. Sokkal készségesebbnek tűnik egy olyan jutalékos rendszer
felállítása, ami egyúttal megoldja a tdm szervezeti fejlesztésének a lehetőségét, illetve ami
olyan közös desztinációs alapokat teremt meg, amire egy közös marketing stratégia
felépíthető lesz.

Elnézést kérek, ha egy kicsit túlnyúltam az időmön, köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Sikerült a technikai akadályokat is
kiküszöbölni, végül is képviselőtársaim saját prezentációjukban is követhették az előadást.
Kérdezem, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? (Jelzésre:) Szilágyi alelnök
úr, öné a szó.

Kérdések, hozzászólások

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Örömmel hallottam jó pár dolgot,
de azért sajnálva tapasztaltam, hogy főleg csak a külföldiekről van szó. Azt tartom a város
legnagyobb problémájának, összehasonlítva esetleg Prágával, hogy míg Prága egy lüktető

város, ahol állandó programokkal tele van, addig Budapest nem ilyen képét mutatja sajnos,
pedig az adottságaink meglennének. Abban látok óriási lehetőséget, hogy van itt egy
fizetőképes kereslet, a belföldiek, sőt a budapestiek is egy fizetőképes keresletet jelentenek,
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nézzünk meg egy hosszú hétvégét. Mindenki elmenekül a városból, mert nincs program, és
ezt alátámasztja mondjuk egy múzeumok éjszakája programsorozat, ahol látható, hogy
fővárosiak ezrei éhesek arra, hogy konkrét, normális programot kapjanak, és erre hajlandók
költeni is. Mindenképpen abban látnám az egyik kitörési pontot, hogy lennének olyan állandó
programok, és itt szóba került a Vár, III. kerület, Margit-sziget, a Városliget. Attól
függetlenül, amit ön elmondott a Városligettel kapcsolatban, az érvényes a külföldiekre,
annyira nem érvényes a belföldiekre. Akinek gyermeke van, az tudja, hogy úgy kell kutatni,
keresni programok után, hogy a városban el tudja tölteni normálisan a gyermekeivel a
hétvégét.

Amit én még hiányolnék az az, hogy ezekhez hozzákapcsolódik az is, hogy legyen
pénz, tehát nincs pénz arra, hogy különböző fejlesztéseket csináljunk, viszont azt a
lehetőséget, hogy itt vállalkozókat bevonjunk, vagy vállalkozók pénzét használjuk arra, hogy
fejlesztéseket végezzünk, arra pedig semmilyen törekvést nem látok. Én látnék egy olyan
lehetőséget, hogy felvállalhatnák elvileg a vállalkozók, és a főváros és a kerületek közötti
kapcsolatot. Mire gondolok? Van mondjuk valakinek egy ötlete, amire hajlandó lenne áldozni
is, és meg szeretne valósítani valamit, akkor bele se kezd, mert ebben a bürokratikus
rendszerben körülbelül 3 hónapig tartana neki, mire kibogozza, hogy kitől kell engedélyt
kérnie, hol lehet területfoglalási engedélyt kérni, milyen előírásokat alapján csinálhat
bármilyen vállalkozást. Ezt például önök ezt menedzselhetnék. Ha önökhöz fordul valaki,
akkor nagyon jól tudja, hogy elmondhatná önöknek az ő ötletét, és akár meg tudnák neki
mondani, hogy végig tudják vinni ezt az egész ügyet, vagy pedig ne foglalkozzon vele,
felejtse el.

Itt még van egy olyan nagyon lényeges kérdés, hogy nincs egy egységes
szabályrendszer sem arra, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen olyan lehetőségeket
szeretnének csinálni a városban. Nem arról van szó, hogy mondjuk a Hősök terén különböző
fabódékat kellene felállítani, de miért ne lehetne létrehozni olyan színvonalas
szolgáltatásokat, hiszen több ezer turista száll le a buszról nap mint nap és nézi meg a Hősök
terét. Semmit nem talál. Meg kell nézni európai városokban, minden egyes ilyen központ
körül nagyon sok szolgáltatást nyújtanak a turistáknak. Ezt én mindenképpen szeretném, hogy
ha esetleg megfontolnák.

Még egy példát mondok. Beszéltem olyan vállalkozókkal, akik például hajlandóak
lennének arra pénzt áldozni, hogy az Erzsébet tér, ami teljes mértékben megoldatlan az elmúlt
években, hiszen még használatbavételi engedély sincs, majd az előző kormány kitalált egy
nagyon okos múzeumot oda, amit senki nem látogat. Ott elvileg egy gyalogjárda van, és
különböző gördeszkások töltik ott a napjaikat. Hajlandóak lennének arra áldozni, hogy oda
egy turisztikai központot hozzanak létre, ahonnan buszok indulhatnak, városnéző buszok, ahol
jegyeket lehetne árulni, ahol rendőrség lenne, ahol információs központ lenne, tehát egy olyan
központi rész alkalmas is lenne ár. Erre még pénzt is hajlandóak lennének áldozni. Semerre
nem tudnak elindulni jelen pillanatban, mert mindenhol amerre járnak, süket fülekre találnak,
és most nincs, aki összefogja ezt az egész rendszert.

Itt már rögtön azokat a negatív dolgokat is lehetne kezelni, ami ha már a városnéző
buszokat említettem, a városnéző buszoknál jelentkezik. Nonszensz állapot, hogy az utcán
harcolnak a külföldi turistákért a különböző busztársaságok ráadásul úgy, hogy nem lehetne
elvileg utcán árulni ezeket a szolgáltatásokat, erre is egy megfelelő állapotot kellene
megtalálni. Senki nem ellenőrzi például azt a színvonalat, magában azt a tartalmat, amit egy-
egy turista kap, ha felül egy városnéző buszra. Pedig meghatározza azt, hogy mi lesz a
kialakult kép rólunk. Röviden végül is csak ennyit szerettem volna mondani.

Az lenne a lényeg, hogy legyen állandó programunk Budapesten, amit ugyanúgy a
budapestiek és akár a belföldi turisták is szívesen felutaznak és megnézik, tehát nem az a kép
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alakul ki Budapestről, hogy itt csak a szmog van, egyébként meg semmi mással nem lehet
találkozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További kérdés? (Jelzésre:) Hadházy Sándor
képviselő úr, öné a szó.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én úgy éreztem, hogy a
kérdés összecsúszott a hozzászólással. Lehet? (Elnök igent int.) Köszönöm.

Az előadásból nagyon sok pozitívum kiolvasható szándékát illetően, és azt gondolom,
hogy ez az elképzelés alapvetően pozitív és jó. Néhány hiányosságra szeretném a figyelmet
felhívni. Nem olyan régen részt vettünk a Sky Court előzetes bejárásán, és autóbusszal
mentünk ki. Ez számomra új volt, mert nem az utat kellett figyelnem és a közlekedést, hanem
bámészkodhattam jobbra és balra. Szörnyű állapotokat láttam, és megfordult a fejemben,
hogy tulajdonképpen, ha Budapestre érkezik egy vendég, akkor általában repülővel érkezik,
és ez a kép fogadja, és ez a kép búcsúztatja. Azt gondolom, hogy ilyen apróságokkal lehetne
elkezdeni ezt a munkát, hiszen a benyomás, az arculat meghatározó a turizmusban.

Azt javasolnám tehát tisztelettel, hogy azokat a szereplőket, legyenek ezek
önkormányzatok, magánszereplő cégek, nem tudom, kik, meg kellene szólítani. Először
udvariasan, azután pedig hogy ha nem működik, akkor nagyon határozottan és rendet kellene
csinálni például a reptéri út környékén. Ez nem egy nagy tétel, nem kerül sok pénzbe,
elsősorban szándék kérdése.

Ha már az arculatnál tartunk, akkor rettenetes állapotban vannak a közterületeink.
Budapesten a zöldterületek lakhatatlanok vagy használhatatlanok szinte, már amelyik
egyáltalán megmaradt. Mocskosak, meg igazából szemlesütve közlekednek az emberek, mert
nem szeretnének belelépni valamibe. Ezek ilyen alapvető dolgok, nagyon régi lemez ez, de
azt gondolom, végre rendet kellene csinálni a fővárosban.

Nagyon-nagyon fájó dolog a Duna-part állapota. Azt gondolom, el tudom képzelni,
milyen lehetne a Duna-part, és milyen lehetne a budai várkép roncshajók meg egyéb
lepusztult dolgok nélkül, és úgy el tudom képzelni, hogy nagyon szép lehet. A Duna-partot ki
kellene takarítani, tisztelettel ezt javasolnám. Koncentrált helyeken ahol igény van, és ahol
szükséges, megengedni a kikötést, azokat kulturált állapotba kellene fejleszteni és hozni, az
összes többit pedig ki kell takarítani. Én nem tudom, hogy kinek milyen jogosítványa van, de
én azt gondolom, ez nagyon sokat rombol a város arculatán. A köztisztaság kérdését már
részben említettem.

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak Budapest-centrikus legyen ez a
gondolkodás, hanem tekintsünk ki a környékére, Pest megyére, sőt, akár tovább is. Elsősorban
a Duna-kanyar, Gödöllő, és más térségek lehetnek izgalmasak, de azt gondolom, a Balaton-
kapcsolatot is erősíteni volna érdemes. Kétségtelen, Budapest egy nagyon komoly vonzerő
még ma is, de a vidéki kapcsolatok rendkívül fontosak. Vidékre is érkeznek turisták, a vidéki
turistákat pedig Budapestre kellene valahogy vonzani és csábítani, hiszen ezek szépen
kiegészítik egymást.

A programokról hallottunk az előző hozzászólásban, amelyet én meg tudok erősíteni.
Igazából három olyan terület van, amely nemzetközinek mondható, magyarul nem szükséges
a magyar nyelv ismerete. Az egyik terület a zene, amiben nem győzzük eleget hangoztatni,
hogy Magyarország nagyhatalom, és kiváló pozíciói voltak, talán még vannak. Azt gondolom,
hogy ezen a területen Magyarország vezető hatalom lehet ismét, de sajnálatos módon a
magyarnak vallott és általunk magyarnak tartott zeneszerzőinket, zenészeinket is
szomszédaink és mások kezdik kisajátítani. Nagyon tanulságos volt számomra a berlini
kiállítás, ahol az osztrákok bemutatták azt, hogy milyen kiváló zeneszerző volt Franz Liszt.
Nem mondták ki, de az egész marketing arra épült, hogy ő tulajdonképpen egy osztrák
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zeneszerző volt. Ők csinálták meg a Liszt-évet egyszer, kétszer, háromszor, minden bőrt
lehúznak róla, mi pedig most talán kicsit ügyetlenül elnevezzük Ferihegyet Liszt Ferencről,
amit egyébként jó ötletnek tartok, csak ennek a megítélése is a sajtóban egyébként kétes és
vitatott, igazából megosztó, mint egyesítő erejű.

A másik a kiállítások. Berlin például arról nevezetes, hogy rengeteg múzeuma és
kiállítása van, és ez nagyon komoly vonzerő. Magyarországon is ezeket a kiállításokat
megfelelő marketinggel meg kellene erősíteni, és nagyon színvonalas, vonzó kiállításokat
kellene létrehozni. Azt gondolom, hogy a kiállító területekben is, ha forrás kell, akkor ezen a
területen értelmesen lehetne forrást felhasználni.

A harmadik ilyen terület, amely programkínálatként figyelembe vehető, az a sport
területe. Egyértelműen látható, hogy a színvonalas sportesemények igen nagy tömegeket
vonzanak, és ezek az emberek elég sokat is költenek. Ez főleg az európabajnoki, BL, és egyéb
események, Európa-kupák során tapasztalható. Magyarországon is vannak sikeres sportágak,
például a vízilabda, kézilabda, kosárlabda, és a futball is az lesz hamarosan, egészen biztos
vagyok benne. Ebbe az irányba is erősítenünk kellene, és igenis a turizmusnak és a
sportágazatnak szorosabb együttműködést kellene kialakítania, mert mind a kettő profitálhat
az együttműködésből.

Természetesen a fürdők városa szlogent továbbra is erőteljesen, tudatosan használni
szükséges. Nagyjából ezeket szerettem volna elmondani, köszönöm szépen és sok sikert
kívánok.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdés, észrevétel van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Nekem lenne még néhány megjegyzésem,
igazgató úr, és utána meg is adom önnek a szót.

Nagyon örülök annak, ahogyan ön a bevezetését kezdte, amiben a társaság
névváltoztatását, illetve az új név meghatározását is indokolta, hogy valóban egy szolgáltató
központként kívánnak működni és nem pedig egy hivatalként. Azt gondolom, ez nagyon
fontos, hiszen az elmúlt 20 éve a fővárosnak tragikus. Sok szempontból az nyilvánvalóan,
tehát elég nehéz lesz ezen a Demszky Gábor által hátrahagyott romokon újjáépíteni ezt a
várost, de amit a turizmus területén néztem az elmúlt 20 évben, az egészen elképesztő.

Kezdve azzal, hogy 16 év kellett ahhoz, mire egyáltalán egy turizmusfejlesztési
koncepciót létrehozott a főváros. Aztán azt nagy nehezen elfogadta, majd nem meglepő
módon abból semmit nem valósított meg. De az, hogy legalább egy fejlesztési koncepció
irányába elindultak, mondom ehhez is 16 év kellett, mindamellett arra már nem volt energia
utána, hogy a fejlesztési koncepció mögé marketing koncepciót is tegyenek. Senki nem tudta
erről a városról, hogy igazán mit akar. Azon túl, hogy világvárost akart építeni Demszky, ami
persze nyilván nem következett be, mint sok más ígéret, amellett volt 40-50 stratégiai
fejlesztési projekt vagy program, amit beharangoztak, aztán abból se lett semmi. Ennek a
leggyalázatosabb megjelenítése a metróépítés volt. Gyakorlatilag aki hozzánk érkezett, annak
fogalma se volt arról, hogy a város mit akar kínálni. Ennek a következménye az, amiben
megint csak rekorderek vagyunk Európában, hogy az a diszkont légitársasági vagy fapados
boom, ami 2004 és 2006 között jelentkezett az európai nagyvárosokban, abból Budapest
semmit nem tudott megtartani. Ha megnézzük a számokat, azok a növekedések, amelyek
ebben az időszakban voltak, azok mára elpárologtak. Tehát azt gondolom én is, hogy az
utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy legalább meg tudjunk ragadni abban a pozícióban,
ahol most van a város, és el tudjon innen rugaszkodni, mert a versenytársaink bőséggel
lehagytak. Most, amikor a legutóbbi tavalyi évi jelentéseket néztem, akkor azt láttam, hogy
skandináv országok városai előzik meg Budapestet, akik azon túl, hogy nyilván rendezettek,
tiszták, csak az éghajlatból adódó hátrányaikat nézem vagy az ár-érték arányt, azokat a magas
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árakat, amelyeket ők kínálni tudnak, ennek ellenére is bőven verik Budapestet. Azt gondolom,
hogy tényleg nagyon nagy a baj és komoly előrelépésekre lenne szükség.

Kérdésem az lenne, igazgató úr, hogy nyilván az a tdm rendszer, amit felvázolt, ez egy
nagyon jó irány, és valóban azt gondolom, hogy ahhoz, hogy igazán szolgáltató jelleggel
tudjanak működni, ahhoz szükség van arra, hogy folyamatos visszajelzéseket kapjanak
azoktól a részben városi, részben magántulajdonban lévő társaságoktól, akik érdekeltek a
turizmusban. Ez az irány megfelelőnek tűnik.

Kérdésem az, hogy a kerületekkel történő egyeztetésből kiderült-e az, hogy azokon a
gócpontokon kívül, amit igazgató úr is említett, tehát Margit-sziget, Óbuda, Vár, Városliget,
belváros, hogyan lehet majd kiterjeszteni majd ezeket a szolgáltatásokat. Itt arra gondolok,
hogy olyan attrakciókra lenne szükség ebben a városban, amire egy külföldi vendég is
felkapja a fejét. Ilyet ma nem nagyon tudunk produkálni, sajnos. Vannak szép műemlék-
jellegű épületeink, van egy csodálatos várunk és van még néhány dolog, amely elég rossz
állapotban van, de nincs olyan kurrens beruházás, ami az elmúlt 20 évben különleges
attrakciót jelentett volna, mint ami az európai városokban sajnos szinte valamennyiben
történt. Hogy egy jellegzetes példát hozzak, itt van a szerencsétlen helyzet az állatkert és a
vidámpark esetében. Egyiknek sem elég sem a területe, sem a szolgáltatási spektruma. Talán a
kettőből egyet lehetne csinálni helyileg, de van-e elképzelés arra, hogy akár az állatkertet,
akár a vidámparkot valóban máshova lehetne telepíteni. Vannak-e olyan kerületek, akik
jelentkeznek és vállalják azt, hogy területet adnak ehhez a fejlesztéshez, vagy partnerként
szerepet vállalnak, illetve olyan beruházások megvalósításában működnének együtt, ami
esetleg több napos itt tartózkodásra tudná késztetni, ösztökélni a külföldi vendégeket?

A tdm működés indulásával gondolkodtak-e azon, hogy hosszabb időre, akár 10-15
évre szóló marketing koncepciót is érdemes lenne megalkotni, hogy maga a tdm szervezet
tudja ezt végigkísérni és megvalósítani? Van-e erre elképzelés, illetve mit gondolnak arról,
hogy ez a bizonyos turizmusfejlesztési stratégia, amit elfogadott a főváros 2007-ben, ennek az
átgondolása, újraértékelése meg tud történni a következő időszakban?

Említette igazgató úr, hogy nagyon fontos lenne a monitoring, azoknak a
folyamatoknak a követése, amely a turizmusfejlesztés területén elindult. Ezzel én magam is
egyetértek. Ha jól gondolom, akkor ebben is szerepet tud és képes is vállalni a tdm. Nagyon
fontos lenne, hogy ebben olyan adatok köszönjenek vissza, amelyek a termékfejlesztés során
a későbbiekben használható fel.

A kongresszusi központ ügyével maximálisan egyetértek. Én magam is meglepődök
azon, hogy a jelenlegi kínálat ellenére, ami szerintem alapvetően nem túl jó, Budapest és
Magyarország a kongresszusi turizmusban még mindig igen előkelő pozíciót tud elfoglalni.
Az idő azonban sürget, hiszen én is azt gondolom, hogy ha versenytársaink közül Közép-
Európában valaki más lép elsőként és épít egy 5-6 ezer fős kongresszusi központot, akkor
nagyon nehéz lesz nekünk ezen a piacon a meglévő pozícióinkat megtartani, illetve a
versenytársunk által tett előnyt valamilyen módon behozni. Örülök annak, hogy az új
Széchenyi Terv külön foglalkozik az új, Budapesten megvalósítandó kongresszusi központ
megépítésével. Nyilván én magam is arra sarkallom a kormányt, hogy ebben mielőbb lépések
történjenek. Folynak tervezések és előkészítések, de ahhoz, hogy ebben a ciklusban ez a
beruházás megvalósuljon, ahhoz 2012-ben neki kell fogni a kongresszusi központ
megépítésének.

Úgyhogy én a magam részéről nagyon örülök annak, hogy egy ilyen szemléletváltás
következett be Budapest turizmusirányításában, és nagyon várom magam is, hogy ez a tdm,
ami megint csak egy évtizedes hiánypótlást jelentene Budapesten, mielőbb létre tudjon jönni
és legyen egy összhang a kerületek és a főváros között, amire szintén nem nagyon volt példa
az elmúlt 20 év során. Ami segíthetné és végre egy komoly lökést adhatna a budapesti
turizmusnak, hiszen a magyar turizmusban még mindig ez a legerősebb desztináció, és azt
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gondolom, hogy olyan tartalékok vannak benne, ami a későbbiekben az egész hazai turizmus
fellendítését segíteni tudja.

Igazgató úr, akkor a kérdésekre kérném…(Jelzésre:) Még mielőtt megteszi, Szalay
Ferenc alelnök úr felteszi a kérdést, utána válaszolna. Alelnök úr, öné a szó.

SZALAY FERENC (Fidesz): Elnök úrtól kérdeztem, hogy környezetvédelmi
kérdésekről volt-e szó a tájékoztatóban. Én igazából azt kérdezném meg, hogy Budapest
szennyezettsége, akár légszennyezése, akár a víz szennyezettsége eléggé komoly problémát
jelenthet a fogadókészségünkben is, hiszen az, hogy szmogriadók vannak, hogy a Duna
állapota olyan, amilyen, de lehet, hogy Sándor erről beszélt, nem vagyok benne biztos.
Szerintem ebben a kérdésben az együttműködést erősíteni kellene azokkal a szervekkel,
szervezetekkel, akik ez ügyben tenni tudnának. Például a főváros csatornázottságának a
kérdése, azt gondolom, előjöhet, mert eléggé komoly problémát jelent ez a fogadókészségben.

A másik a repülőtér, és említette a kötöttpályás közlekedést. Most megjelent a MÁV
stratégia az elővárosi közlekedés fejlesztése kapcsán. Javaslom átnézni és javaslom
magunknak is, de önöknek is, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet kapcsolódni ebben a
kérdésben, mert erre most a forrást is megjelölte a MÁV, illetve a kormányzat, illetve a
stratégia is megvan. Biztos vagyok benne, hogy itt gyorsan kellene lépni, hogy nehogy
kimaradjon véletlenül ez a kérdés.

És ha már itt tartunk, kinn amikor megnéztük az új fejlesztést, teljesen jogosan az
összes képviselő felvetette, hogy annyira mocskos a környéke a kijutás lehetőségének.
Mindenféle található a repülőtérre kijutást biztosító utak mentén, hogy ez is egy
környezetvédelmi, de lehet, hogy szociális kérdés is. Megnézni, hogy ebben önök is mit
tudnak tenni, Budapest, nem a kerület, Budapest, hogy ez elmúljon.

Multifunkcionális létesítmények. Nincs Budapesten olyan létesítmény, ami fogadni
tudná képviselő úr által jelzett sportprogramokat. Nincs. Most a hollandok elleni mérkőzésen
a Népstadionban – éppen erről beszéltünk elnök úrral – a lehető legkevesebb nézőt fogja tudni
beengedni. Ez is közös feladatunk, közös gondolkodás kerület, de Budapest kérdésében is,
hogy legyenek olyan létesítmények, ahol meg is lehet rendezni ezeket a rendezvényeket, mert
ebben aztán nagyon-nagyon el vagyunk maradva szerte Európában.

Utolsó, és ez inkább megint a bizottsághoz. Ez egy nagyon jó beszámoló volt és
nagyon sok gondolatot gerjesztett. Javasolnám, hogy más térségeit is hívjunk majd meg az
országból, más területek gondolatait és akkor lehet, hogy önöknek is itt kellene lenni és
egyeztetni ezeket a gondolatokat, mert biztos hogy vannak olyan elképzelések, amelyeket
Budapesten, és vannak, amelyeket Budapestről vidéken lehet majd használni a későbbiekben.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Igazgató úr, öné a szó.

Válaszok az elhangzottakra

MOLNÁR JÓZSEF (Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.):
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Számos olyan felvetés és
kérdés hangzott el, aminek azért örülök kifejezetten, mert az időre való tekintettel nem
mertem az előadásban róla beszélni, hiszen az elmúlt négy hónap munkái között már
szerepelnek erre bizonyos válaszok, míg a kérdés kapcsán viszont mindenképpen
elmondhatom, és ez nekem most nagy segítség.

Alelnök úr kérdése a belföldi és külföldi turisták, illetve elsősorban a belföldiekre való
további koncentrálás lehetőségéről. Egy-két részt azért még bővíteném is, nemcsak feltétlenül
az országhatárokra gondolok itt, hanem Kárpát-medencére, és az biztos, hogy egy olyan
marketing tervnek kell felállni a BTSZK-n belül, amelyik a Kárpát-medence számára
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közvetíti, hogy elsősorban a magyarság fővárosa Budapest. Erre minden lehetőségünk
megvan, hogy ha eljön Budapestre meglátogatni az adott attrakciót, ami számos lehet, akkor
itt ténylegesen jól érezze magát. Ennek a kommunikációnak egy kiemelt eszköze lehet – most
az országhatáron belülre gondolok – a Budapest Kártya. Államtitkár úrral, illetve
apparátusával igyekeztünk elindulni abba az irányba, hogy feltérképezzük, hogy hogyan lehet
a Budapest Kártyát a cafetéria rendszerben elhelyezni. Abban a pillanatban, amikor a vidéki
turista lehetőséget kap arra, hogy a cafetériában megkapja ezeket a szolgáltatásokat mondjuk
akár a Széchenyi Pihenő Kártyával valamilyen együttműködés formájában, feljön Budapestre,
és amitől a vidéki a legjobban fél, hogy jaj Istenem, az autóját hol tudja lerakni, hol nem
büntetik meg, hol tud közlekedni. Ez a Budapest Kártyával egycsapásra megoldódik, hiszen
az adott szálláshely parkolójában leteszi az autóját és onnantól kezdve ingyen közlekedhet a
Budapest Kártyával a fővárosban. Azonnal érezzük ennek a súlyát, hogy ez mit jelent.
Pontosan nem mondtam el, de a Budapest Kártyát nemcsak egy felnőtt, hanem egy felnőtt és
14 éves korig egy gyermek használhatja. Ebben az esetben két gyermekkel rendelkező család
két Budapest Kártyával eltöltheti úgy az egész hétvégéjét Budapesten, hogy az otthoni árak
alatti szolgáltatáson tud megvásárolni szolgáltatásokat, és számos helyre ingyen tud bemenni.
Ez szerintem abban a pillanatban, hogy ez a cafetériába bekerül, és erre technikailag minden
adott, akkor ennek egy óriási lendületet adhatunk, és azt hiszem, hogy ha ezt a technikai
eszközt sikerül elérnünk, akkor van mire utána városmarketinget építeni. Lehessen azt
mondani, hogy van, amit tudunk adni az ország lakóinak, mi mint Budapest.

Nagyon fontos, hogy a fővárost szeresse az ország és szeressék a budapesti lakók. Az
az atmoszféra, amely akár Prágában, akár Rómában fogad minket mint turistákat, az
Budapesten nincs meg. Ez azért van, mert mind a budapesti lakók tetemes száma, mind pedig
az ország lakosainak nagy része nem szereti a fővárost, nem szeret itt lenni. Nem szeret itt a
köztéren üldögélni, fröccsözni, nem szereti azokat az atmoszférateremtő hangulati elemeket,
amik mindenképp kellenek ahhoz, hogy mindannyiunk számára ez egy kívánatos város
legyen. Ehhez ami segítséget mi mint BTSZK tudunk nyújtani, abban teljesen biztos lehet
alelnök úr, hogy az elkövetkezendő években meg is fogjuk adni.

Ilyen értelemben a programok újragondolása is nagyon fontos és teljesen egyetértek
abban, hogy egy ilyen kvázi helyi mini desztinációban olyan programok valósuljanak meg,
amik ténylegesen ott tartják a turistát. Mondjuk, hogy ha van egy pár bázis, amikre
gondolunk, akár az országgyűlés a liget mellett, akár a borfesztivál a Várban. Vannak olyan
nagyrendezvények, amelyek nemcsak nemzetközi turistaforgalmat, hanem hazai
turistaforgalmat vonzanak, és az adott desztinációban vagy adott kistérségben – nem tudom
hogy mondani azt a területi egységet – kerül megrendezésre, és megfelelő felkészülés mellett,
bár azért a Várban egy egész napot nagyon szépen el lehet tölteni mondjuk a borfesztivál
meglátogatása előtt, ami lehetővé teszi ezeknek a programoknak a továbbfejlesztését, de azzal
egyetértve, hogy a programok továbbfejlesztésére szükség van. Az a szerencsés helyzet van,
hogy turisztikai attrakcióra uniós források például ilyen célokra felhasználhatóak, tehát nem
véletlenül igyekszünk inkább lépni az ilyen uniós forrás irányába.

Nagyon fontos a vállalkozók bevonása egyéb területeken is. Az Erzsébet tér kapcsán
megint nyitott ajtókon dörömböl alelnök úr tekintettel arra, hogy mind a Turizmus Zrt.-vel,
mind pedig a fővárosi városvezetéssel elindult az a gondolkodás, hogyan lehet az Erzsébet téri
buszpályaudvarból egy komplex látogatóközpontot felépíteni pontosan azokkal a
szolgáltatásokkal, amit alelnök úr megfogalmazott. Sajnos részben az elmúlt évek felújítási
tevékenysége nagyon nehézzé teszi ott ezt a munkát, hiszen ott elköltöttek egy intézményre
úgy egymilliárd forintot, hogy gyakorlatilag nem működik semmi. Ezen beruházási
felülvizsgálat miatt egyelőre még kicsit nehéz egyelőre még ezt az egységet ilyen értelemben
felszabadítani, de a városvezetés részéről is van egy ilyen gondolat, hogy ez az Erzsébet téri
komplexum alkalmas erre.
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Nagyon fontos a Hősök tere is, ha már képviselő úr megemlítette. A Hősök terén a
felújított műjégpálya épületén belül mintegy 97 négyzetméteres tourinform iroda nyithat
reményeink szerint szeptember 1-jétől. Ez már-már akár egy látogatóközpontként is
értelmezhető, főleg hogy ha a teljes műjégpálya kiszolgálói struktúráját tekintjük, akkor ott
étterem és egyéb olyan szolgáltatások lesznek ehhez kötődően, amire a turistáknak szüksége
van, tehát meg fogja tudni a Hősök teréhez kapcsolódóan kapni a megfelelő információt is, és
azokat a szolgáltatásokat, akár nyilvános WC, akár egyéb szolgáltatásokat is, amik feltétlenül
kellenek a komfortérzetük növeléséhez.

Újabb olyan kérdést vetett fel alelnök úr, ami szintén már megoldásközeli állapotban
van a városnéző buszok kapcsán. Aki nem ismeri ezt a problémát, annak szeretném egy
szóban csak érzékeltetni, hogy két nagy tömörülés dolgozik pillanatnyilag a fővárosban ilyen
hop on, hop off jellegű városnéző busz szolgáltatással, és a két nagy cég véres háborúban van
egymással, és sajnos ténylegesen olyan atrocitásokat és jeleneteket idézett elő az elmúlt
időszakban, hogy egymás vendégeit akár ráncigálva próbálják magukhoz szólítani a cégek
képviselői. Két és fél héttel ezelőtt a fővárosi közterület-felügyelet vezetőjével, illetve a
Budapesti Közlekedési Központ, a BKV, a fővárosi közlekedési ügyosztály, illetve
valamennyi érintett cég vezetőjével volt egy megbeszélés a városházán, amely
megbeszélésnek két nagyon fontos üzenete volt. Egyrészt, hogy ezt az anomáliát mindenki a
múltként kezeli, tehát ez év áprilisától egy új időszámítás kezdődik a piac ezen területén is,
illetve megpróbáltuk összefoglalni azokat a feladatokat, amikben segíteni tudjuk például a
városnéző buszoknak a pontos, üzletszerű működését, de úgy, hogy az összes közterület-
használati és közterület-felügyelet alá tartozó kérdésben az összes jogi előírást pontosan és
nagyon következetesen be kell tartani a cégek képviselőinek. Amennyiben nem történik meg,
vagy úgy tapasztaljuk, hogy ez az együttműködés nem ebbe az irányba halad, akkor a
városvezetés kénytelen lesz drasztikusabb eszközökkel a rendteremtés mellett lépni.

Hadházy képviselő úr több hiányosságra hívta fel a figyelmet. Köszönöm szépen. Ezek
között van olyan, ami természetesen nem a mi hatáskörünkbe tartozik, de értem, hogy hogyan
tudnánk mi adott esetben lobbizással segíteni ezeken a kérdéseken. Azt azért mindenképp
szeretném elmondani, hogy például alelnök úr által is felvetett kérdés a repülőtérre vezető út
körüli, mondjuk ki, rumli, illetve tarthatatlan állapot helyzete, ez azért csak-csak az elmúlt
20 év terméke. 4 hónap alatt mi odáig tudtunk eljutni ,hogy felmértük ezeket a problémákat.
Azt azért mindannyian érezzük, hogy a következő lépcsőfok mindig egy ilyen típusú
problémánál az, hogy a valódi felelősöket, illetve azokat megkeresni, akik ténylegesen
segíteni tudnak, főváros, közterület-fenntartó vállalat, kerület, kerülethez tartozó közterület-
fenntartás, és természetesen magántulajdonnal rendelkező, az adott területeken, és azokat a
szabályozási kereteket, illetve rendeleti vagy jogszabályi kereteket megteremteni, aminek
kapcsán ez a rendrakás elindulhat.

Azt azért úgy érzem, hogy az elmúlt négy hónap során a városvezetés aránylag jól
kommunikálta, hogy elkötelezetten szeretne rendet rakni minden tekintetben, és ez
természetesen vonatkozik a turizmusra is. A rendrakás egyrészt kitakarítani a várost. Amikor
én még a váltás előtt a turizmus stratégián dolgoztam, akkor az egyik szállodaigazgató
fogalmazta azt meg nekem nagyon pontosan, amikor valami stratégiáról beszélgettünk, csak
annyit mondott, hogy Józsi, takarítsátok ki a várost és ez egy fél siker. Igaza van,
főpolgármester úr elkötelezetten indult el ebbe az irányba, akár a közterületek hozzá tartozó
részét, akár az aluljárókat, vagy akár olyan típusú problémákat, mint a városnéző buszok,
nézzük. Egy biztos, hogy ebben a gondolkodásban, a közterületek tisztán tartásában a
kerületeket mindenképp be kell vonnunk.

Nagyon fontos és nagyon jó felvetés a Budapesten kívüli desztinációkkal való
kapcsolattartás, illetve együttműködés lehetősége. Budapest egy nagyon kiemelt és tényleg
fontos desztináció az ország turisztikai kínálatában, de meg kell találnunk az együttműködésre
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alkalmas partnereket, és kifejezetten ezért örülök a tdm rendszernek a felállításának. Budapest
mint turisztikai szolgáltató nem tudja a balatoni szolgáltatókat egyenként megkeresni, hogy
hogyan tudunk együttműködni. Reményeink szerint előbb-utóbb nyilván lesz balatoni
regionális turisztikai desztinációs menedzsment. Nyilvánvalóan lesznek már a mostani
pályázati rendszernek köszönhetően Budapesten kívüli, de a régióban található helyi, akár ha
úgy alakul, térségi turisztikai desztinációs menedzsmentek. Abban a pillanatban létrejöhetnek
azok a szervezetek, akikkel mi nemcsak egy udvariasság mentén tudunk együtt dolgozni,
hanem kifejezetten feladatomnak tartom azt, hogy olyan együttműködéseket teremtsünk az
ország helyi tdm-eiről, ami egy jutalékos rendszerben egy turistairányítással lehetővé teszi,
hogy valamennyi desztinációban többet tudjon elkölteni a turista, illetve több időt tudjon
eltölteni. Ha ez sikerülni fog – és erre szerintem a tdm rendszer kiválóan alkalmas -, akkor
mindannyian azt a célt elértük, amit képviselő úr is megfogalmazott.

A programfejlesztés tekintetében alelnök úr felvetése kapcsán elmondtam, tökéletesen
egyetértek, valamennyi területtel kell tudnunk előrelépni. Annyit még a BTSZK környékén
történt változásokról azért hadd mondjak el, hogy az elmúlt egy hónapban két olyan új
munkatársat is vettünk fel, aki új munkatársaknak kifejezetten ez lesz a dolga, hogy a
fővárosban található vagy megszervezésre kerülő eseményeknek a létrejöttében és
szervezésében is segítsen, de még fontosabb, hogy a megszervezett eseményeknek a
turisztikai attrakció-kínálatba való bekapcsolását is segítsük. Ezért egy kulturális menedzsert
és egy sport programmenedzsert vettünk fel a céghez, akik kifejezetten ezzel a céllal
dolgoznak nálunk, hogy ezt hogyan tudjuk a lehető legintenzívebben bekapcsolni a turisztikai
kínálatba akár természetesen a külföldiek, akár természetesen a belföldiek számára.

Elnök úr megjegyzéseit természetesen köszönöm. Igyekszünk nyilván a desztináció
körül kialakult szakmai együttműködés irányába tovább gondolkodni. Egy mondatban a
diszkont légitársaságoknak a helyzetére hadd utaljak. A szállodaszövetséggel is többé-
kevésbé szoros az egyeztetésünk az elmúlt 4, illetve előtte lévő másik 4 hónapban, amíg
készültünk a feladatra. Nagyon látványosak azok a tanulmányok, amelyek rendelkezésünkre
állnak, és kifejezetten az egyik legjobb marketingfogást a diszkont légitársaságok Budapestre
csábításában tartják. Ez által generált vendégéjszakák, a kommunikációs felületek nagysága
olyan számottevő, ami ténylegesen és jól számolhatóan növeli meg a főváros turizmusát.

A kérdések kapcsán a felmerült attrakciók kérdéséhez én még mindenképp
odakapcsolnám a Budai Vár és a Várszínház kérdését is, hiszen azért csak-csak egy olyan
attrakciót kell tudnunk megfogalmazni a Budai Várban is, ami jövőbemutató, és ehhez a
Várszínház felújítása elengedhetetlen követelmény. Mindenképp fontos a Duna-part
újragondolása, rakpart újragondolása, illetve ennek egy nagyobb egységbe, a Duna stratégiába
való beillesztése. Természetesen nem akarom megkerülni az állatkert és a vidámpark
helyzetét. Az elmúlt éveknek az egyik legkínosabb története a fővárosi irányításban
mindenképp a vidámpark helyzete. Hihetetlen mértékű eladósodottság és ennek mentén pedig
amit látunk, az azért számos szolgáltatását tekintve nem európai színvonalú szolgáltatás, ami
a vidámparkban található. Ugyanakkor az állatkert az egy dinamikusan fejlődő, európai
színvonalú intézmény, és azt hiszem, hogy ezt továbbra is lehet kommunikálnunk minden
irányba.

Egyelőre a főváros komoly erőfeszítéseket tesz a vidámpark megmentéséért, a jövőben
pedig adott esetben egy másik helyszínen tudna működni. Ez többször fölmerült részben
zajlik egy keresés egy jobb és európai színvonalú szolgáltató vidámpark építésére, részben
pedig az éppen aktuális intézmény gazdasági megmentését tűzte ki a jelenlegi fővárosi
városvezetés. Nem tudom, de erre szerintem fél év, egy év, amíg egy hosszú távú választ
fogunk kapni.

A tdm kapcsán felmerült kérdés, hogy lehetne-e esetleg egy 10-15 éves
marketingtervben gondolkodnunk. Amennyiben létrejön a tdm, márpedig elkötelezetten fogok
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ezért dolgozni, akkor mindenképp fontosnak tartom, hogy egy hosszú távú marketing stratégia
épüljön föl egy turisztikai fejlesztési stratégia mellé. Szerintem itt érdemes átgondolni
időtávok tekintetében azt, hogy a Magyar Turizmus Zrt. milyen marketingtervben, milyen
időegységben gondolkodik. Mindenképp fontosnak tartom azt, hogy egyeztessünk a Turizmus
Zrt.-vel a jövőbeni marketing stratégiánkat, illetve a lebontott akciókat, hiszen a fővárosi
forráselvonások következtében számos olyan promóciós marketing feladat van, amit
kénytelen-kelletlen – teszem idézőjelbe – a Turizmus Zrt. fog elvégezni helyettünk.
Természetesen ebben szorosan kívánunk együttműködni, és szerintem ezért fontos, hogy ezek
a marketing stratégiák folyamatos, illetve abból lebontott akciók folyamatosan egymás
marketing stratégiájára épüljenek.

A kongresszusi központ tekintetében érezzük elnök úr elkötelezett támogatását
természetesen. Szeretném azért azt kiemelni, hogy egy kongresszusi központ megvalósítása
nemcsak az elsődleges piaci bevételek tekintetében nagyon fontos, hanem ha egy kongresszus
mellé sikerül Budapestnek olyan szolgáltatás-csomagot odarakni, amit a kongresszus
küldöttei adott esetben legalább részben igénybe is vesznek, akkor van esély egy következő

megszólítására ugyanennek a rétegnek, amikor már akár szervezett vagy akár egyéni
turistaként látogatja meg Budapestet. Ehhez, hogy kedvet kapjon, ehhez is egy kiváló
marketing eszköz a közvetlen és komoly bevételt termelő konkrét MICE rendezvények
megszervezése mellett.

Alelnök úr kérdése a főváros szennyezettségével kapcsolatban, külön kitérve a
szmogra, akár a víz szennyezettségére. Kifejezetten fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a
fővárosi városüzemeltetési központtal való együttműködés az elkövetkezendő években pont
ezért fontos, hogy valamennyi aktuális adat pro és kontra oda és vissza mindig
rendelkezésünkre álljon, mert csak ennek tekintetében, jól összefogott kommunikáció és
adatszolgáltatás mentén lehet ezt az együttműködést kialakítani. Egyelőre mi nem
tapasztaltuk, hogy a légszennyezettség konkrétan a turizmusra negatív hatással lenne. a
vízszennyezettségnél azért azt el kell mondani, hogy az eddig megvalósult és reményeink
szerint majd jól működő csatornázási és víztisztító rendszer el fogja látni ezt a feladatot, hogy
a Duna vize tisztább legyen.

Azt azért mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy óvatosan bánjunk, illetve ha
lehet, akkor egymás között beszéljünk vagy használjunk ilyen fogalmat mint
vízszennyezettség, különös tekintettel arra, hogy valószínűleg a világon egyedülálló főváros
vagyunk, ahol a csapból ásványvíz minőségű csapvíz folyik. A másik oldal az pedig az, hogy
ahol rendben vannak a rendszerek, ott nagyon jó minőségű a vízellátás, illetve azért a
fürdőink víztisztasága is az elmúlt évben keletkezett hamis vádak ellenére egyébként teljesen
rendben van.

Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmemet a MÁV stratégiára, azonnali hatállyal
rá fogunk ugrani, és meg fogjuk keresni azokat a pontokat, ahol mi be tudunk kapcsolódni, és
ha már beszéltünk a kongresszusi központ fejlesztéséről, létrehozásáról, akkor természetesen
egyetértek, hogy multifunkcionális intézmények létrehozása a cél. Egyelőre örülök, hogy ha a
forrásokat ehhez megtaláljuk.

És akkor az utolsó megjegyzésre már válaszoltam, a más térségekkel való
együttműködés szerintem ez a tdm rendszeren keresztül megvalósulhat, és reményeim szerint
nemcsak a fővárosi, hanem az országos turisztikai fellendülést fogja szolgálni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm, igazgató úr. Látszik a hozzászólások mennyiségéből és a
kérdések számából is, hogy fontos kérdés Budapest turizmusa. Nagyon reméljük, hogy azok a
célok, amelyeket a szolgáltató központ kitűzött maga elé, azokat meg is fogja tudni valósítani
a későbbiekben, ebben a bizottság nyilvánvalóan partner.



- 28 -

Tájékoztató egy úttörő jellegű magyar egészségipari és turisztikai
csúcstechnológiai kutatásfejlesztésről

Lezárjuk a második napirendi pontot és áttérünk a harmadik napirendi pontunkra,
amelyben egy tájékoztatót hallgatunk meg egy kutatásról, amely a magyar egészségipari és
csúcstechnológiai fejlesztéseket is segítené.

Megkérem dr. László Ferenc urat és kollégáit, hogy fáradjanak a szemközti asztalhoz
mint előterjesztők. Képviselőtársaim írásban megkapták a napirendi pont tájékoztató anyagát.
Arra kérem László Ferenc urat, amennyiben ehhez az anyaghoz kiegészítése van, akkor azt
tegye meg. Időkorlát tekintetében arra kérem, hogy 10-15 perc között legyen a prezentáció
időtartama. Öné a szó, parancsoljon. (Bánki Erik távozik az ülésről.)

(Az elnöklést Szalay Ferenc alelnök veszi át.)

Dr. László Ferenc egyetemi tanár, projektvezető (SZTE) szóbeli kiegészítése

DR. LÁSZLÓ FERENC (Szegedi Tudományegyetem): (Kivetítőt használ
prezentációja megtartásához.) Köszönöm szépen. Túl sok alkalmam nem volt még, hogy
járjak a Magyar Parlamentben, most vagyok először, nagyon szép épület és nagyon örülök,
hogy módot kaphattunk arra, hogy tulajdonképp egy igen nagy magyar grant-ről számoljunk
be, amit úgy is mondhatnánk, az első magyar sporttudományi kutatásfejlesztés irány, és ennek
az eredményeiről, illetve, hogy hogyan tudnánk ezt esetleg az egészségipar, illetve a
turisztikai ipar szempontjából hasznosítani.

Tehát ő nem más, mint egy genetikai és hormonális szabályozási alapú egészség-
fittségi technográfos programcsomag, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási részeknek a
kidolgozása. Ez egy TÁMOP projekt, a 4.2.2 programhoz kapcsolódik, elég érdekes a címe.
Nemzetközi részvétellel egy kutatói team-et hoztunk létre, ami a környezet egészségtudatos
testmozgásos életmód tényalapú tesztrendszereit próbálja kialakítani. A résztvevők szlovák,
angol, illetve norvég partnerek.

Sporttudomány. A sporttudomány Magyarországon tulajdonképp nagyon-nagyon új
keletű. Attól datálható, hogy a felvi.hu-n mint külön entitás megjelenik. Ez nem olyan nagyon
régen történt, 2005-2006-ban. Egyre jobban kezd összeállni a csapat, úgy néz ki, hogy jók
leszünk. Mivel is foglalkoztunk tulajdonképp? A metabolikus megbetegedés megelőzésének
lehetőségeivel, testnevelési és rekreációs típusú mozgástevékenységgel.

Mi is ez a metabolikus szindróma? Azt tudjuk, az ipari társadalmakban a vezető

halálok általában a szív- érrendszeri megbetegedések. A szív- érrendszeri megbetegedésre a
kövérség, a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, a magas koleszterin- és
trigliceridszintek tudjuk, hogy hajlamosítanak. Ha ebből az 5-ből 3 pozitív, akkor metabolikus
megbetegedésről beszélünk. A depresszió mellett a metabolikus betegség a legelterjedtebb
népbetegség. Ha ez fönnáll, akkor szív- érrendszeri halálozás 5-10-szeres valószínűségű, hogy
be fog következni. Ami nagyon-nagyon riasztó méreteket ölt, hogy ez már egészen fiatal
korban kezd kialakulni, tehát gyermekeinknek igen nagy hányadát érinti.

Egy picikét, bocsánat, hogy tudományosabb rész, hogy mi is ez a szindróma. Okait 3-
felé feltételezik, egyik gyakorlatilag egy agyközpontnak, a hipotalamusznak a zavara, másik
egy genetikai prediszpozíció, a harmadik pedig életmóddal - és itt jövünk tulajdonképp mi,
tehát a stresszel, étrenddel, illetve mozgáshiányos életmóddal - egyértelműen összefüggésbe
hozható.

A jelentősége ennek, hogy az inzulin nevű hormont mindenféleképpen valószínűleg
ismerik, a leptinben nem vagyok annyira biztos, a lényeg az, hogy a zsírtermelésben üzen,
hogy köszönöm, nem kérek több ennivalót, és emiatt a táplálkozást visszafogja. Erre
rezisztens a szervezet gyakorlatilag úgy a külvilágban, mint az agyunkban. Ezt a
hipotalamikus funkciózavart állatkísérletekkel írták le eddig, egy marha egyszerű
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állatkísérletet csináltak, és a Nature nevű lapban képesek voltak ezt leközölni, úgyhogy
érdekli ez a világot.

A genetikai prediszpozícióra vannak humán vizsgálati kísérletek, adatok. Ez is egy
nagyon jó lap, hasonló mint a Nature, különböző genetikai mintázatokat vesznek itt alapul. A
mozgáshiány hogy jön itt a képbe? Úgy, hogy le van írva, hogy sportmozgással nő az inzulin,
és a leptinnek az érzékenysége, tehát rezisztencia csökken, ezt most már tanítjuk is szépen
átvéve az amerikai szakirodalomból, illetve ez nagyon érdekes, hogy sportmozgással
befolyásolható a gének expressziója.

Mit is akarunk csinálni vagy csináltunk? Egy egészségi, fittségi genomikai tesztet,
illetve hormonális alapút, és egy mérőrendszert. Egyénre szabott mozgásprogramokat
szeretnénk kialakítani és ezen is dolgozunk azért, hogy megelőzzük úgy a kövérséget, még
mielőtt ki sem alakult. Hogy lényeges-e a kérdés, amikor én írtam ezt a pályázatot, akkor
2008-ban éppen Angliában voltam és megláttam a Daily Mail-nek, ami egy eléggé elismert
angol napilap, a címoldalán, hogy azt mondja a jó brit, hogy képes fizetni a kövérnek azért,
hogy menjen el sétálni, és itt részletezi. Tulajdonképp látjuk az anyát meg a gyermekét, hogy
hogy képzeli ezt el koncepcionálisan.

Ebben a kutatásban gyakorlatilag kik vettek részt? A Szegedi Tudományegyetemnek
több kara, az általános orvosi kar, a pedagógusképző kar, a természettudományi kar, a
biológiai kutatóközpont, a rekreációs sport klub, illetve egy nagyon fontos kft., aki
adatbányászattal foglalkozik, több százezres nagyságrendű adataink vannak, és
megfigyelésekre vagyunk kíváncsiak. A norvég Hedmark Egyetem, az angol William Harvey
Kutatóintézet, illetve nyitraiak foglalkoztak még ezzel a témával.

Mik ezek a TÁMOP célterületek? Talán érdemes rekapitulálni ezeket, mert ezzel
foglalkozik a projekt. Ebből meg volt adva kettő pozitív volt, amikor már pályáztattunk,
mindegyik pozitív volt. A felsőoktatáshoz kötődő alapkutatási projekteket támogatja,
nemzetközi kutatási-fejlesztési tapasztalatok adaptációját, új kutatási módszerek, illetve
szervezés és terület, és menedzsment csoport- és intézményi szinten. Nagyon fontosnak tartja
a kutatói utánpótlás nevelését, fiatal kutatók bevonását a nemzetközi kutatási projektekben. A
felsőoktatásban közreműködő kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások intenzitásának a
növekedését. Nagyon fontos, hogy kiemelten fontos, már meglévő infrastruktúráinkat
használjuk ki, illetve, hogy fontos nemzetközi adatbázisokhoz hozzá tudjunk férni, hiszen
forrás nélkül nem működik.

Szegedről jöttünk, a dél-alföldi régióhoz hogy illeszkedik ez az egész. Itt a felsőoktatás
megint nagyon-nagyon előtérben van. Tudjuk, hogy tudáspólus program részeként a Szegedi
Tudományegyetemnek azért van jelentősége, illetve az egészségipar és biotechnológiai ipar
eredményeinek, hogy tudjuk őket hasznosítani úgy, hogy ebből esetleg turisztikai attrakció-
fejlesztést is tudjunk csinálni. A kutatói utánpótlás az mindig nagyon fontos, fiatal kutatók
bevonása, illetve hogy próbáljunk meg csatlakozni az EU kutatási programjaihoz, tehát az EU
amit gondol, az hosszabb távon adott. Mit gondol az EU? Ő úgy gondolja, hogy a
biotechnológiai vívmányokat vezessük már be népbetegségek megelőzésére, és már nem is
preventív, de proaktív medicináról tudunk itt beszélni, illetve olyan non-invazív diagnosztikai
módszereket alakítsunk ki, amik alkalmasak arra, hogy az egészséget megőrizzük és az
egészségi állapotunkat monitorizáljuk, még mielőtt kialakult volna a baj.

Előzetes eredményeket szeretnék mutatni, mivel kapcsolatban. Különböző vizsgálati
csoportokat néztünk, különböző szempontokat. Több mint 500 embert megmozgattunk
gyakorlatilag sok hónapon át. Testösszetételt határoztunk meg, fittségi tesztet, laboratóriumi
méréseket, hormonméréseket, illetve ami nagyon érdekes, genetikát néztünk belőlük.

Milyen vizsgálati csoportjaink voltak, ez egy kiindulási alap, ez egyébként egészség- és
turisztikai ipari szempontból is úgy lettek leválogatva, hogy fontosak legyenek. Egyik volt a
Fogyi Klub, ahol 129-en voltak, és az volt a cél, hogy egy 5 hónapos mozgásprogram-
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csomagban lefogyjanak. 50 résztvevővel tudtuk végrehajtani a teljes programcsomagot. A
genetikai és hormonális mérések azok meglehetősen drágák ilyen életkorban. A másik egy
egészségmegőrzési típusú, tehát ülőmunkákat végző, itt a városi elöljáróságtól, illetve az
elektromos művektől volt sok ülőmunkásunk. Itt is megcsináltuk 25 fővel a teljes vizsgálatot.
Ők már fiatalabbak voltak, illetve voltak nagyon aranyosak, ők voltak az asszonytornások,
28 résztvevő volt, 10 hónapig mozogtak és a fittségnek a javítása volt, ők 42 és 65 év között
mozogtak korosztályban. Levettük valamennyi embertől a testösszetételüket, mégpedig egy
bio-impedancia módszere, bimpadnak nevezik. Itt megállapítja a testtömeget, body mass
indexet, az izomtömeget, zsírtömeget, testzsírszázalékot, víztömeget, alapmetabolikus
tevékenységet, és ezt meg tudja tenni testtájakban is.

Mit találtunk? Azt találtuk, hogy például a Fogyi Klubban lecsökkent, minden
hónapban néztük, a testsúlyuk, a body mass indexük ennek megfelelően, a testzsírszázalékuk,
a zsírkalória megint csak csökken, az izomtömegük változatlan maradt.

Megnéztük az ugyancsak fitt, idősebb hölgyeket, ők nagyon aranyosak voltak, ők
megállapítható volt, hogy igazából a testsúlyuk nem is volt magas, a body mass indexük se
volt magas. Mi történt velük? Az történt, hogy testzsírjuk lecsökkent a mozgásra, viszont az
izomtömegük növekedést mutatott. Elvégeztünk különböző fittségi teszteket, ez mind
hozzátartozott a csomaghoz, megnéztük, hogy ki mit óhajt, milyen szinten lehet ezt így
alkalmazni. A fittségi tesztek így néztek ki, hogy a férfiaknál Harvard-lépésteszt volt, nőknél
Huang lépésteszt. Látható a jövő kutatóinak a nemzedéke, hogy foglalkoznak a hölgyekkel,
csinálják a gyakorlatokat. Kiszámoltuk a fittségi indexüket, ez tulajdonképp egy
kardiorespiratív szív- érrendszeri ellenállóképesség változásának a mérése, vérnyomás, pulzus
és egyebek.

Mit találtunk? Itt azt találtuk, hogy a Fogyi klubosoknál gyakorlatilag a vérnyomásuk,
a szisztolés lecsökkent 2,2 százalékkal, és mondom, gyógyszermentesen csináltuk. A
diasztolés is lecsökkent, a nyugalmi pulzusuk is egy 7-8 százalékos csökkenést mutatott, ami
nagyon jó. A fittségi indexük, ami egy számottevő érték, viszont körülbelül 36-40 százalékkal
megnövekedett.

Ugyanezeknél az embereknél pont az a lényeg, hogy egy sorozatot tudunk felállítani,
többféle dolgot tudunk mérni, és össze tudunk hasonlítani különböző laboratóriumi
méréseket. A metabolikus betegség nem más mint a kövérség, plusz mellette kettő pozitív,
magas vérnyomás, cukorbetegség, vércukor, de sokkal többet mond a hemoglobin A1c-nek a
szintje, amely 2-3 hónapra megmutatja, hogy mennyi a vércukor-ingadozásának az átlaga, azt
is néztük, illetve a magas vérzsírszinteket.

Ezeket a vérparamétereket néztük meg előtte és utána, igazából havonta amit néztünk,
az volt a vércukor, a koleszterin meg a triglicerid, a vizsgálat elején meg a végén
részletesebben néztük. Mit tapasztaltunk? Azt tapasztaltuk, hogy a 4-5 hónapos
mozgásprogram hatására egy eleve nem szelektált, magasabb koleszterinszintje volt
mindenkinek, egy átlagos, de nézzük meg, kérem szépen, nem kellene statinokat szednie
igazából az embereknek, 3-4 hónapot mozognak, akkor normális értékre lemegy a
koleszterinszintjük. A vércukor gyakorlatilag csökkenő tendenciát mutatott, a
trigliceridszintjük gyakorlatilag lefeleződött, és ez nem volt óriási sportteljesítmény, hanem
mindennapos mozgásra vettük rá ezeket az embereket.

Ami még megdöbbentőbb igazából és ami nagyon szép, hogy a hemoglobin A1c-nek
az értéke, mert ha valakitől leveszünk egy vércukrot éhgyomorra, attól 15 évig még lehet
cukorbeteg, mert nem vesszük észre. (Szilágyi György távozik az ülésről.) Ezt visszamenőleg
hogy milyen magasra megy fel, azt mutatja meg, és 3 hónapra megmutatja az átlagát. Mi
történt? Azt láttuk, hogy ott, ahol eleve magasabb volt a kiindulási érték, azokat megnéztük,
az a program végére gyakorlatilag teljesen normalizálódott. Ez egy nagyon-nagyon jelentős
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megfigyelés. Nyilván normális ponton is maradnak, vércukor nulla esetén nagyon nagy baj
van, tehát nem lehet lineárisan kezelni a kérdést.

Hormonok. Közelítünk most már a szofisztikáltabb részekhez. Ez nagyon fontos, hogy
a hormonok szabályozzák az emberi géneket, és a gének meg szabályoznak gyakorlatilag
vissza. A kövérség meg a cukorbetegség összefüggése rendkívül szoros. Ha érelmeszesedés,
illetve krónikus megbetegedések jönnek, itt nézzük a leptin, illetve inzulin szinteket, mert ha
valaki rezisztens, akkor ott magasabbak ezek az értékek. Mit találtunk? Azt találtuk, hogy
kövér emberekben a vérnek a leptin szintje kiindulási értékben igencsak magas volt, a body
mass index fölött, és nézzék meg, 1-2 hónapos mozgásprogrammal ezt vissza tudtuk hozni a
regulációs szintre. Túlsúlyosaknál alacsonyabb volt, azt is visszahoztuk, a normális részeknél
az is volt, mert nullára nem tudjuk csökkenteni sem a leptin, sem az inzulin szintet, mert arra
szükség van.

Ugyanez igaz az inzulin szintre. Az inzulin rezisztenciát szépen lecsökkentettük, és
igencsak gyorsan reagál a rendszer, tehát érdemes mozogni. Ez mint szolgáltatás egy csomag,
és ezt a kolléga majd elmondja, hogy talán a gyermekeinkre való vigyázás szempontjából sem
árt, hogy ha ezt figyelembe vesszük.

Végül, de nem legutolsó sorban megnyílt a biotechnológia és a genomika. Ugyanis a
testmozgás hatását ennek a betegségnek a kialakulásában szerepet játszó géneknek az
aktivitására igencsak kevesen vizsgálták, ez meglepő. Csak azért tudni kell, hogy
Magyarország biotechnológiából nagyhatalomnak számít nem közép-európai régióban, még a
világon is. Ezt nem árt hasznosítani ilyen szempontból tulajdonképp nem tettünk mást. Illetve
azért a tanulmányok kizárólag csak a rövid ideig tartó, nagy intenzitású fizikai terheléssel
foglalkoztak, nem ezzel a hosszan elnyúló intenzitással. Mit találtunk? Azt találtuk, hogy
bizony-bizony ez a rekreatív fizikai aktivitás több génnek az aktivitását befolyásolta, ezt már
persze a leptin génnek meg még egy-kettő, ezeket kezdődő kövérségi géneknek mondjuk, de a
zsíranyagcserére ható gének közül ezeknek az aktivitására találtunk különbséget, a magas
vérnyomás gének között ezeknek az aktivitásában találtunk különbséget, illetve a véralvadásra
ható génekre is maga a testmozgás pozitív változást okozott. Ugyanezzel a cukorbetegség,
illetve a szívbetegség, érelmeszesedés genomikájára is pozitívan tudtunk hatni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e Domokos tanár úrnak kiegészítenivalója? (Dr.
László Ferenc: Meg szeretném kérni Domokos tanár urat rövid, frappáns kiegészítésre.)

DOMOKOS MIHÁLY (Szegedi Tudományegyetem): Köszönöm szépen.
Természetesen ez a kutatás is igazolja, hogy a mostani társadalmunk egészségi állapota az
elmúlt időszak személyiségi szemléletén alapszik. Államtitkár úrhoz kapcsolódva, van egy
vizsgálati és kutatási eredményünk. Tetszett említeni, hogy hiányoznak a tudományosan
vizsgált adatok a turizmus és az egészségipar szempontjából. Talán ezért is jó ez a helyzet. Én
mint pedagógus és módszertant tanító tanár a közoktatás feladatait és annak fontosságát
emelném ki a jövő nemzedékei érdekében.

Fiataljaink egészségi állapota is rohamosan romlik. Csak egy konkrét adat. A
közoktatásba járó tanulók, 6-14 éves tanulók. 60 százaléka egészségkárosodással vagy annak
kezdeti tünetével van jelen a közoktatásban. Ez igen magas szám, és ez komoly feladatot és
felelősséget ró mind a közoktatás szervezőire, mind a társadalom oktatásirányítóira. Erre van
hosszabb távon szükség, az egészség az érték kategória, tudjuk, ami a személyiség
alakításában, formálásában érhető tetten. Ezt a személyiségformálást csak az intézményes
keretek között tudjuk az egyik legdinamikusabban és legradikálisabban befolyásolni,
társadalmi méretekben. Természetesen a családi nevelés és egyéb szemlélet is dominánsan
fog megjelenni.
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Mi úgy gondoljuk, hogy a rendszeres mozgás és a testnevelés a személyiségformálás
leghatékonyabb eszköze, és még egy adat. A mostani közoktatási rendszerünkben az elméleti
tantárgyak, ami a kognitív funkciókat fejleszti, egymásra épülnek, a tantárgyi struktúrában 94-
96 százalékát fedik le a személyiségformálásnak, 4-6 százalék marad a mozgásos, fizikai
tulajdonság fejlesztés, személyiség formálására. Úgy gondoljuk, hogy ez drasztikusan kevés,
és minden olyan törekvést és minden olyan változtatást, ami ennek az arányát megváltoztatja
nem ellenfél formájában, hanem célszerűség szempontjából, az egészséges jövő

nemzedékének és a rendszeres mozgás egészségfenntartó, egészségmegtartó szerepének
kialakításában, az igen fontos. Ezért a mindennapos testnevelésnek, testmozgásnak különösen
kiemelt jelentősége van az egészségtudatos magatartás kialakításában. Ehhez pedig a
közoktatás szerepe is nélkülözhetetlen. Meg kell állítanunk a tanulóifjúságunknál az
egészségromlást, amit az elavult módszerek és az oktatási szemléletmód torzulása idéz elő.

Úgy gondolom, minden késlekedés károkat és nehézségeket okoz, közös a
felelősségünk mind a döntéshozóknak, mindpedig a közoktatás szereplőinek. Úgy gondolom,
ezen gondolat és a tudomány objektív mérési adatai is igazolják, hogy nem szabad tovább
késlekedni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések. (Jelzésre:) Tessék.

Kérdések, hozzászólások

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, kérdésem talán nincs is, mert mindent
értettem, figyeltem, a közölt adatokat természetesen magam részéről elfogadom, és nem is
vonom kétségbe, mert kétségtelen a kutatás eredménye. Csak muszáj elmondanom, hogy
igazából a kutatási eredmények azt támasztották alá, ami alapvetően mindenki tudott, bár nem
volt ilyen összefoglalása ennek a dolognak.

Régen, amikor a gyerekek a szomszéd faluba jártak iskolába, más időszak volt. Most
az iskola előtt rakják ki a szüleik. A grundban tudtak régen focizni, most nincs hol
mozogniuk. A világhálót bejárta legalább háromszor az a fénykép, ahol egy fitnesz szalonba
ment föl a szemmel láthatólag jó kövér látogatói kör mozgólépcsővel, miközben a lépcső is
ott volt mellette, de még a fitnesz terembe is a mozgólépcsőt használták, ez jutott eszembe.

Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a fő hangsúlyt arra kellene fektetni, hogy a
fejekben kellene rendet tenni a tekintetben, hogy a régi parasztember tudott és tett, még ha
kényszer is vitte rá, hogy kapát fogott és dolgozott a földeken, s mindenki végezte a maga
munkáját. Ette a mangalicazsírt - utána a mangalicát majdnem teljesen kiirtottak mint állatot -
napraforgó étolaj helyett, illetve különböző chips-ek és különböző rágcsálnivalók nélkül élték
le az életüket aktív mozgás közepette.

Oda lyukadunk ki, hogy igazat kell adnunk azoknak, akik azt mondják, hogy a régi
világban, a régi életszemlélet, régi életmód mellett ismeretlenek voltak ezek a problémák. Én
inkább csak annyit szeretnék mondani, hogy képviselőtársaimnak mondom, hogy érezzük
kötelességünknek, hogy ha kell, akkor törvényalkotási szinten tegyünk rendet a fejekben,
aminek egy ilyen kis mellékvágánya a hamburgeradó-féle tervezet, de valami hasonló irányú
és típusú lépésekre gondolok. Egyszerűen a világ nyakára vagy fejére nőtt a gyógyszerlobbi,
melynek az az érdeke, hogy a különböző kütyüiket, rászoktatva az embereket ezekre a
szerekre, fogyasztassák el velünk, és nem vesszük észre, hogy áldozatai vagyunk ennek a
lobbinak.

Úgyhogy még egyszer mondom értettem, tiszta, egyértelmű, de ezt szerintem tudtuk és
inkább a feladataimat éreztem ki ebből a prezentációból.

ELNÖK: Más kérdés vagy vélemény? (Jelzésre:) Képviselő úr.
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VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Csongrádról jöttem, ahol a
mindennapos testedzést a Széchenyi iskolában találta ki anno Mészáros tanár úr, illetve
indította útjára. Jómagam 13 évig csináltam, de Mészáros úrnak is szíve csücske volt, aki az
ország másik felén, Szolnokon művelte ezt a műfajt, ennyit az előzetesről.

Rövid leszek. Az önök felméréseit leporolván emlékeimben, gyerekekkel végeztünk
anno a 80-as évek derekától ’90-ig különböző felméréseket. Itt a mozgásos teszteredmények,
illetve az iskolába járási mutató is, mert ezeket is végeztük, mutatják, hogy mindenképpen a
mindennapos testedzésnek van jövője, kötelező jelleggel. Gondolom, itt a bizottság és
reményeim szerint a parlament is meg fogja majd ezt támogatni és meg fogja szavazni. Persze
előre nem lehet semmit sem borítékolni, de én úgy gondolom, hogy képviselőtársaim ebben
maximálisan gondolkodtak már még azelőtt, mielőtt bekerült ez a tisztelt Házba. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr, aztán államtitkár úr.

HOFFMANN PÁL (KDNP): Engem érdekelnének a tudomány emberinek véleményei,
mind a kettőjüké, mert én is fontosnak tartom a mindennapos testnevelést, de azt gondolom,
hogy ez nem elég. Tapasztalatokból is és mérésekből is azt látom, hogy a mindennapos
testnevelés mellett szükség van valami olyan többletre, ami egyébként megjelenik a bizottsági
munkában vagy azokban az anyagokban, amelyekkel csak mi foglalkozunk, ami ráépül a
mindennapos testnevelésre. Ez lehet a versenyszerű sportolás is, de lehet az a más típusú, a
bővebb iskolai modellre hajlandó sportiskolai rendszer, ami a délutáni foglalkozásokban a
mindennapos fölé rendszeres edzéshatást elérő foglalkoztatást is biztosít. Tehát én itt igazából
az önök véleményére vagyok kíváncsi, hogy jól látom-e, hogy ez a kettő együtt
eredményezheti azt a változást, amire szükségünk van mind a személyiségfejlesztésben,
mindpedig a fiatalok edzettségében és az ebben bekövetkező változásokban.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr.

DR. HORVÁTH ENDRE helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm. Az előzőekhez csatlakozva mi a feladatunk. Én úgy gondolom, hogy a
vendéglátás területén is van feladatunk. Lehet, hogy furcsának tűnik elsőre, de a
vendéglátáshoz nemcsak az éttermi tartozik, hanem a közétkeztetés, munkahelyi vendéglátás.
Ez napi 3 millió adag. Nyilván a metabolizmusban rejlik sok minden, de a bevitelben is
nagyon sok egyéb rejlik, úgyhogy ott is van feladatunk, és ezt a szabályozási munkát is fel
kell, hogy vállaljuk, hogy itt is ilyen szempontok alapján, egészségmegőrzési szempontok
alapján nézzük át újra a teljes területet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e még? (Jelzésre:) Tessék parancsolni!

DR. VARGA CSABA (Szegedi Tudományegyetem): Tisztelt Bizottság! Varga Csaba
vagyok, én is a Szegedi Tudományegyetemről jöttem. Annyi hozzászólásom lenne még, ami
itt talán nem merült föl, hogy ezeknek a méréseknek, ezeknek a komplex méréseknek olyan
szerepe is van, ami már itt felmerült az előbb elhangzottakban, hogy tulajdonképpen ez a
többfajta kisebb mérés már megtörtént. Ez a mérés annyira komplexen, többfajta
tudományágat végigvíve viszi a dolgokat többfajta csomagban, azért is van nagy szerepe
ebben a bizottságban, hogy turizmus szempontjából óriási jelentősége van, mert akár
nemzetközi turizmust lehetne arra kihegyezni, hogy idejönnek, különböző
programcsomagokat végigvisznek, akár egy rövid tesztet, itt wellness szállodákban eltöltenek
időket, megszületnek különböző mérések, olyanok, amikben megegyezünk, kinek mire van
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pénze a programban, azt elvégzik. Ezt természetesen nemcsak külföldiek, hanem a hazaiak
számára is lehetővé lehetne tenni. Ezáltal pont a gyógyszerlobbival szemben, hogy mennyi
milliárdot költ az ország arra, hogy gyógyszerekre elmegy a pénzünk, közben meg esetleg
ilyen programoknak, ha már ezek teljesen végig vannak víve meg ki vannak dolgozva, a
véghezvitelével milliárdokat tudnánk megspórolni. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e még? (Jelzésre:) Török úr.

DR. TÖRÖK FERENC (Wesselényi Ferenc Sport Közalapítvány): A bizottság tagjai
már ismernek, nem tudom, az előadók igen vagy nem. Dr. Török Ferenc vagyok, régen
foglalkozok ezzel a kérdéssel, nem véletlenül jöttem el ma erre az ülésre, meg akartam
hallgatni.

Azt gondolom, és már elmondtam más formában is a bizottságnak, hogy mérések
nélkül nem lehetséges fejlődni. Az, amit én nem hiányoltam, csak nem foglalkoztak vele vagy
nem volt lehetőség, de az iskolai testnevelés fontosságával egyetértek, de a diákok
állapotfelmérése szerintem nagyon fontos és hozzá szükséges tenni ehhez a dologhoz. Ebben
voltak törekvések. Van egy Nemzeti Sport Stratégia, amit a jelenlegi kormány is támogatott
ezzel kapcsolatban, és a zászlóvivője vagyok ennek az egész nemzeti fittségi tesztnek.
Szívesen beszélgetek még ezen kívül is. Én csak azt kérem a bizottság tagjaitól, hogy
próbáljunk ebben előrelépni, mert az idei költségvetésben megint nem voltak ezekre pénzek.
A Wesselényi Közalapítvány, aminek egyébként az elnöke vagyok, 120 ezer gyereket mért föl
már egy egységes fizikai teszttel. Ennek meglesznek az eredményei, amiből a kiválasztás
szempontjából április végére, május elejére meglesznek a legjobbak, és azokat szeretnénk, ha
az egyesületeknek, szövetségeknek az élsport részére is utánpótlás-nevelésben hasznosítsuk.
Most megint meg fog állni ez az egész program, mert valószínűleg a Wesselényi megszűnik,
de valakinek ezt a programot kellene vinni tovább, és kellene ezzel valamit tenni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Más? (Jelzésre:) Elnök úr!

NÉMETH ZSOLT (Balatoni Kerékpáros Turisztikai Szövetség): Köszönöm szépen,
Németh Zsolt vagyok a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Szövetségtől. A másik két témához
szólnék egyrészt Török úrnak felvetésére reagálnék, hogy nagyon sok fittségi teszt van sajnos,
és jó lenne ezeket egységesíteni országos szinten. Legalább 8-10-et én tudok, és ezáltal
mindenki másképp mér és mást mér. Ezeket az eredményeket is jó lenne, ha valaki
egységesítené legalább kormányzati szinten, mert nem jó, ha mindenki másképp bonyolítja
ezeket.

A másik pedig az idegenforgalom szerepéhez szeretném államtitkár úrnak jelezni, hogy
a gond akkor kezdődött, amikor a wellness mozgalom Magyarországon megjelent, akkor
három dologról szólt, táplálkozásról, mozgásról és mentális ügyekről, és ezt a wellness
definíciót a Magyar Turizmus Zrt. nem úgy definiálta, ahogy kellene. Animátorok nélkül van
ez definiálva, nincsenek szakemberek, akik ezt így csinálják a wellness intézményekben. Ez
azt jelenti, hogy nem marad ott a vendég, vagy nem jön vissza. Egész egyszerűen a wellness
programok egy állapotvizsgálattal kezdődnek és végződnek, és vissza kell jönni kontrollra
egyévente, félévente, visszatérő vendégeket hoznak, és ebben Jakabházy László rekreációs
szakértő nagyon sokat dolgozott a szegedi egyetemen, meg lehet említeni. Rendelkezésre áll
sok jó végzett rekreációs szakember, csak ennek a módszereit együtt kellene kidolgozni
ezeknek az oktatási intézményeknek, és ez nagyon jó lenne az idegenforgalom, mert hétfőtől
péntekig is töltené ezeket az intézményeket, mert az idősek meg az a korosztály, aki
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fizetőképes, szeniorok, leginkább ez a célcsoport nagyon sok időt tudna ebben tölteni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor itt befejezzük a kérdéseket. Én azért hozzáfűznék valamit,
mert elhangzott, hogy ezt mind tudtuk. Én másodszor hallgatom ezt az előadást, én nem
tudtam, hogy az ember genetikai térképét meg tudja változtatni a mozgás. Nem tudtam, de ha
figyelték professzor úr mondatát, azt mondta, hogy úgy megelőzni a problémát, hogy az még
ki sem alakult.

Azért gondoltam, hogy ma elhangozzon ez az előadás, mert a mozgásról tudtuk, hogy
személyiségfejlesztő, egészségfejlesztő, sok mindent tudtunk, de azt, hogy a genetikai
térképünk úgy változtatható meg, hogy ki sem alakul a kövérség, ki sem alakul a szív- és
érrendszeri probléma, bevallom őszintén, nem tudtam. Azért gondoltam, hogy erről
beszéljünk, hogy legyen érvünk, amikor valóban törvényt kell hoznunk, mondjuk a
közoktatási törvényt, azon belül a mindennapos testnevelésről vagy bármi másról beszélünk.
Ne csak az legyen az érv, hogy szoktassuk hozzá a mozgáshoz, mert hú, de jó, hanem az,
hogy nem alakulnak ki ezek a problémák, amelyek Magyarország egészségi állapotát
meghatározzák. Mindenki tudja az adatokat, hogy hol tartunk szív- és érrendszeri
betegségekben, hol tartunk a mentális problémákban, hol tartunk a daganatos betegségekben,
nem alakulnak a mozgásgazdag életmódban. Mindig hozzátesszük egyébként, hogy az
egészséges élet az étkezés, a táplálkozás, a stressztűrő képesség, a mozgásgazdag életmód az
elején van mindegyiknek. És ha ezt tudomásul vesszük, és tudomásul vetetjük azokkal,
akiknek a döntést meg kell hozni, nagyon komoly érveink vannak. Ezért gondoltam, hogy ma
ezt hozzuk ide, és ha valaki elolvassa az eredmények oldalt, annak az utolsó bekezdése a
következtetés. Ez egy hihetetlen nyolc mondat. Azt javaslom mindenkinek elolvasni és
elolvasatni sokakkal, ez az első mondata, hogy a rekreatív, illetve mindennapos testnevelést
modellező, hosszan tartó fizikai aktivitás megváltoztatja a metabolikus és szívrendszeri
betegségek kialakulásában szerepet játszó gének kifejlődését.

Ez most más, mint amiről eddig beszéltünk, sokkal másabb. Ezért aztán gondolom,
hogy mindenki tanul belőle. Az összes többi kapcsolódással persze egyetértek, ami
elhangzott. Nagyon fontos, de ezt az érvet ne tessenek elfelejteni, hogy ez a kutatás ezt
mutatta ki, hogy igenis van nagyon-nagyon olcsó és egyszerű módszer arra, hogy egy
egészséges társadalomban élhessünk. Ennek az alapját én valóban a gyerekek mozgásában
látom, mert ő hozzászokik és viszi tovább, a szüleinek elmondja. Igaz, hogy a versenysport
kell hozzá, magas szintű teljesítmény kell hozzá, sok minden kell hozzá, csak a mozgást
vegyük nagyon komolyan, legalább annyira, mint az adósságkezelést. Mert beszélünk arról,
hogy mekkora probléma a gazdasági probléma, de nem lesz, aki a gazdaságban dolgozzon, ha
sokáig így maradunk, nem lesz, aki működtesse az országot. Ez a 24. órában lévő probléma.
Professzor úr nem mondta el, de ők ugyanezt elmondhatták volna, hogy ha nem lépünk benne,
felborul az ország és nem azért, mert szegény, hanem azért, mert beteg. Hadd ne mondjak erre
egy kifejezést, ami kicsit vulgáris, de ezt már más is tudja. (Jelzésre:) Professzor úr, néhány
percben, mert utána el kell mennünk.

Reflexiók az elhangzottakra

DR. LÁSZLÓ FERENC (Szegedi Tudományegyetem): Nagyon-nagyon szépen
köszönöm tényleg, nagyon szép a Magyar Parlament, nagyon jól esik itt járni. Ugyanis itt
elhangzott az állapotfelmérés, egységesítés, hogy meg tudjuk egzaktul ítélni a helyzetünket.
Ez erre alkalmas. Tehát igazából, ami célt kitűztünk, hogy egy nyálkahártya-kenetből meg
tudjuk határozni, hogy mi a helyzetünk, meg egy csepp vérből. Úgy néz ki, ezt meg lehet
csinálni, és igencsak komoly értelme van és a fittségi tesztekkel mindenekfelett szolgáltatást
is lehet csinálni, de fel tudjuk mérni, hogy például egy gyerek hogy áll, és utána hogy mit
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kellene még vele csinálni, és utána ha tettünk vele valamit, akkor az mekkora hatékony
tényalapú rendszerben és non-invázióval. Mondom, nagyon örülök, hogy itt lehettünk és ezt
elmondhattuk, felhívhattuk erre a figyelmet, mert Magyarország a tudáspólus erre képes. Sőt,
az az igazság, hogy még a psziche által befolyásolható géneknek a kifejeződését is fogjuk
nézni vagy legalább is tervezzük.

Megint csak tényszerűen, számszerűen meg tudjuk mondani, hogy mi mennyi, mit
kellene csinálni, és azért az ember, ha szembesül azzal, hogy például itt van ez a készülék, és
annyira szépen motiválja az embereket, hogy hú nekem ennyi plusz kiló van a hasamon, és
hogy ennyit mozogtam, mennyit csökkent és mit kell elérni, ez egy mélyebb tudatosságot
jelent. Beteggé minket az ipari társadalom tett, egy megváltozott életmód. Használjuk ki az
ipari társadalomnak a technológiai vívmányait, meg amit mi meg tudunk csinálni, a többi
ország nem tudja megcsinálni ezeket a mechanikai méréseket. Hál’ Istennek a magyar
tudomány viszonylag intakt maradt. Úgyhogy tulajdonképp azért örültem, hogy
elmondhattam ezt, mert szerintem komoly haszon lehet belőle. Orvos vagyok és gyógyító
orvos, tehát engem ilyen szempontból is érdekel, és vannak neki nyilvánvalóan turisztikai,
egészségturisztikai és egyéb vonzatai. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Domokos úr?

DOMOKOS MIHÁLY (Szegedi Tudományegyetem): Köszönöm szépen. Örültünk,
hogy olyan gondolatokat tudtunk ébreszteni, hogy nagyon sok mindent tudtunk és mégis
tudtunk újat mondani. Egy urbanizált társadalomban nemhogy leértékelődik, hanem
felértékelődik az oktatáson belül a testnevelés szerepe a személyiségformálásban, és a
mindennapi életben pedig a testmozgásnak a szerepe.

Az idő rövidsége miatt nem tértem ki, pedig készültem, hogy tanórai és tanórán kívüli
keretekben lévő változást igényel ahhoz, hogy az egészségtudatos magatartásalakításhoz a
rendszeres mozgás beépüljön. Ezt mindenképpen mind a rendszerű képzés és egyéb
struktúraváltást igénylő, tudjuk, hogy mit kell megváltoztatni.

Már 5-6 éve halljuk köztudomású megfogalmazásban, hogy gazdasági relációban is,
hogy sportba és munkába fektetett forint 3 és félszerese térül meg az egészségpiacon. Ez a
befektetés nem káros, sőt, az egyik szerepe a kutatásnak is, és a pedagógiai tartalmi
változásnak. Megjelenítése preventív jelleggel, hogy lenn a gyerekeknél az iskolában kell
kezdeni ennek a szemléletmódnak a megalapozását, mert akkor fog beépülni a mindennapi
életünkbe. Mi ezt a programot szeretnénk folytatni, szeretnénk ezt a kutatást is folytatni olyan
területeken, amihez ez a 2 éves kutatás eredménye megalapozta, hogy mi a továbblépés
módja, és azt az elvet valljuk, hogy a mozgás mint egészséggyógyszer jelenjen meg minden
magyar ember számára.

Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: (Jelzésre:) Igen?

DR. VARGA CSABA (Szegedi Tudományegyetem): Csak még két mondat. Tisztelt
Bizottság! Két rövid mondat. A gyerekeknek rendkívül fontos szerintem a mindennapos
mozgása a jövő szempontjából. Amiről nem szabad elfeledkezni, hogy rengeteg úgymond
túlsúlyos ember van jelenleg hazánkban, és az elkövetkező 10-20 évnek a működésében aki
már próbált esetleg fogyókúrázni, tudja azt, hogy milyen nehezen csökkennek a kilói, milyen
nehéz. Egy nagyon fontos motivációt jelentenek az ilyen tesztek, rendszerek abban, hogy
sikerélményt jelent az embereknek, ha látja, hogy bár a súlya nem csökkent, de ilyen-olyan
laborparamétere megváltozott, akkor sikeresebben végigviszik a fogyókúra-programot az
emberek, és utána már nem fognak megbetegedni.
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ELNÖK: Köszönöm. Köszönjük az előadást, nagyon hasznos volt. Zakó képviselő úr
mondatait mindenki rakja el az agyában, hogy amikor a döntéseket meg kell határozni, akkor,
amikor majd a törvények megszületnek, akkor ez mindenkinek legyen a fejében, amiről ma
beszéltünk, mert beszélhetünk róla, nem tudom, hány éve beszélünk erről a dologról, nem
teszünk igazából a dologért. Most több pénz van a sportban, több pénzlehetőség van benne,
azt gondolom, még a Wesselényit is ki lehet majd váltani, azt gondolom, ott is meglesznek a
megoldások, de nagyon fontos, hogy mindenki lássa, hogy enélkül nem fog tudni az ország
előremenni, már az egészségi állapot javítása nélkül. Professzor úr, tanár úr, köszönjük
szépen.

Egyebek

Egyebek napirendi pont. Három gyors napirend. Albizottsági elnököt kell
választanunk. Horváth László képviselőtársunk lemondott erről, Törő Gábor
képviselőtársunkat fogom javasolni az elmúlt időszak kormányzati ciklusának visszaéléseiről
szóló albizottság vezetésére. Ezt az Egyebek napirendet szeretném most bizottságunkkal
elfogadtatni, előtte megtárgyalni. Van-e hozzá kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Jó, aki
elfogadja, hogy Törő Gábort delegáljuk az albizottságba, emelje fel a kezét, legyen szíves.
(Szavazás.) Jó, akkor elfogadtuk.

Következő napirendi pont, javaslat érkezett, hogy az 56-os emlékhelyeket a turisztikai
kínálatba vonjuk be. Czeglédi úr szeretne erről rövid és hatékony három mondatot mondani
bizottságunknak.

DR. CZEGLÉDI JÓZSEF: Nagyon röviden. 56-ot eddig nem használtuk ki a
turizmusban. Itt a Parlamentben ülésezett Lezsák Sándor úrnál az 56-os történelmi alapítvány
kuratóriuma, és egyik napirendi pontként ezzel az úgynevezett 56-os turizmussal, tehát a
történelmi, kulturális hagyományápolás egyik sajátos területével foglalkozott. Az egyik
napirendi pontban én voltam az előadó, egyhangúlag elfogadta a bizottság az 56-os turizmus
fejlesztésére vonatkozó javaslatot, aminek egyébként az volt a címe, hogy „Mutasd meg
fiadnak”. A lényege az, hogy elsősorban az 56-os emigráció, az ő fiaik, unokáik számára
olyan programokat kellene ajánlani, amely a hiteles Magyarországot mutatja be,
emlékhelyeinket, helyszíneket, programokat szervez természetesen nemcsak nekik, hanem a
külföldről érkező turistáknak és a magyaroknak is. Ebben az esetben a vizsgálataink szerint
milliárdos nagyságrendben lehetne Magyarország idegenforgalmi bevételeit növelni
minimális ráfordítással.

Ugyanis nemcsak Budapesten vannak értékek mint a Terror Múzeum, amit
bemutatunk, vagy a szoborpark és Corvin köz s a többi, az egész országban vannak olyan
emlékhelyek, helyszínek, amiről több információt kellene adni.

Ezért a mi javaslatunk az, hogy az országos marketingért felelős MT Zrt., a budapesti
turizmusért felelős Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ, illetve a regionális turizmus
gazdájaként működő szervezetek elsősorban elektronikus információt adjanak az ország, a
régiók, az adott területek értékeiről, és segítsék elő olyan programok szervezését, amivel
hitelesen mutathatjuk be a forradalom 55. évfordulóját. Így Magyarországon méltóan
emlékezhetünk meg a forradalom és szabadságharc 55. évfordulójáról, és növelhetjük egyben
a turisztikai bevételeket. Ehhez kell elsősorban a bizottságnak és a turizmusért felelős
minisztériumnak, az NGM-nek az erkölcsi támogatása, állásfoglalása. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzáfűznivaló? (Jelzésre:) Képviselő úr.
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VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Bocsánat, csak egy mondat. Nagyon jól tetszett
mondani, hogy vidéken is, Kiskunmajsa vonatkozása, de én megemlíteném azért, hogy talán
még ebben a pontban Recsket sem ártana bevenni. Részletkérdés.

ELNÖK: Természetesen, ez egy alapgondolat és ennek nyilván lesz egy bővebb,
kiegészített változata. Azt gondolom, hogy ma nem tudjuk meghatározni, hogy pontosan
milyen emlékhelyeket fogunk meglátogatni, illetve hogy lesz az elektronikus média. Azt
gondolom, azt kell elfogadnunk, hogy legyen benne a turisztikai kínálatban, a vonzerő
növelésében az 1956-nek miféle történései voltak itt ebben az országban. Ezt látni lehessen,
hogy ha 163 éve, amikor a’48-49-es szabadságharc volt, azóta benn van a köztudatban
rendesen, járjuk a különféle emlékhelyeket, hagyományőrző programok vannak ennek
kapcsán, miért ne lehetne ugyanez az 56-os forradalom kapcsán. Szerintem fogadjuk el a
bizottság javaslatát úgy, ahogy van. Aki elfogadja, kérem, emelje a kezét. (Szavazás.)
Elfogadtuk egyhangúlag. Köszönöm szépen.

A következő Egyebek napirendi pont. Az állandó bizottságok által kért, illetve a
bizottságokhoz benyújtott szakvélemények és annak elkészítői a Sport- és turizmusbizottság
vonatkozásában. Ezt a tájékoztatást szeretném most elmondani.

Az iskolai testnevelés és az írásmód kapcsolatrendszeréről, fiatalkorú egészségügyi
állapotáról Buzánszky Jenő urat kértük meg, hogy alkosson véleményt. A turizmus és
egészségipari konzultáció, magyar turizmus jövőjéről és egyéb turisztikai kérdésekben a
SANLEO Bt.-t bíztuk meg. A magyar labdarúgósport tehetségfejlesztési terveiről szintén
Buzánszky Jenő urat, Magyarország EU-elnökség alatti sportprogramokról és tevékenységről,
a londoni olimpiára és a paraolimpiára történő felkészülésről az Ypsilon Média Kft.-t kértük
meg, hogy szakértői véleményt tegyen. Ennek díja 250 ezer forint, az időpont pedig VII. hó 6.
és 16 az egyik, de mindenki látja, hogy mikorra szólnak ezek a megbízások, mindenki lássa,
hogy kikkel dolgozunk, hogyan dolgozunk, és miként tervezünk turisztikai és
sportkérdésekben bizottsági szinten. Kérdés van-e, vélemény? (Zakó László: Írásbeli vagy
szóbeli?) Szóbeli az összes, bár én láttam írásos anyagokat az EU-elnökség alatti dolgokról,
de akkor szóbeli. Ezek azok az emberek egyébként, akik a bizottsági ülésen is különféle
napirendeknél is itt vannak közöttünk, majd legközelebb be is mutatjuk őket, ez így korrekt
dolog. Van-e még hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.) Jó, ez egy tájékoztató volt. Van-e másnak
Egyebek napirendi ponthoz kapcsolódó kérdése, véleménye, tájékoztató jellegű hozzászólása?
(Nincs jelzés.)

Köszönöm szépen, a bizottsági ülését bezárom, előadóinknak pedig köszönöm még
egyszer.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 46 perc)

Szalay Ferenc
a bizottság alelnöke

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


