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Napirendi javaslat

1.  Tájékoztató a Hotelstars Union szállodaminősítési rendszerről

Előterjesztő:

Kopócsy Andrea, a Magyar Szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke

2.  Tájékoztató a (határon túli) iskolai kirándulások szervezésének helyzetéről

Előterjesztő:

Ulicsák Szilárd miniszteri biztos

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
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Vincze László Mihály (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Zakó László (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) Hoffman Pálnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Kopócsy Andrea, a Magyar Szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke
Ulicsák Szilárd miniszteri biztos, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Csete Örs igazgató, Apáczai Közalapítvány

Megjelentek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 07 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok. Köszöntöm a képviselőtársaimat, előadókat, megjelent vendégeket, érdeklődőket.

A bizottság tagjai írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem,
hogy van-e valakinek a meghívó napirendjeivel kapcsolatban észrevétele vagy véleménye.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a mai ülésünk
napirendjét az írásos meghívó szerint, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ellenvélemény? Tartózkodás? Nem volt.

Megállapítom, hogy egyhangú döntésével a bizottság a napirendjét elfogadta, a
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkáját megkezdi.

Kért egy napirendcserét Ulicsák Szilárd miniszteri biztos, amit én javaslok is, hogy
megtegyünk, ezért a második napirendi ponttal, tehát a „tájékoztató a határon túli iskolai
kirándulások szervezésének helyzetéről” című előterjesztéssel kezdünk. Egyben köszönöm
Kopócsy Andrea elnök asszonynak a megértését és türelmét, úgyhogy miniszteri biztos úrnak
adom meg a szót.

Tájékoztató a (határon túli) iskolai kirándulások szervezésének helyzetéről.
Előterjesztő: Ulicsák Szilárd miniszteri biztos, Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

Ulicsák Szilárd miniszteri biztos (KIM) tájékoztatója

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy cserélhettünk, mert nekem fél kilencre már egy másik
helyen van jelenésem. Nagyon gyorsan megpróbálom összefoglalni a lényeget.

Gyakorlatilag a határon túli magyar területekkel kapcsolatos együttműködésnek az
elmúlt 20 évben, tehát a rendszerváltás óta volt bizonyos előzménye ennek a nagy
programnak, a „Határtalanul”-nak. Két mondatban annyi, hogy első körben nyilván mindig
voltak olyan lelkes tanárok, történelem, földrajztanárok, osztályfőnökök, akik úgy döntöttek,
hogy osztályukat elviszik tanulmányi kirándulásra valamilyen határon túli régióba, felvidéki
vártúra, Székelyföld nevezetességeinek a megtekintése, stb., stb. Ezek a ’90-es években
voltak nagyon divatosak, hál’ istennek tartanak továbbra is. Ennek egy szervezettebb formája
volt már az, amikor testvérvárosi, testvér-települési kapcsolatok alakultak ki, és ennek keretén
belül történtek ezek az immár rendszeressé váló intézményközi kapcsolatok.

A következő fázis már a ’90-es évek második felére tehető, amikor civil szervezetek
szervezni kezdtek rendszeresen olyan nagyobb volumenű osztálykirándulásokat, az akkori
viszonyokhoz képest nagyobb volumenűeket, amelyek előzményeként tekinthetőek a
„Határtalanul” programnak, például ilyen a Rákóczi Szövetségnek az utaztatási programja;
általában a március 15-ei ünnepségekre küldött ki nagy létszámban buszokat, elsősorban a
Felvidékre. A ’98-2002 időszakban volt az, hogy kicsit még jobban intézményesült ez a
program, és egyébként az oktatási tárca kezdeményezte azt, hogy a Julianus program
keretében legyen egy oda-vissza utaztatási program, és ezt elkezdték kidolgozni, de aztán a
megvalósításra már nem maradt idő, lehetőség.

Az új Orbán-kormány tavaly, megalakulása után, gyakorlatilag az egyik első
jogszabályában rögzítette a nemzeti összetartozást, és a nemzeti összetartozással kapcsolatban
ősszel született egy olyan országgyűlési határozat, amely három fontos pontot rögzít. Az
egyik a nemzeti összetartozás napjának kijelölése, ez ugye június 4., az idén ünnepeltük meg
először; a másik a „Határtalanul” tanulmányi kirándulásoknak a beindítása és a harmadik a



- 6 -

Magyarság Házának létrehozása, amely ugye egy hosszú távú fejlesztési elképzelés, egy
Budapesten létrehozandó interaktív felület, amely mind a tanulmányi kirándulásokra, mind
pedagógusok szakmai továbbképzésére, mind múzeum jellegű kiállító terem jellegű
funkciókra alkalmas lehet. És ezen belül a „Határtalanul” tanulmányi kirándulásra tavaly az
Országgyűlés 500 millió forintot különített el az idei költségvetésben, és ennek kapcsán volt
egy konkrét előzmény - tehát amire ezt a döntést az Országgyűlés szakmai alapon is
meghozhatta -, ez az Apáczai Közalapítványnak a tavalyi pilotprojektje. Tehát tulajdonképpen
elnyert egy 200 millió forintos támogatást, amelyből megvalósulhatott hatezer magyarországi
diáknak az utaztatása a határon túlra. És a sikeres lebonyolítás után – ez nyilván az Apáczai
Közalapítványnak a dicsérete – lehetett úgy dönteni, hogy bátran bele lehet kezdeni egy
nagyobb volumenű projektbe.

Az idén biztosított 500 millió forintos keretre két pályázati kiírás született, ez már a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Apáczai Közalapítvány közös gondozásában. Az egyik,
ami a nagyobb volumenű, ez továbbra is a klasszikus tanulmányi kirándulásra irányuló
pályázati kiírás, tehát magyarán általában 4-5-6 napos utaknak a lebonyolítását célozza meg
adott útvonal mentén. A másik, ennek a lejárati ideje június 3-a volt, körülbelül 500 pályázat
érkezett be erre a kiírásra, és egyelőre egy szűkítettebb körben írtuk ki a források
szűkösségére tekintettel is, tehát csak 7. osztályosok számára lett kiírva ez a program, de így
is azt hiszem jelentős pályázati létszám jött be.

A másik kiírás az speciálisabb, szakiskoláknak, szakközépiskoláknak az
együttműködésére került kiírásra, ez is tavaly letesztelésre került az Apáczai Közalapítvány
által. Olyan programról van szó, melynek keretében egy magyarországi, és egy határon túli
szakközépiskola valamilyen közös szakmai programot nyújt be pályázatként, és ennek a
lényege az, hogy mind a határon túli iskolánál, mind pedig a magyarországi
szakközépiskolánál kölcsönösen tesznek egymásnál látogatást és valamilyen közös
produktumot fognak a végén előállítani. Ez mindenképp jelentősen erősíti egyrészt a két
iskola közötti kapcsolatot; másrészt a diákok, a gyerekek közötti kapcsolatokat is, és ez a
legfontosabb cél az egész „Határtalanul” programban, hogy a magyarországi diákok úgy
tekintsenek a Kárpát-medencére, mint saját otthonukra.

Erre a második kiírásra körülbelül 120 pályázat érkezett be, tehát nagyjából 620
pályázatnál járunk mindösszesen. Ez egy nagyon picivel marad alul az előzetes becsléseknek,
körülbelül olyan 650-re számítottunk, de nem ez a mérvadó, hanem az, hogy azt gondolom,
amikor a feldolgozás most már elindult, látszódni fog, hogy komoly projektek jöttek be és
mindenki szakmailag átgondolta, úgyhogy örülünk neki, ha minél többet tudunk ebből
támogatni.

A döntések a feldolgozás után körülbelül augusztus második felére várhatóak, és a
kiértesítések is ekkor fognak megtörténni, magyarán: a következő tanévben, amikor elindul,
amikor a tanárok, diákok visszaérkeznek, indulhatnak is a kirándulások leszerződött,
kifizethető módon; várhatóan ezek szeptember és jövő év május között le fognak bonyolódni.

Az Apáczai Közalapítvány kidolgozott egy elég interaktív beszámoltatási és
elszámolási rendszert, ez a honlapon meg is található. Ott látszanak videofilmek, fotók,
személyes beszámolók arra vonatkozóan, hogy mely osztály milyen programot hajtott végre,
milyen élményekben részesültek a diákok, és ez kvázi egy ilyen finom generálása is annak,
hogy hátha ebből valami mozgalom várható. Természetesen ezt nem lehet felülről szervezni,
ez mindenképp egy alulról szerveződő történet kell hogy legyen, tehát hogy ha igény
mutatkozik rá - mi csak arra állunk készen, hogy segítsük majd ezt a folyamatot.

Köszönöm szépen, és még Csete Örs kollegának átadnám a szót, hogy pár kiegészítést
tegyen ezzel kapcsolatban.
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CSETE ÖRS igazgató (Apáczai Közalapítvány): Köszönöm szépen. Tisztelt
Bizottság! Engedjék meg, tényleg csak pár kiegészítés fél percben.

Egyrészt aláhúznám azt, hogy ezeket az utazásokat - és ez talán egy külön téma a
korábbi utazásokhoz képest - az iskola oktatási programjába beépülő módon kell
lebonyolítani. Erre szolgál például, hogy az utazások előtt minimum három óra időtartamban
úgynevezett „Határtalanul” előkészítő órát kell tartani, hogy a gyerekek ne a buszban
kezdjenek el rájönni, hogy hova is fognak menni, és hogy van az, hogy 800 kilométerre még
magyar szót hallanak a határtól. Másrészt a visszatérést követően szintén kell úgynevezett
„Határtalanul” értékelő órát tartani; ezek alatt az órák alatt nyilván elhangzik az is, hogy hogy
van az, hogy több millió magyar él a határok túloldalán.

Egy másik fontos, amit ki kell emelni, hogy a pályázók maguk nem a gyerekek, hanem
iskolák pályáznak, és az iskolák állítják össze a pályázati anyagot, tehát az iskolák élén felelős
vezetők állnak. Mi azt gondoljuk, hogy nem helyes előírni azon túl, hogy magyarlakta
területek és nyilván, amit egy pályázati keret elő tud írni, hogy milyen időszakban kell menni
vagy lehet menni, és a közpénzt hogy kell vagy, hogy lehet felhasználni. De nem szükséges
ennél erősebb szűkítéseket tenni, lévén, hogy ezek az intézmények értelmiségiekkel
dolgoznak, ezeket az utakat, a tavalyi pilot is ezt mutatja, kitűnően ki tudják találni, meg
tudják szervezni; illetve lehetőség van arra is, hogy ha úgy érzik, hogy mégsem tudnák ezt
megtenni, akkor természetesen például külső szolgáltatót - akár turisztikai szolgáltatót is -
szabadon, saját döntésük alapján bevonhatnak az utak szervezésébe.

A harmadik, hogy az úti- és szállásköltségeket támogatja ez a program. Ezt azért
fontos kiemelni, mert az osztálykirándulások és tulajdonképpen minden utazás költségeinek
több mint 80 százaléka az úti- és szállásköltség, ezeknek a hiánya nehezíti meg ezeknek a
kirándulásoknak a megvalósulását.

A tavalyi pilotprogram azt mutatta, leegyszerűsítve és átlagszámot fogok mondani,
nyilván ez a szám nem igaz Debrecen-Nagyvárad viszonylatban, és nem igaz mondjuk
Szombathely-Csíkszereda viszonylatban. De az átlagszám mégis úgy fogalmazható meg, hogy
egy csapat diákra, ami 34 diákot és a hozzájuk társuló 4 kísérőtanárt jelentett, az átlagösszeg
valamivel több, mint egymillió forint, amely ezeket az utazásokat támogatta, ez átlagosan 4,3
napot jelentett - ezek tényszámok, tehát nem az ez évire vonatkoznak.

Végezetül én is azt tudom mondani, hogy az Apáczai Közalapítvány honlapját a
Bethlen Gábor Zrt. megbízásából, és tulajdonképpen már a keretei közt végezzük ezt a
munkát, hiszen a közalapítvány jogutódja a zrt. Nos, a honlapunkat egy pályázói-szolgáltatói
felületté alakítottuk. Ha a www.apala.hu-ra rá tetszenek tekinteni, akkor azt látják, hogy ez
nem pusztán egy pályázati felhívást vagy több felhívást tartalmaz, hanem ennél sokkal több
információt: a határon túli magyar nyelvű oktatási intézmények elérhetőségétől kezdve azon
turisztikai vállalkozókon keresztül, akik szállásadásra, utazásszervezésre bejelentkeztek, az ő

elérhetőségükön, linkjükön keresztül 177 mintaúton át oly sok mindent.
És még valamit. A pályázati felhívást, és ezzel zárnám, úgy hirdettük meg, hogy a

felhívásban nyilvánosságra hoztuk azt az értékelési szempontrendszert, amely egy pontozási
szempontrendszer. Ezzel is segítjük a pályázók munkáját, a pályázatok elkészítését, és ezzel is
alátámasztva azt, hogy egyenlő esélyekkel indul ugyanúgy a budapesti XII. kerületi iskola,
mint mondjuk egy barcsi vagy egy hódmezővásárhelyi általános iskola. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítéseket. A probléma az, hogy nem indulnak
sajnos egyenlő esélyekkel, éppen itt van nálam a mindszentgodisai polgármester asszony
levele, aki azt javasolja, hogy nem tud részt venni sajnos ebben a pályázati rendszerben, mert
nincs húsz 7. osztályos gyerek a kisiskolában. Tehát ez a kérdésem is lenne, hogy ebben az
esetben mit lehet tenni, hiszen pont azokat zárjuk ki ebből a lehetőségből, akik a legnehezebb
helyzetben vannak. Mindszentgodisa is, ha a példát nézzük, egy halmozottan hátrányos
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helyzetű kistérségben, rendkívül nehéz körülmények között működő önkormányzat, tehát az
önkormányzat nem tud segíteni, a szülők nagy része munkanélküli, akinek van munkája, ott is
az egy főre jutó jövedelemszint olyan alacsony, hogy nem engedhetik meg maguknak
egyáltalán azt, hogy a gyerekek nyaraljanak, nem azt, hogy külföldre utazzanak. Tehát az a
statisztika, amit az anyagban olvastunk, hogy a gyerekek 38 százaléka egyáltalán nem volt
külföldön, az ezekben a régiókban a 70-80 százalékot jelenti, tehát ez a kérdésem is lenne
egyben, hogy ilyen esetben mi a megoldás, hogyan lehet ezen segíteni.

Alapvetően, ahogy az anyagban, ha a pályázat projekt adatait nézzük, úgy látom, hogy
beváltotta azokat a reményeket, amelyekkel a program elindult, tehát valóban egyrészt
komoly igény mutatkozik rá, másrészt komoly hiánypótlás, hiszen azok a gyerekek, akik részt
vesznek ezeken az utazásokon, egyébként nagy részük egyáltalán nem járt a határon túli
magyar területeken. És nyilván, amiről itt nem volt szó, de ezeken az oktató órákon a
kirándulást megelőző, illetve a kirándulást értékelő oktató órákon olyan többletinformációt
kaphatnak, ami azért egy egész más képet fest majd a határon túl élő magyarok helyzetéről, az
ottani életlehetőségekről, körülményekről, és egyáltalán az ő identitásuk és kultúrájuk
megőrzésének nehézségeiről. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó kezdeményezés,
amit folytatni kell.

A másik kérdésem, ami ezzel kapcsolatban lenne az az, hogy megnyílt a lehetőség a
határon túli diákok magyarországi utaztatására is, ilyen módon a cserekapcsolatok
erősítéséről. Erre vonatkozóan is van-e már referencia, túl vagyunk-e az első olyan
utazásokon, amikor a határon túli diákok jöttek Magyarországra; illetve lehet-e már érzékelni
azt, hogy ezek az utazások esetleg mennyiben hoznak létre új partnerkapcsolatokat a
települések, iskolák között kulturális vonatkozásban, illetve adott esetben a
képviselőtestületek vagy a képviselők politikai munkájának vagy a politikai
kapcsolatrendszerének a kiépítését illetően.

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kinek van kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.

Kérdések, vélemények

Pál Béla képviselő úr, öné a szó!

PÁL BÉLA (MSZP): Én ott folytatnám, ahol elnök úr abbahagyta. Ha a
Mindszentgodisán működő osztály elnyeri ezt a támogatást, és remélhetőleg elnyeri, vagy
egyéb más iskola is, van-e valami rendszerű együttműködés a Magyar Utazási Irodák
Szövetségével. Azért is kérdezném, mert nagyon sokszor olyan felvetések hangzanak el az
iskolai kirándulásokkal kapcsolatban sajnálatos módon, hogy van, amikor a pedagógus nem
megfelelő utazásszervezőt talál a legnagyobb jóindulatával is, és ezért nem úgy sikerül a
kirándulás, rosszabb esetet nem is említve, mint ahogy ezt szeretnék. Tehát van-e, tervezik-e,
hogy lesz-e valamiféle együttműködés a Magyar Utazási Irodák Szövetségével, akik netán
garantált utakat vagy garantált utazási irodákat tudnak erre ajánlani. Ebben nyilván a
véleményem is benne van, hogy erre nagyon nagy szükség lenne.

A másik kérdésem pedig arra irányul, hogy tervezik-e ezt a támogatási rendszert úgy
kibővíteni, hogy nemcsak a határon túli, hanem a határon belüli utazásokra is Magyarország
belföldi értékeinek - történelmi, kulturális, egyházi, természeti értékeinek - a megismerését is
támogatják, amelyek különféle iskolai kirándulásos formában történnek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Vincze László képviselő úr következik.

VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Én csak üdvözölni tudom ezt a nemes
kezdeményezést. És kérdezném, hogy kinyitják-e újra a pályázat lehetőségét, hiszen ha jól
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érzékeltem, bár a számokat nagyon ritkán szoktam megjegyezni, talán a lehetőség felére, ha
pályáztak a középiskolások vonatkozásában, lehet, hogy nem jól értettem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Zakó László képviselő úr következik.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Hallottuk, hogy a kirándulás előtt és után egy
felkészítő, illetve egy értékelő 3-3 órás órát kell tartani. Nekem az a kérdésem, hogy van-e
egy olyan tudás minimum, amit a tanárnak, tanítónak kell átadnia az osztálynak, mert sajnos
elképesztő tapasztalatom van felnőtt tanító, tanáremberek ismeretét illetően, és bizony
legyünk őszinték, sokszor ez a korosztály, akik most tanítanak és tanárkodnak, ők gyakran
nincsenek képben, illetve nem jó helyről szerzik az információikat. Tehát nem az a kérdés,
hogy a gyerekek mit értenek meg abból, amit hallanak, hanem amit hallanak, az átmegy-e egy
olyan szűrőn, amit a szaktárca állít az oktatóknak, amin át kell ugraniuk ezt a lécet, hogy ezt
az ismeretanyagot megszerzik-e. Mert semmit nem ér az a kirándulás, ha csak azt nézik, hogy
de szép magas hegyek vannak, illetve mekkora a nyáj, meg még egy medvét is látnak az
erdőbe befutni, ez még kevés ahhoz, ami miatt ezt az egész rendszert kidolgozták. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További igény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
megkérném, hogy az elhangzott kérdésekre adjanak választ.

Miniszteri biztos úr, öné a szó!

Ulicsák Szilárd miniszteri biztos (KIM) válaszadása

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen. Elkezdem én, és akkor majd legfeljebb kapunk kiegészítést Csete Örs kollegámtól.

Tehát a 20 főre vonatkozóan, hogy ha alacsony létszámú az osztály, vagy nem tud
előállítani egy olyan csapatot, ami utazni tudna. Természetesen a program továbbfejlesztésén
gondolkodunk, tehát itt most idén a forrás szűkössége miatt is adott volt, hogy egy kicsit
szigorúbb pályázati kiírás született. Tehát nem ez a célunk, hogy ennyire szigorúan vegyük,
hiszen az alapcél - és ez elhangzott tavaly az Országgyűlésben, amikor a határozatot elfogadta
a parlament -, hogy egy teljes végzős évfolyamnyi diák egy adott esztendőben el tudjon utazni
határon túli tanulmányi kirándulásra. Ez azt jelenti, hogy egy évben százezer diáknak az
utazásáról van szó. Most idén körülbelül tizenötezer diákot fogunk tudni utaztatni a tavalyi
hatezer után, tehát ez egy következő lépcsőfok. Ha a jövő évben még többet biztosít a
költségvetés - nyilván ennek a függvénye minden -, akkor még jobban meg tudjuk nyitni
magát a pályázati kiírást is. A végső cél elérése érdekében, tehát hogy ez a százezer diák egy
évben valóban eljusson a határon túlra, ehhez körülbelül 3-3,5 milliárd forintra van szükség
egy adott évben, az nem kis ugrás a mostani 500 millióhoz képest. De én úgy látom, hogy erre
van akarat, és azt gondolom, hogy szakmailag be tudjuk bizonyítani, hogy ez a program
életképes, ha van utózöngéje, utókapcsolatok születnek, akkor én bízom benne, hogy az
Országgyűlés ehhez oda tudja allokálni a forrást.

A cserekapcsolatok megvalósulásáról. Valóban a szakiskolák együttműködésének ez a
lényege tulajdonképpen, hogy generáljuk ezt a cserekapcsolat építést, a mintákra majd Csete
Örs tud reflektálni, hogy mi történt ennek vonatkozásában.

A rendszerszerű együttműködés a Magyar Utazási Irodák Szövetségével. Volt egy
levélváltás ennek kapcsán, amelyből az derült ki, hogy nyilván szeretne a szövetség ebbe
jobban belefolyni, és utazási irodákat ráállítani erre a programra, de azt látni kell, hogy a
tanulmányi kirándulás egy külön műfaj, tehát az iskolák mindig is igényelték, hogy önmaguk
szervezhessék meg. Nekünk, azt gondolom nem feladatunk, hogy az ország különböző
pontjain megszervezzük a diákok számára ezt az utazást, illetve hogy erre valamilyen utazási
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irodát ráfűzzünk, eleve versenykorlátozás lenne. De nem is ez a lényeg, hanem közhasznú
szervezetként az Apáczai Közalapítvány is, és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is kiemelten
közhasznú nonprofit társaság, nem üzletszerűen kívánja folytatni ezt a tevékenységet, hanem
kimondottan közhasznú céllal, tehát a magyar Országgyűlés forrását ténylegesen odaadni,
mert az iskolák tudják általában a legjobban, a legolcsóbban a helyszínen megoldani saját
utaztatásukat. És ha az ember kicsit jobban beleszól, és felülről rájuk igazít egy utazási irodát,
akkor ebből mindenféle zűrök adódhatnak, és nyilván visszacsapódnak oda, ahol a szervezés
elindult. Úgyhogy, ha van igény rá az iskolák részéről, azt tudom mondani, és nem tudják
megoldani, mondjuk az utazást, nyilván akkor felvesszük a kapcsolatot például a
szövetséggel, vagy valamilyen utazási irodával, de nem ez a tapasztalat az eddigiek folyamán.

A támogatási rendszer kibővítése belső utazásokra. Erre azt tudom mondani, hogy
mivel ez kimondottan határon túli célra van ez a forrás allokálva, és mind az Apáczai
Közalapítvány, mind a jogutód Bethlen Gábor Alapkezelő kimondottan határon túli területek
támogatására jött létre, ezért ez a belső utaztatás, belső történelem megismerés vagy
történelmi emlékhelyek megismerése nyilván valamilyen más szervezeti keretben kell hogy
megvalósuljon; nyilván gondolom én, hogy a program jó.

Hogyan nyílik a pályázat egy kicsit jobban? Erre tettem célzást, illetve mondtam el,
hogy mi a kormányzati cél és a parlamentnek is az elképzelése. Ha sikerül jövőre mondjuk
egymilliárdot hozzátenni vagy másfelet, akkor már nyilván egy jóval nagyobb tömeg tud
utazni, és így tovább a következő években.

Aztán felkészítő, értékelő előadások, illetve programok vannak-e? Ez abszolút egy
integráns része ennek a nemzeti összetartozás programcsomagnak. Tehát az oktatási tárcával
együtt dolgozunk azon, hogy legyen egy olyan tankönyv vagy módszertan a pedagógusok
számára, ami felkészíti őket már a pályázás időszaka előtt erre a programra, tehát kvázi egy
kézikönyv készülne ennek vonatkozásában. Erre nyilván minél hamarabb egy pályázatot
szeretnénk kiírni és legyártani ezt a módszertani könyvet. Ehhez kapcsolódik egy másik
program, azt is tervezzük, hogy pedagógusokat utaztatunk előzetesen határon túlra, hogy
megismerjék azokat a célpontokat, ahová ők maguk a diákokat vinnék, tehát lássák, hogy
most ebben a pillanatban a huszonegyedik században hogy néz ki ez a célterület, ahova utazni
szeretnének, erre is kívánunk forrásokat allokálni.

És a harmadik, amin gondolkodunk, hogy a diákok számára valamilyen kis úti füzetet
a kezükbe adni, tehát amikor utaznak, akkor legyen a kezükben minimum, mondjuk egy
térkép vagy ehhez segíteni őket, hogy legyen a kezükben valami, ami egy kicsit a
gondolataikat felébreszti ennek vonatkozásában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdésekre adott válaszokat, mindenki
megkapta a szükséges választ.

Köszönöm az előterjesztőknek, hogy velünk voltak, a napirendi pontot lezárjuk.

Tájékoztató a Hotelstars Union szállodaminősítési rendszerről. Előterjesztő:
Kopócsy Andrea, a Magyar Szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke

Áttérünk a következő napirendünkre: tájékoztató a Hotelstars Union
Szállodaminősítési rendszerről.

Megkérem Kopócsy Andrea elnök asszonyt, hogy fáradjon az előadó asztalhoz.

Kopócsy Andrea tiszteletbeli elnök (MSZSZ) prezentációja

KOPÓCSY ANDREA tiszteletbeli elnök (Magyar Szállodaszövetség): Jó reggelt
kívánok. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy a
Magyar Szállodaszövetség nevében a Hotelstars nemzetközi szállodaminősítő rendszert ma
reggel bemutassuk. Kopócsy Andrea vagyok, a Magyar Szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke
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és a Hotelstars Board tagja. Én foglalkozom a Szállodaszövetség ügyvezetésén belül ezzel a
témával, a szállodaminősítés témával.

Szeretnék előzetesen beszámolni arról, illetve a sorrendet betartva elmondani, hogy az
osztályba sorolás alakulása Magyarországon, tehát a rendeletek alakulása hogyan befolyásolta
ezt a jelenlegi helyzetet. Az első rendelet 2009-ben a 239-es rendelet alapján, amely eltörölte
a szálláshelyek kötelező minősítését. Akkor a rendelet kimondta, hogy 2011. július 1-je után
már nem lehet a korábbi osztályba sorolási rendszerre hivatkozni. A szálláshelyek minősítését
a szakmai szövetségek közreműködésével kialakított kritériumrendszeren alapuló
védjegyrendszer biztosítja. Akkor a Magyar Szállodaszövetség jogkövető módon az akkori
rendeletnek megfelelően kidolgozta, illetve átvette a Hotelstars Union minősítési rendszerét,
és a „hotel csillaggal”, illetve a „hotel csillaggal/superior” tanúsító védjegyet bejegyeztettük.

Újabb változás 2011 áprilisában. A Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztése
alapján a rendelet módosítására került sor, amelyben a szállodákra is kiterjesztenék a nemzeti
tanúsító védjegy pályázati rendszert. Véleményünk szerint több párhuzamos minősítő
rendszer káros lehet egyrészt a fogyasztó, másrészt a vállalkozások szempontjából, ezért a
Magyar Szállodaszövetség javasolta a Hotelstars rendszer alkalmazását nemzeti védjegyként.
Ez ügyben megkezdtük az egyeztetéseket a Nemzetgazdasági Minisztériummal, amelyek
most is folynak.

A 2011/91-es kormányrendelet új határidőt szabott meg. 2012. július 1-jéig jogosultak
a szállodák a ’98-as IKIM rendelet szerinti osztályba sorolást feltüntetni. Ez azt jelenti, hogy
az évtizedes rendelet alapján minősítik jelenleg a szállodák magukat. A moratórium hatása
véleményünk szerint nagyon káros, hiszen egy teljes káosz alakul ki a szakmai minősítések
terén. Lesznek szállodák, amelyek a’98-as IKIM rendelet szerinti, az akkori önbesorolás
alapján ugyan bejelentett osztályba sorolást használják, de ebben az esetben, tehát az akkori
rendelet szerint nem volt gyakorlatilag ellenőrzés; lesznek szállodák, amelyek 2010 után, a
saját döntésük alapján, bármilyen bejelentés nélkül, és ellenőrzés nélkül használhatnak
csillagokat vagy éppen olyan jelzést, amely nekik tetszik. És a mi esetünkben lesznek olyan
szállodák, amelyek a szigorú kritériumrendszer teljesítésével és szigorú ellenőrzés mellett
nyerik el ezt a Hotelstars védjegyet, ez egy transzparens, a fogyasztó által jól értelmezhető, és
a külföldi vendég által jól ismert minősítést jelenti.

Folytatódik a fogyasztók megtévesztésére alkalmas szálláshely megnevezésének a
használata, véleményünk szerint ez rendkívül káros, és tapasztaljuk nemcsak Budapesten,
hanem országos szinten is. Ugye a superior jelzés a ’98-as IKIM rendelet szerint nem létezik,
olyan megjelöléseket használnak, amikor 5 csillagból 3 csillagban besűrítve, vagy éppen 3 és
fél csillag a rendeletek alapján, ilyen minősítés sincsen, a 4 csillag plusz megjelölés sem
szabványos. Nagyon sok esetben a hotelt és a panziót összekeverik a nevekben, tehát
egyszerre egy szálláshely hotel és panzió is, mondjuk, egy 11 szoba esetében látunk itt ilyen
megjelölést. Nagyon sok hotel elnevezés van egy egyszerű vendégházra, vagy egyszerű pár
apartman kiadása esetén, és hotelként hirdetik magukat ezek a szálláshelyek. A Hotel Fabius
panzió Budapesten például azt hirdeti az interneten, hogy neki van egy ABC-je is a hotelben,
tehát ő ilyen különleges szolgáltatást nyújt. És megjelennek olyan furcsa elnevezések, mint
például az Atel Anna; a XA-tel egy szállodaértékesítési rendszer az interneten, de
semmiképpen nem szálláshely megjelölésére szolgál.

És akkor pár szóban a Hotelstars Union-t szeretném bemutatni, hogy mi is az a
rendszer, amit mi Magyarországra behoztunk a szállodáknak. 2009 decemberében alapította 7
ország, köztük Magyarország, mint alapító tag: az Európai Szállodák és Éttermek Szövetsége,
a HOTREC közreműködésével. Ez egy stratégia partnerség, a szállodák harmonizált
minősítésére. Ez azt jelenti, hogy az alapítók 7 országban azonos kritériumok alapján
minősítik a szállodákat, tehát a vendégek minden országban azonos feltételeket, azonos
szolgáltatásokat találnak az egyes csillag besorolásokban.
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Probléma volt a nemzeti minősítések sokszínűsége miatt az erősödő standardizálási
törekvések, az ISO/CEN törekvések, amelyeket próbáltak a szállodákra ráerőltetni, és ezzel
mintegy iparosítanák a szállodákat. Mi azt mondjuk, hogy ez a harmonizált rendszer a
szállodáknak a nemzeti identitását megőrzi, tehát a nemzeti jellegeket megőrzi, nem lenne
hasznos egy ISO minősítéssel a szállodákat is besorolni. Ennek a megakadályozása egy
alulról jövő szakmai kezdeményezés.

Az együttműködő szállodaszövetségek hozzájárulnak országaikban a szállodák
színvonalának emeléséhez, minthogy a vendégek számára egy transzparens osztályba sorolást
nyújtanak. Ez az alakuló 7 ország - most már jelenleg 11 országban létezik a rendszer - egy
150 milliós piacot képvisel, tehát számunkra egy hatalmas vendégkört jelenthet, több mint 18
ezer azonos elvek szerint kategorizált szálloda tartozik a rendszerbe. 2011-ben Európában
tehát így alakult a Hotelstars Union: Németország, Ausztria, Csehország, Magyarország,
Svájc, Svédország, Észtország, Litvánia, Lettország és Luxemburg közreműködésével.

Rendkívül nagy az érdeklődés a minősítési rendszer iránt. A felsorolt országok
mindegyike jelezte, hogy szeretné átvenni a rendszert, és kiterjesztené saját országának a
szállodai irányába is. Nemcsak Európában, hanem Izrael és Dél-Amerika is érdeklődik a
rendszer iránt. A mediterrán országok is szeretnének csatlakozni, ahol nagy turisztikai
hagyományokkal rendelkező országok és szállodák vannak; itt eltérőek ezek regionális
szinten is, ezért ezeknél a harmonizált minősítésnek a kidolgozását is megkezdte a Hotelstars
Union.

Európában most több mint 34 minősítésű rendszer működik nemzeti szinten. Az lenne
itt a cél, hogy a vendég Európában utazva minden országban egy azonos harmonizált rendszer
szerint minősített szállodákat találjon. A mediterrán országokban például régiónként
különböznek a minősítések. Szeretnénk, ha ez a minősítő rendszer így elterjedne Európában.

Miért érdeke ez a Hotelstars Union szállodáknak. Ez egy rugalmas rendszer, nem
kötelező minősítést jelent, a szállodák önkéntes alapon csatlakozhatnak. Például Litvániában
állami minősítési rendszerként használják. Ez egy európai szintű minősítési rendszer, a
külföldi vendég által jól ismert, jól értelmezhető.

A www.hotelstars.eu honlapon megtalálható a csatlakozott országok tájékoztatója
mindenütt a szállodaszövetségek részvételével, tehát ők a tagok, és a hotelstars.eu
rendszerben az összes csatlakozott szállodának is a listáját és az elérhetőségét meg lehet
találni, tehát ez egy rendkívüli marketing előnyt jelent a magyarországi szállodáknak, hogy
ebben a 18 ezres adatbázisban ők is szerepelni fognak, így ez egy nemzetközi
versenyképességet biztosít a szállodáknak.

A magyar szállodák számára a legfontosabb küldő országokban is bevezetésre kerül:
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország és még sorolhatnám, ami azt jelenti, hogy az onnan
érkező számos vendég ismeri ezt a rendszert, és tudja, hogy a magyar szállodák mit kínálnak
egy-egy csillag kategóriában.

A Hotelstars-nak külföldi parlamenti sikerei is vannak. 2011 februárjában a bécsi
parlamentben mutatták be a rendszert, ahol ötpárti támogatást kapott a turizmusbizottságban.
Március 1-jén pedig az Európai Parlamentben került bemutatásra, teljes körű támogatás van
az EU részéről. A rendszer jellemzése, hogy kiemelkedő alulról jövő iparági kezdeményezés,
ami erősíti Európa, mint turisztikai desztináció vonzását. A nemzeti osztályba sorolás
rendszerek fokozatos harmonizációjának egy indulópontja lehet, tehát a törekvés az lenne,
hogy az egyes nemzeti osztályba sorolási rendszereket valamiképp harmonizáljuk, és a
vendég – ahogy már említettem – minden országban hasonló szolgáltatású szálláshelyeket
találjon.

Közös piaci ajánlás - ahogy már említettem. A hotelstars.eu honlapon egy Hotelstars
Database van, a minősített szállodáknak a közös online bázisa, ez a legnagyobb európai
szállodai adatbázis lesz 18 ezer szállodával. Törekvésünk a Hotelstars Union Board-ban, hogy
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a Google Interface-re is rákapcsolódjunk. A hotelstars.eu logót használhatják azok a
szállodák, amelyek elnyerték a minősítését, törekvéseink szerint az OTA-k – az Online Travel
Agents-ek, a review site-ok, a vendégvéleményű site-ok is majd ezt a besorolást használják és
a nemzeti marketing kiadványokban is természetesen minden ország felhasználja azt az
előnyt, hogy egy európai minősített szállodalistát tartalmazzon.

Maga a minősítő rendszer. A szállodák minősítési rendszere, tehát a kritériumok egy
nagyon komoly vendég felmérésre alapulnak, ezeket négyévente a német szállodaszövetség
megbízásából végzik. A megkérdezések szerint: a vendég mi alapján választ szállodát:
szájhagyomány, tehát a személyes ajánlás mellett a csillagkategória szerint elsősorban.
Megkérdezték a vendégeket, hogy ki végezze a szállodai minősítéseket – itt a szakmai
szervezeteket emelték ki első helyre. A különböző szolgáltatások fontossága a vendég
szempontjából is bekerült a kritériumrendszerbe: a nyugodt alvás, az internethasználat, a
vendégorientált személyzet.

A szálloda kategóriák szerinti elvárások, hogy melyik csillagban mit vár el a vendég,
például mini-bár a szobákban, azt nem várja el 1 vagy 2 csillagos szállodáktól. Azon kívül a
változó vendég igényeket is figyelembe veszi a kritériumrendszer, míg régebben mondjuk a
telefon az egy igen jelentős elvárás volt a vendég részéről, ma már ezt megelőzi az, hogy
légkondicionált legyen a szoba, tehát változnak a vendégigények és azt ez a kritériumrendszer
figyelembe veszi.

Előny a vendégnek, a korábbi minősítő rendszerek a hardver elemekre épültek ezek a
nemzeti minősítési rendszerek elsősorban, tehát: az épület, a helységek, a berendezések
kritériumait adta meg. A Hotelstars beépítette az előbb említett vendégek minőség iránti
elvárásait is, ezek a software kritériumok, amiket a kritériumrendszer tartalmaz.

Kötelező építészi előírásokat nem tartalmaz a kritériumrendszer éppen azért, mert ezek
a nemzeti építészeti előírásokban amúgy is szerepelnek, tehát minden országban az éppen
hatályos jogszabály szabályozza ezeket.

Nagy hangsúlyt fektet a kritériumrendszer az alváskomfortra, ma már ez a
legfontosabb a vendég szempontjából, hogy az alvás mennyire pihentető, tehát itt a matrac
minőség, a sötétítőfüggöny, a higiénia nagyon fontos. Figyelembe veszi az
akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat, illetve a dohányzásmentes szobák meglétét. A
modern telekommunikációra is nagyon nagy hangsúlyt fektet a kritériumrendszer, mint: az
internethasználat, a WIFI vagy az egyéb internet hozzáférés nagyon fontos a vendégek
számára. A wellness kritériumokra is kitér, itt a szauna, medence, fitnesz-szolgáltatásokra,
nagyon kiemelten hangsúlyozva a minőségmenedzsmentet. A vendégpanaszok kezelésével
nagyon komolyan foglalkoztak és ebben is többet jelent ez a rendszer egy szigorú hardver-
szolgáltatás, hardver kritériumokra alapuló minősítéssel szemben, hogy figyelembe veszi,
hogy a szálloda kezeli-e a vendégpanaszokat.

A Mystery guestinget, ez a próbavásárlás - elvégezteti a szálloda. Jelentős pontokat
lehet például a magyar turizmus minőségi díj megléte után kapni a kritériumrendszerben, ez
egyébként az European quality of Board-nak megfelelő magyar akkreditált rendszer.

A kritériumrendszer kitér a szállodáknak a weboldalára, a foglalási rendszereire és a
vendégvélemény site-okat is vizsgálja, hogy ennek a szállodának milyen minősítése van az
interneten a vendégek részéről.

270 kritérium van összesen, vannak kötelező és választható kritériumok, maximum
860 pont szerezhető. A kategóriánként minimálisan elérendő kötelező kritériumok száma és a
minimum pontszám például egy 1 csillagos szállodánál azt jelenti, hogy 44 a minimálisan
elérendő kritériumszám és 90 pontszámot kell elérnie; ez 4 csillagban 104 és 380, tehát
csillagonként eltérő számú kritériumok teljesítendők. Valamennyi kategóriában van superior
változat is, amelyek eléréséhez a kategória pontszámai mellé pluszpontok szükségesek. A
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kritériumokat négyévente aktualizálja a Hotelstars Union Board, felülvizsgálja és az új
szolgáltatási elemek, az új trendeknek, az új vendég elvárásoknak megfelelően aktualizálja.

Az előbb említettem, hogy egy új minőségi követelmény is szerepel a rendszerben, a
Mystery guesting, ez a kereskedelemben már ismert minőségmérési módszer a próbavásárlást
jelenti, a mi esetünkben próbaalvást; 4 csillag superior-tól kötelező kritérium. Az a
törekvésünk, hogy a szállodákban is elterjedjen ez a hatékony minőségmérő módszer. Az a
tapasztalat, hogy a magyarországi szállodák – kivéve a külföldi láncok, és a magasabb
besorolású szállodák kivételével – ezt a szállodák nem alkalmazzák, Magyarországon
szerintünk fontos ez, hogy egy tükröt tartsunk a saját szolgáltatásaink elé, lássuk, hogy a
vendég tapasztalatai mik a szállodánkról. Ugyanakkor ez nem egy szokásos vendégvélemény,
mert professzionális tesztelők mennek ki a szállodákba és próbaalvást végeznek, és
figyelembe veszi a szálloda a saját standard előírásait. Van egy előzetes konzultáció, mondjuk
az igazgatóval, aki elmondja, hogy ebben a szállodában a lánc miatt, vagy egyáltalán az ő

működési elveik szerint mik a standardok, mik azok, amiket a személyzetnek a vendég
fogadása, a szolgáltatásnyújtás kapcsán biztosítani kell. Minden területet és szolgáltatást
vizsgál egyébként ez a rendszer.

A Hotelstars Magyarországon. Mi akkor a Hotelstars Union nemzetközi minősítési
rendszer alapján 2010 novemberében megkezdtük a szállodák minősítését. A Hotelstars
védjegyet bármelyik magyarországi működési engedéllyel rendelkező szálloda pályázhatja.

A minősítések jelenlegi állása. 267 minősítésre regisztrált szállodánk van, ebből 85
szálloda nem magyar szállodaszövetségi tag, tehát nem kizárólag a tagjaink érdeklődnek a
rendszer iránt. 94 szálloda nyert már el védjegyet; ezek közt 2-től 5-csillagos szálloda van:
superior, kis és nagy szállodák, vidéki és budapesti, ezen kívül vegyes a kép. A
szállodaláncok is aktívan részt vesznek a minősítés elnyerésében, az Aqua, Danubius és az
Ungarn szállodák nagy része már minősítette magát.

A gyógy- és a wellness-szállodák minősítése. Fontosnak tartjuk mi is a kormány
egészségturizmus programjához kapcsolódóan, hogy ezeket a típusú szállodákat is
minősítsük. A Hotelstars rendszer nem ad külön minősítést, ezért a Magyar Szállodaszövetség
szakértői bizottsága elkészítette a wellness-szállodák kritériumait, ez a Hotelstars minősítő
rendszerhez egy kapcsolódó rendszer lenne, a védjegy mellé egy kiegészítő minősítés. Ez nem
jelentene plusz védjegy költséget, csak az újabb tábladíjat. A Nemzetgazdasági
Minisztériummal folytatott egyeztetések során arra jutottunk, hogy a gyógy-szállodákra
vonatkozóan nem szükséges külön minősítési rendszert bevezetni, hiszen az egészségügyi
minősítést az OGYFI adná - mint a korábbi gyakorlatban is -, a szállodára, a csillagra
vonatkozó besorolást pedig a Hotelstars Union rendszer egyébként is biztosítja.

A minősítés menete. Védjegy pályázati rendszerben működik, a jelentkező szálloda
regisztrál a www.hotelstars.hu oldalon, elvégzi a kritériumrendszer alapján az önminősítést –
ez online vagy letöltve működik, befizeti a pályázati díjat, amely a szobaszám és
kategóriánként sávosan változik. Ez azt jelenti, hogy 90 és 305 ezer az 1, illetve az 5 csillag
superior közti különbség, négy évre ez a rendszer díj, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy
alacsony kategóriájú szálloda esetében ez 22 500 forintot jelent évente. A tagszállodáinknak
kedvezményt adunk ebből az árból. Ez az ár tartalmazza a védjegyhasználati díjat, a rendszer
adminisztrációs díjat, a helyszíni ellenőrzést és a tábladíjat.

A díj kialakításánál figyelembe vettük a magyar turizmus minőségi díj árait is, illetve
ha összehasonlítjuk az egyéb szálláshelyek nemzeti tanúsító védjegy díjaival, akkor azt látjuk,
hogy igazából nem túlzottak ezek a minősítési díjak. Ezek után a minősítő bizottság helyszíni
szemlét tart 30 napon belül. A minősítő bizottság 62 szakember csoportból kap megbízást a
helyszíni szemlére, ezek közt szállodaigazgatók vannak, szakmai tanácsadók, illetve oktatási
intézmények tanárai.



- 15 -

Mindig két bizottsági tag jelenik meg a helyszíni szemlén: egy a régióból, tehát a
szállodaszövetségnek is régiói vannak, egy pedig biztos, hogy egy másik régióból a
pártatlanság megőrzése miatt. Miután elvégzi a minőségi bizottság a helyszíni szemlét,
önminősítés alapján ők is ellenőrzik e pontok meglétét nagyon részletes vizsgálattal. A bíráló
bizottság elé terjesztik, és ezt a jóváhagyást 7 napon belül megkapják a szállodák, ez azt
jelenti, hogy a védjegyszerződés megköthető.

Nyitó szálloda esetében önbesorolás alapján nyerheti el a védjegyet a szálloda, nyilván
nem tudunk ekkor még helyszíni ellenőrzést végezni, és nyitás után történik a helyszíni
szemle. Ez azért fontos, hogy egy nyitó szálloda is tudjon már a kommunikációjában és a
marketing tevékenységeiben egy besorolást, tehát egy minősítést használni, hogy 4 csillagos
vagy milyen besorolású ez a szálloda.

A teljesítendő kritériumok nyilvánosak, a honlapunkon szerepel mind a 270 kritérium,
tehát bárki – a vendégek által is – megtekinthető, hogy az adott besoroláshoz milyen
szolgáltatásokat kell nyújtani a szállodának. A minősítés folyamata interneten történik, ebbe
nem történhet semmi belenyúlás, semmi manipuláció, teljesen transzparens és objektív a
rendszer. Így néz ki egy tábla: a hotel, a csillagszám, adott esetben, ha elnyeri a plusz
pontszámmal a superior minősítést, a Szállodaszövetség logója, illetve a Hotelstars.eu
rendszerhez való csatlakozás jelzése, tehát ennek a logója.

Szeretnék pár szóban a minősítő bizottság tapasztalatairól beszámolni. Véleményünk
szerint ez nagyon hű tükröt tart elénk, hogy hogyan is állnak a szállodák most
Magyarországon. A korábbi osztályba sorolási rendszer negatívumai az ellenőrzések során
előbuknak, ugyanis az ellenőrzés nélküli önminősítés a régi rendszerek szerint, bizonyos
szállodák esetében minőségi lemaradást jelent. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a ’98-as IKIM
rendeletnek sem feleltek meg bizonyos szempontok szerint egyes szállodák. Nagyon pozitív a
fogadtatás a szállodák részéről, hiszen úgy érzik, hogy ez nem egy hatósági ellenőrzés, hanem
a revizorok szakmai tapasztalattal, tanácsadással segítenek a szállodáknak a pontszámok
elérésében. A hiányosságok pótlására adnak tanácsot esetleg, hogy hogyan teljesíthetők a
pontszámok, ugyanis a kötelező elemek mellett vannak rugalmasan választható pontszámok,
ezzel pótolhatók esetleges differenciák.

Minőségjavító intézkedések indultak meg a szállodában, ez egy örvendetes tapasztalat.
Ami azt jelenti, hogy eszközvásárlások, új szolgáltatások bevezetésére került sor a
szállodákban, a vendégpanaszokat szakszerűen kezelik és tréningeket indítottak el a minőségi
szolgáltatás biztosítása eléréséhez.

Ez tehát a Hotelstars-t minősítő magyar oldalunk. (Mutatja a prezentációban.) Online
minősítés történik letölthető kritériumokkal. Információt találnak ezen az oldalon a Hotelstars
Union-ról nemzetközi szempontból is. A minősítés menetéről részletesen, gyakran ismételt
kérdésekben nagyon részletes segítséget adunk a kritériumok értelmezéséhez; a Mystery
guesting: a próbavásárlásokra akkreditált cégek listáját árlistában szerepeltetjük. Szerepel a
hotelstars.hu honlapon a regisztrált és a minősített szállodák listája, honlap link-kel, fotóval,
ugyanez a lista szerepel majd a hotelstars.eu oldalon és a nemzetközi oldalon. A minősített
tagszállodáknak a hotelstars.eu használatát a Magyar Szállodaszövetség a honlapján is, és a
címlistáin is feltünteti.

Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt a bemutatkozás és elnézést kérek, ha
hosszúra nyúlt, sok az információ.

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök asszony. Valóban nagyon részletes és alapos
tájékoztatás volt, de azt gondolom, hogy minden részlete fontos, hiszen egy olyan
szabályozási rendszerről beszélünk, ami egy csomó előnnyel jár a magyarországi szállodák
számára. Hiszen, ahogy az anyagból is hallhattuk, több országban működik ez a minősítő
rendszer, tehát az onnan érkező vendégek automatikusan tudják, hogy milyen színvonalú
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szolgáltatásokkal találkozhatnak, nem éri őket az a kellemetlen meglepetés, ami esetleg a
korábbi minősítő rendszerek alapján megtörtént és ezekről panaszlevelek, illetve különböző
bejelentések is történtek, úgyhogy egyáltalán nem volt túl hosszú.

Képviselőtársaimnak adom meg a szót. Kinek van kérdése, esetleg észrevétele az
elhangzottakkal kapcsolatban.

Pál Béla képviselő úr!

Kérdések, vélemények

PÁL BÉLA (MSZP): Lehet kérdés is röviden:

ELNÖK: Természetesen.

PÁL BÉLA (MSZP): Akkor a kérdésem az lenne, hogy igényel-e ez a rendszer állami
költségvetési támogatást, vagy teljesen önfenntartó módon a Szállodaszövetség végzi ezt a
rendszer működéséhez szükséges anyagi forrásokkal, amelyet, ha jól értettem, a szállodáktól
von be.

A másik az, hogy az előbbivel kapcsolatban - Ulicsák miniszteri biztos úrnak el kellett
mennie - csak egy mondattal hadd reagáljak, tisztelt elnök úr, úgyis értette azt, amit tőle
kérdeztem. Nem üzleti alapra akartam én helyezni az utazási kirándulásokat - itt van nálunk
egy levél a MUISZ-tól -, hanem pontosan azt a garanciát szerettem volna megteremteni, amit
egy szakmai szövetség adhat például hasonló kirándulások szervezéséhez. Azért mondtam el
ezt most, mert azt gondolom, hogy a Magyar Szállodaszövetségnek, illetve most már Magyar
Szálloda- és Éttermi Szövetségnek is az a kezdeményezése. Ez azért rettenetesen fontos, mert
maga a szakma minősít és azok a számok, amelyeket pedig hallottunk, azt nem is mondom el
újra; és az, amire elnök úr is utalt, hogy gyakorlatilag itt egy nemzeti kereteken túlterjeszkedő,
és az Európai Unióban egyre inkább bevált és elterjesztendő rendszerről van szó. Ez
szerintem megfelelőképpen indokolja azt, hogy milyen jelentős.

Én magam elismerésemet fejezem ki, és gondolom a bizottság tagjai is a
Szállodaszövetségnek ezért a munkáért, hiszen most már egyre több uniós ország vezeti be,
nagyon fontos küldő piacaink. És tényleg ezzel lehet azt elkerülni - mindannyian ismerjük -,
ha megnézünk egy szállodai katalógust, ha valamelyik távolabbi-közelebbi úti célhoz
érkezünk, akkor gyakran az utazási iroda feltünteti, hogy 4 csillagosnak tünteti a szolgáltató,
de valójában 3 csillagos - ez a rendszer például, azt gondolom, hogy ezt is kiküszöbölheti.
Éppen ezért messzemenően támogatnám, és azt javasolnám elnök úr, hogy ha egyetértenek
vele, és ezzel be is fejezném a méltatást, hiszen az elnök asszonynak a tájékoztatója magáért
beszélt, hogy javasoljuk azt a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, mint bizottság, hogy a
Hotelstars rendszert alkalmazza nemzeti védjegyként, és ennek pedig a működtetését továbbra
is hagyja a Szállodaszövetségnél olyan módon, hogy a megfelelő kapcsolat természetesen a
minisztériummal meglegyen. Ennél teljesebb körű rendszert úgyse lehetne kidolgozni.
Köszönöm szépen, és kérem, hogyha egyetértenek ezzel a javaslatommal, akkor azt majd
támogatni szíveskedjenek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
Zakó László képviselő úr!

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is szeretném jelezni, itt a
megfelelő alkalom, hogy amit én az év elején, kora tavasszal egy sajtótájékoztatón jobbikos
színekben tettem az osztályba sorolással kapcsolatban, azt erősen félreértette a
Szállodaszövetség, mert elsősorban a falusi, vidéki vendéglátókra értettem, amit mondtam,
illetve a kempingekre.
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Van kérdésem is, melyet szeretnék feltenni, de azzal kezdem, hogy támogatom ezt az
egész rendszert. Viszont vannak leírt kérdéseim.

Végeztek-e erre számítást, hogy mennyibe kerül az új minősítést elnyert, vagy
visszaminősített szállodák textíliáinak, porcelánjainak, szórólapjainak, brosúráinak és minden
egyébnek a cseréje, ahol a régebbi jelzés szerepel; egyszerűen úgy gondolom, hogy alapjaiban
rázhatja meg egy viszonylag gyenge lábon álló egységet a teljes, és azonnali csere ezen
tárgyak vonatkozásában.

A másik. Mi a garancia arra, hogy ha erős nyomás nehezedik az egész európai uniós
szállodai szövetségekre: Oroszország, Kína, Japán, USA részéről, hogy márpedig nekik
mások az elvárásaik, és kérik, hogy az ő igényeiknek megfelelő minősítés szerint
tájékoztassák őket az adott szálloda osztályba sorolásáról. Tényleg csak most egy példa jutott
eszembe, ha muzulmán vendégek speciális vallási igényeit kellene kielégíteni, akkor nem
tudnak esetleg önök, mármint a szálloda mit mondani a felvetett kérdésre.

Amit nem látok, nem tudom, hogy van-e a minősítési kritériumok között, és nagyon
sok szállóvendéget vagy internetet böngészőt bosszant, sőt szinte hergel, hogy ha vízparti,
tengerparti – most Magyarország esetében Balaton-parti – szállodáról van szó, hány méterre
van a vízparttól. Tehát nagyon sok szállodánál akárhova megyünk, mindenhol kétszáz méterre
van a vízparttól, elképesztő tévedéseket vagy megtévesztéseket látunk nap, mint nap. De
ugyanez érvényes a belvárosban, a metrómegállótól egy kötelező érvényű távolság
meghatározás, mert nagyon sok embernél ez egy ilyen vízválasztó, hogy azt a szállodát
választja-e, ahova menni kíván, vagy nem, mert hiába mennek wellness-szállodába, de ha
ötven méterrel többet kell gyalogolni, akkor inkább lemond arról a szállodáról.

A WIFI gyorsasága, jelszó-kérés, ezek ilyen napi gondok, hogy az éjszakás recepciós
sajnos nem tud segíteni a szállóvendégnek az internetkapcsolat létrehozásában; tehát az, hogy
van, vagy nincs, az én felfogásom szerint kevés annak a szolgáltatásnak a minősítésére.

Az, hogy nem drága a minősítési rendszer, azt elfogadom, tehát tényleg azt gondolom,
hogy egy nagyobb társaság egy vacsorájának a hozadéka már kitermelhet egy éves tagdíjat,
viszont itt azért szeretnék utalni a vidéki falusi kempingekre, napraforgóval jelölt
vendégházakra, ahol bizony az ottani harminc, negyven, ötvenezer forintos tétel
kitermelhetetlen. Nem kívánnak-e a FATOSZ-al olyan szintű együttműködést – vagy már
lehet, hogy meg is van ez az együttműködés – kialakítani, amely méltányolná az ilyen vidéki
szolgáltatók anyagi helyzetét.

A települési jegyzőnek a hatásköre az önök rendszerében teljesen megszűnik,
feltételezem, vagy pedig van-e valamilyen egyeztetés, mert eddig ő volt jogilag felelős az
eddigi osztályba sorolás meglétéért, mivel ő adta ki az engedélyt ezekre.

A Szállodaszövetség neve megváltozott most Almádiban, ennek az átvezetése a
logóban megtörténik-e még mielőtt legyártják a több száz táblát, vagy egyáltalán készülnek-e
erre; vagy pedig ez egy ilyen hagyomány, és most már ez így marad, amit el tudok fogadni
persze, csak ez egy kérdés.

Ha ezekre a kérdésekre választ kapnék, megköszönném, amúgy pedig támogatom az
egész elképzelést.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további felszólási igény? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor elnök asszonynak megadnám a szót.

Kopócsy Andrea tiszteletbeli elnök (MSZSZ) válaszadása

KOPÓCSY ANDREA tiszteletbeli elnök (Magyar Szállodaszövetség): Köszönöm
szépen. Először is köszönöm a bizottság részéről és elnök úr részéről a támogatást.

Pál Béla alelnök úr kérdésére.
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ELNÖK: Nem alelnök.

KOPÓCSY ANDREA tiszteletbeli elnök (Magyar Szállodaszövetség): Bocsánat, én is
csak volt elnök voltam, elnézést a botlásért.

ELNÖK: Bocsánat, ön tiszteletbeli elnök.

KOPÓCSY ANDREA tiszteletbeli elnök (Magyar Szállodaszövetség): Az elnök, az
továbbra is elnök marad, igen, bocsánat.

Tehát igényünk, hogy az állami költségvetésből a fenntartásra eszközöket kapjunk.
Amikor beindult 2009-ben ez a bizonyos védjegyrendszer, akkor mi is elvégeztük a
költségvetési kalkulációinkat. Ahhoz, hogy mi itt csatlakoztunk ehhez a nemzetközi
rendszerhez, ehhez egy internetes nagyon kemény IT hátteret kellett felépíteni. Lehetőségünk
volt arra, hogy átvegyük a külföldi rendszert, ami nagyon nagy költséggel járt volna, és úgy
gondoltuk, hogy a magyar informatikusok nagyon toppon vannak, és ezért egy saját rendszert
- természetesen mindenben megegyező rendszert - alakítottunk ki. Ennek körülbelül 7 millió
forint volt a költsége.

Ahhoz, hogy üzemeltessük a rendszert, illetve az ellenőrzést elvégezzük, illetve egy
központi apparátust tartsunk fenn ennek kezelésére: irodát, munkabért, telefon és egyéb
költségekkel számolunk. Mi 2010-ben kérvényeztük azt, hogy egy tízmilliós hozzájárulással
segítsék a rendszer elindulását, hiszen addig, amíg szállodai bevételek a díjakból nem
keletkeznek, addig ez a Szállodaszövetség teljes költségvetését terheli. Ezt a támogatást a mai
napig nem kaptuk meg, ennek ellenére a rendszert fenntartjuk. A díjakból befolyó összegek:
itt például egy 1 csillagos szálloda esetén ez 90 ezer forint, ebből 40 ezer forint a tábladíj és
25 ezer forint a két ellenőrnek a helyszíni ellenőrzési díja, tehát gyakorlatilag nem marad
semmilyen bevétel, itt elsősorban a 4 és az 5 csillagos szállodáknak a díjaiból tudjuk a
rendszerfenntartást elvégezni.

Úgy gondoljuk, hogy minthogy a 2009-es rendelet alapján mi állami feladatot vettünk
át a minősítéssel, annak idején jogosan tartottunk igényt, illetve kérvényeztük azt, hogy
valamilyen hozzájárulást kapjunk, tehát a mai ez teljesen a Szállodaszövetség költsége,
önfenntartó a rendszer. Egyébként a beindulás után - ha megfelelő számban jelentkeznek a
szállodák - nagyon szépen elindult az év első hónapjaiban, aztán a sajtóhírek, miszerint másik
minősítési rendszer is életbe léphet, illetve nem tudni, hogy mi lesz a szállodák minősítésével
Magyarországon, ezért egy kicsit lelassult a folyamat. Ha megmaradt volna ez a július 1-jei
határidő, mi úgy gondoljuk, hogy a szállodák többségét már minősíthettük volna ebben a
rendszerben.

Zakó László képviselő úr felvetésére. Nem jellemző az, hogy leminősítés történik a
szállodák esetében, minthogy jelenleg önkéntes a rendszer, nyilván azok a szállodák
jelentkeznek, akik tudják, illetve érzik, illetve az önminősítés alapján meggyőződtek arról,
hogy elérik azt a csillag besorolást, amit eddig teljesítettek, illetve amit ezután szeretnének
elérni. A csillag besorolás, tehát az, hogy mit tüntetünk fel jelként, az elsősorban mondjuk a
szálloda bejáratánál elhelyezett tábla, illetve a névhasználatban jelentkezik, nem jellemző

annyira, hogy a textílián, a porcelánon ezt megjelenítik. Nem látunk ebben gondot, legalábbis
az eddigi minősítésre jelentkezett szállodáknál nem jelenti azt, hogy le kell cserélniük minden
eszközt amiatt, hogy új csillag besorolást kaptak; illetve azok, akik most magasabb minősítést
kaptak, azok boldogan állnak elé, de mondom, nem jellemző az, hogy az eszközökön ezt
ennyire meg kell jeleníteni.

Az Európán kívüli országokból érkező, például muzulmán vendégek esetében, hogy a
kritériumrendszer mennyire tud tájékoztatást adni. A kritériumrendszer, ahogy elmondtam, ez
egy harmonizált rendszer, azt jelenti, hogy a résztvevő szállodák, illetve országok esetében ez
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nagyon hasonló, ugyanazok a kritériumok lépnek fel. Valóban lesz majd erre igény, hogy az
Európán kívüli országokból érkezőknek lesznek kérdéseik, illetve olyan kritérium felvetéseik,
amiket majd kezelni kell, de amint mondtam, hogy négyévenként sort kerítünk a kritériumok
felülvizsgálatára, ezt figyelembe fogja venni a rendszer; tehát ahogy érezzük, hogy ezekből az
országokból érkező vendégeknek egyéb szolgáltatás iránti igényük van, azt bele fogjuk
építeni a rendszerbe.

A vízparti elhelyezkedés. A kritériumrendszer hardver és szoftver elemekből áll. A
hardver elemek maguk az épületet vizsgálja, a berendezéseket, a szoftver pedig a
szolgáltatásokat leginkább. Az hogy hol helyezkedik el a szálloda, azt a kritériumrendszer
nem tudja beolvasztani magába, hiszen itt – ahogy mondtam – 18 ezer különböző szállodáról
van szó, tehát hogyha minden esetben erre vonatkozó előírást adnánk, akkor nem tudnánk
ennek megfelelni. A szálloda elhelyezésének nagyon fontos megjelenési formája az oldal: a
weboldal vagy a prospektus, ahol a szálloda hirdeti magát, ezt viszont vizsgálja a rendszer,
amint említettem is, tehát azt, hogy a weboldalon, hogy az internetes oldalakon, az értékesítési
oldalakon mit ír magáról a szálloda, ezt vizsgáljuk. Ugyanakkor nem mindig van befolyásunk
arra, hogy az internetes értékesítésű oldalakon, ahol maga az OTA-k, tehát az Online Travel
Agents-ek írnak valamit a szállodáról, hogy ez mennyire megfelelő, mi próbálunk erre is
ráhatással lenni, de ezt a kritériumrendszerbe ilyen vizsgálati módszerrel tudtuk beépíteni.

A WIFI. Ön szerint nem annyira a megléte, minthogy azt mennyire tudja működtetni a
szálloda. Erre szolgál például ez a bizonyos Mystery guesting a próbavásárlás, amikor a
próbavásárló ott a helyszínen ellenőrzi, hogy igen, igen, van WIFI, de vajon működik-e,
illetve a recepció tud-e ehhez megfelelő segítséget adni. Egyébként jó felvetés, valóban nem
elég a WIFI jelenlét.

A védjegy ár a falusi turizmus esetében, hogy a FATOSZ-al egyeztettünk-e? Nekünk
nem annyira jellemzően a falusi turizmusban résztvevőek a szállodáink, esetleg a panziók
esetében merülhet majd fel ez a kérdés. Mi úgy érezzük, hogy a vidéki szállodáink, azok, akik
eddig minősítésre jelentkeztek – úgy, ahogy ön is elmondta – egy vacsora áráért végül is egy
évi védjegyet meg tudnak vásárolni, nem érkezett ilyen igény részükről, hogy esetleg mi a
FATOSZ-al ez ügyben egyeztessünk.

Igen, eddig a jegyző volt az, aki hivatott volt arra - a régi minősítési rendszer szerint -,
hogy ellenőrzi a szállodákat. Tudjuk, hogy ez emberi tényező miatt, tehát hogy nem volt elég
munkatárs, illetve nem ismerték annyira a szállodai szakmai oldalát a minősítésnek, ez nem
történt meg, tehát gyakorlatilag eddig nem volt jegyző részéről ellenőrzés.

A szállodák működési engedélyének továbbra is vannak kötelező állami tényezői,
ezekre a vizsgálatot, illetve az engedély megadását nyilván továbbra is állami szerv adja, ebbe
a Szállodaszövetség természetesen nem száll bele.

Magyar Szálloda és Éttermi Szövetség. Igen a közgyűlésen elhatároztuk a névváltást,
lévén, hogy gyakorlatilag a szállodák többségében éttermi, bár és egyéb szolgáltatás van, tehát
jelentős az éttermi részvétel a Szállodaszövetségen belül. Én direkt nem használtam még ezt a
nevet, hiszen bár a közgyűlés elhatározta, viszont még a Cégbíróságon ez a bejegyzés nem
történt meg. Természetesen a logóváltozást ezeken a táblákon el fogjuk végezni saját
költségünkre, ez nem a szállodáknak lesz egy extra kiadás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony a kérdésekre adott válaszokat.
Pál Béla képviselőtársam felvetésére szeretném jelezni képviselő úrnak, hogy én is

egyetértek vele, ahogy ezt a bevezetőmben is mondtam. Ha egyetért azzal a képviselő úr,
akkor a következő ülésre megfogalmazom az állásfoglalást és behozom, akkor tudnánk róla
szavazni, minden képviselőtársam akkor látja, hogy pontosan miről fogunk döntést hozni.

Köszönöm szépen elnök asszony, a részvételt. A második napirendi pontot lezárjuk.
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Egyebek

Az egyebek között van-e valakinek felvetése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
tájékoztatnám képviselőtársaimat, hogy nagyjából egy óra körül várható a sport
huliganizmussal kapcsolatos törvény, annak a megelőzéséről és kiküszöböléséről szóló
törvényjavaslat-csomagnak az általános vitája, tehát aki ezen részt kíván venni, az egy óra
körül érkezzen meg a parlamentbe.

Köszönöm szépen a részvételt, a bizottsági ülést bezárom, további szép napot kívánok
mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 23 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


