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Lasztovicza Jenő (Fidesz)
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Hoffman Pál (KDNP)
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Dr. Esküdt Gábor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője
Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Nemes Andrea főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntök mindenkit a Sport- és turizmusbizottság mai ülésén. Képviselőtársaim
írásban előre megkapták a mai ülés napirendjét. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban
észrevételük, kiegészítő javaslatuk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az,
aki elfogadja a mai ülésünk napirendjét a kiküldött meghívó szerint. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Megállapítom,
hogy a bizottság egyhangú szavazással fogadta el a napirendjét. A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkáját megkezdi.

A bizottság II. félévi munkatervének elfogadása

Elsőként a bizottság II. félévi munkatervének elfogadásáról kérném majd, hogy
döntsünk. Képviselőtársaim jóval korábban kaptak már egy levelet, amelyben kértem
mindenkit, hogy azokat a napirendi pontra vonatkozó javaslatait, amelyeket szeretne ebben az
ülésszakban megtárgyalni, azokat tegye meg. Érkeztek is ilyen javaslatok. Jelzem önöknek,
hogy valamennyi javaslatot beépítettem a munkatervbe. Úgyhogy köszönöm szépen azon
képviselőtársaimnak, akik ebben együttműködtek, hogy gazdagították a második félévi
munkatervet.

Kérdezem, hogy van-e az írásban, illetve a most kiadott, de egyébként a honlapon már
megjelentetett munkatervhez képest valami kiegészítő javaslatuk. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki elfogadja a II. féléves munkatervet. (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú döntésével
fogadta el a II. félévre vonatkozó munkatervét.

Tájékoztató a vendéglátóipar helyzetéről

Második napirendi pontként egy tájékoztatót hallgatnánk meg a vendéglátóipar
helyzetéről. A tájékoztató alapja, hogy a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöksége egy
levéllel fordult hozzám, amelyben különböző anomáliákat fogalmazott meg, olyan
jogszabályváltozásokat, illetve olyan régi problémákat, amelyek a vendéglátóipar helyzetét
egyre nehezebbé teszik. Illetve olyan javaslatokat is megfogalmaztak egyébként, amellyel a
későbbiekben könnyíteni lehetne. Van kifejezetten olyan témakör is az észrevételek között,
ami a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik, ezért is kértem azt, hogy mind a
NAV munkatársai, mind a Nemzetgazdasági Minisztérium vegyenek részt ezen a mai
bizottsági ülésen, hogy teljes körű tájékoztatással rendelkezhessenek a bizottság tagjai.

Köszönöm szépen az írásban előre megküldött anyagokat, ezeket a képviselőtársaim
megkapták. Tehát az előadókat arra kérem, hogy csak az anyag elkészítése óta felmerült
esetleges új információkat osszák meg képviselőtársaimmal. Lehetőségük lesz arra majd,
hogy képviselők kérdéseire, illetve észrevételeire reagáljanak a vita végén.

Kérdezem ezek alapján, hogy az előterjesztők közül van-e valakinek olyan szóbeli
kiegészítése, amit meg kíván tenni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, köszönöm szépen.
Képviselőtársaimat kérdezem, hogy az anyaggal kapcsolatos kérdésük, észrevételük van-e.
Nem tennék külön kérdés- és véleményszakaszt a vitában, hanem együttesen adnék
lehetőséget arra, hogy ezeket kifejtsék. Elsőként Zakó László képviselőtársunk kért szót. Öné
a szó!
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Képviselői kérdések, hozzászólások

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Megkaptam az írásos anyagot, tegnap próbáltam elmélyedni benne, és arra jöttem rá, hogy
amikor túl sok információhoz jutunk, akkor az csökkenti az érthetőséget. Nevezetesen arról
van szó, hogy egy ügy kapcsán egy olyan hosszú levelezést kaptunk kézhez, amelyet a NAV
folytatott a Vendéglátók Ipartestületével egy ügy kapcsán, amiből a lényeget alig tudtam
kihámozni, de az volt a lényeg, hogy egy régi, lejárt szavatosságú sör, illetve valamilyen öreg
bor kapcsán nagyon súlyos bírságot vetettek ki a vendéglátóegységre. Szerintem nekünk,
képviselőknek elég lett volna annyit megküldeni, hogy ez történt, a végeredmény ez lett:
visszavonták a bírságot. Én legalábbis ezt szűrtem le az egészből, de egy órám ráment, mert
azt hittem, hogy valami nagyon lényeges dologról lemaradok, túl azon, hogy az egész ügy
lényeges kérdés. Ezt csak érintőlegesen szerettem volna jelezni.

Viszont a vendéglátóipar helyzetével kapcsolatban azért nem mehetünk el szó nélkül
egy-két dolog mellett. Az egyik a tervezett áfaemelés, amely mindenféleképpen sújtani fogja
ezt a szektort is, bár mindenkit és mindent. Nem tudom elfogadni azt a kormánypárti érvelést,
hogy fizessenek többet azok, akik többet fogyasztanak és drágább terméket. Értelemszerűen
így van, mert egy zsömlében is van áfatartalom, meg egy tengeri jacht árában is van
áfatartalom. Valóban többet fizet az, aki többet vásárol. Ez egy kicsit félresikerült indoklás az
emelésre.

Minden alkalommal megkérdezem, mindig kapok ígéretet, de konkrétan szeretném
tudni, hogy mikor lesz az Artisjus Szerzői Jogvédő Egyesület rendbe téve, a vendéglátás
területén ez egy hatalmas púp a szektor hátán.

Illetve tegnap a parlament elfogadta a szerencsejáték törvény egyik módosítását,
amelyben ötszörösére emelték a korábbi játékgépadót. Mindig azzal kell kezdenem, most is
megteszem, mert ilyen vád ne érjen, nem vagyok érintett a szakma által, nem vagyok függő,
viszont óriási levélözönt kaptam azóta és telefonhívásokat, melyben jelzik, hogy több tízezer
ember kerül a tegnapi döntés eredményeképpen az utcára. A vendéglátó-ipari egységek egy
része gyakorlatilag ebből tudta finanszírozni önmagát. Nem sajnáltatom a
szenvedélybetegeket, viszont struccpolitika, ha azt mondjuk, hogy ezzel megszűnik a
nyerőgépezőknek az a lehetősége, hogy a családi büdzsét itt csapolják le. Pontosan meg lett
ágyazva az új rendszernek, amely eredményeképpen az eddigi, nyerőgépekbe pénzt dobáló
emberek majd mennek online fogadási rendszerek irányába, és a szerencsejáték bármilyen
formáját meg fogják találni szenvedélyük kielégítésére.

Általánosságban még annyit szeretnék elmondani, hogy minden országban a
magyarnál erősebb vagy fejlettebb szinten áll a vendéglátás támogatása, nem először
mondom: mostohagyerekként tekintenek a vendéglátásra, holott rengeteg tartalék van ebben a
szektorban.

A rövid tájékoztatóból elég optimista hangulat áramlik, ami az idei első féléves
eredményeket hozza. Tudni kell, hogy a szegénység egyik első jele, hogy nem külföldre
mennek az emberek, hanem belföldön próbálkoznak mind hétvégéjüket tekintve, mind
szórakozásaikat tekintve valamilyen kikapcsolódáshoz jutni. Minden szám elemzése mögött
van egy optimista és egy pesszimista hozzáállás. Én tolmácsolom a vendéglátósok pesszimista
hozzáállását: nagyon rossz irányt vettek most az idei évvel a kilátások. Úgyhogy, ha
kaphatnánk arról egy gyors tájékoztatást, hogy milyen kézzel fogható változtatásokat
terveznek a vendéglátó-ipari szektor fejlesztése érdekében. Aki követi az eseményeket, az
látja, hogy szavakban, ígéretekben sok minden történt, de mindig, amikor konkrétumokról,
határidőkről van szó, akkor homály fedi be az egészet. Úgyhogy itt volt a legutóbbi
alkalommal Matolcsy miniszter úr meghallgatása, korábban is államtitkári szintű
meghallgatás, nagyjából fedésben vannak az elmondottak, csak az eredmények, a napi
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tapasztalatok mást mutatnak, mint ami kormányzati szinten ez ügyben elhangzana. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Annyi észrevételt szeretnék tenni hozzá,
hogy azért érkezett egy ilyen vaskos és vastag anyag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről,
mert amikor a Vendéglátók Ipartestületétől megkaptam a levelüket, azt továbbítottam, és
kifejezetten kértem a szervezet vezetőjét arra, hogy adjon választ, hogy mire a bizottsági ülés
jön, addigra a konkrét problémával kapcsolatban kapjunk tájékoztatást. Úgyhogy ezt a gyors
és alapos munkát az elnök asszonynak majd a kollégái útján is szeretném megköszönni.
Korábban, őszintén szólva, nem ehhez voltam szokva, hiszen hosszú hetek teltek el, mire
bármire egyáltalán válaszra méltattak bennünket. Úgyhogy ez az oka annak, hogy itt az
átlagosnál vagy szokásosnál részletesebb anyag készült.

Hadházy Sándor képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Két anyaggal is kívánok foglalkozni. Az első az, amit a Nemzetgazdasági

Minisztérium tett le az asztalunkra. Ez valóban egy rövid munkaanyag. Azonban ennek az
érdemi részével kívánok foglalkozni, mégpedig a kormány 1317/2010-es számú
határozatával, amely egy cselekvési programot fogalmaz meg, azt tudom mondani, hogy
végre, és ezt nagy örömmel üdvözlöm. Nagyon fontosnak tartom, hogy elkészüljön az ágazati
stratégia és ott a cselekvési terv is meghatározásra kerüljön, és végre elkezdődjön az érdemi
munka. Őszintén bízom abban, hogy a stratégia kidolgozásában a szakma is teljes egészében
részt fog venni, és bízom abban, mivel tudom azt, hogy a szakmának pedig szándékában áll
részt venni a stratégia kidolgozásában. Elég feszes a határidő, vannak ugye már ez év október
15-ét megjelölő határidők is. Egy apró kérdésem van, hogy ezek a határidők ön szerint
tarthatók-e vagy valamelyik esetleg túl feszesnek tűnik. Például az október 15-i határidő
nagyon itt van már a nyakunkon.

A másik, amit szeretnék kiemelni, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének a nagyon
részletes, bár a levél végén óvatosan megjegyzi, hogy nem teljes körű, de nagyon részletes
állásfoglalása és megkeresése. Ezzel egy kicsit hosszabban kívánok foglalkozni.

Rendkívül pozitív az, hogy a levél, a megkeresés teljesen tárgyilagos és őszinte.
Kiemeli azt is, hogy mi az, amivel egyetért, mi az, amit fontosnak tart, és milyen olyan
irányokat lát, amelyek a vendéglátás számára veszélyeket, kockázatokat vagy akár
akadályokat is jelentenek. Én azt gondolom, hogy ezt az őszinte légkört mindenképpen fenn
kell tartani.

Üdvözlöm azt az észrevételt, ami már az elején is megfogalmazásra került, és azt
gondolom, hogy ez a kormány stratégiájával teljesen összhangban is van, hogy ösztönözni
kell a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a vendéglátás együttműködését. Tarthatatlan
dolognak tartom azt, hogy az alapanyagok tekintetében nagyon jelentős helyet foglal el a
külföldi alapanyag, és nagyon jó volna, hogyha a helyi vendéglátósok ki tudnák tűzni a
zászlójukra, az étlapjukra is azt, hogy helyi anyagokból, a lehető legfrissebb, legjobb
minőségű helyi anyagokból szerzik be az alapanyagokat, és ebből készül az étel is. Ez
példaértékű lehet, azt gondolom.

A nemzeti védjegy létrehozását szintén messzemenően tudom üdvözölni, és nagyon
pozitív példákat is felhozott. Például az osztrákok hogy csinálták meg a maguk arculatát,
jellegzetes termékeiket. Ennek mintájára Magyarországon is a magyar vendéglátásnak is létre
kell hoznia ezeket a termékeket, illetve ezek már megvannak, csak megfelelő marketinggel
ezt hangsúlyossá kell tenni.

Nagyon szimpatikus számomra a Gundel-díj gondolata. Azt gondolom, hogy ez is a
szakma megbecsülését kell hogy szolgálja.
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Azt, megmondom őszintén, nem nagyon értem, hogy az üzletkörök meghatározását a
lehető legszűkebb körben kell megtenni. Ezt kérdésként fogalmazom meg, hogyha ezt esetleg
bővebben meg tudnák világítani, azt megköszönném.

Rendkívül fontosnak tartom az emberi tényező és a szakképzés kérdését. Most
foglalkozik a kormány a szakképzés, illetve a képzés teljes körű átgondolásával és
újraszabályozásával. Bízom benne, hogy ezek a gondolatok az oktatási törvényben meg
fognak jelenni, és azt javasolnám tisztelettel az elnök úrnak is, hogy ebben a kérdésben egy
gyors konzultációt kellene lefolytatni az ipartestülettel, hogy valóban azok a szándékok
megjelenjenek a törvényben is, amelyeket a szakma fontosnak tart, és amely, azt gondolom,
hogy a kormány számára is megfontolásra érdemes.

Rendkívül fontos az, ami itt már részben érintésre került, hogy a szakmai ellenőrzések
milyen elvek alapján történnek, és megfontolásra javaslom azt is, hogy a külföldi példákat is
tárjuk fel, ismerjük meg, és hogyha van jó példa, márpedig szerintem van, akkor azokat
alkalmazzuk. Különös tekintettel arra, hogy miniszterelnök úr is ebben a kérdésben
állásfoglalást tett, és ezt mindenképpen irányadónak gondolom elfogadni. Magyarul azt az
elvet, hogy a hatósági ellenőrzés ne egy rémisztő dolog legyen, hanem segítő szándékú
legyen. Tehát az első alkalommal tényfeltáró megállapításokra kerüljön sor, amely alapján
mondjuk az érintett vendéglátó-ipari egység akár egy cselekvési tervet is el kell hogy
készítsen, aminek a végrehajtását majd egy időn belül az ellenőrző hatóság ellenőrzi, és
hogyha az már nem megfelelő, akkor értelemszerűen a bírságolásra is sor kerül. De ne az
legyen az üzenet, hogy az állam különféle szakhatóságok útján egy ilyen behajtási tervet
kíván végrehajtani. Talán még az a gondolat is felmerülhet az egységek egyes képviselői
részéről, hogy van valami behajtási terv, amit teljesíteni kell éves szinten, és annak az időbeli
megvalósulását is ellenőrizni kell. Nem, ez egy együttműködés kell hogy legyen, amely
mindenki javát kell hogy szolgálja.

Rendkívül fontos az, hogy az állam, illetve az önkormányzatok szerepe
meghatározásra kerüljön. Azt gondolom, hogy a turizmustörvényben jelentős lépéseket kell
tenni ennek érdekében. Megmondom őszintén, nem tudom ennek a technikáját, de valamilyen
formában tudatosítani kell az önkormányzati vezetőkben azt, hogy nekik feladatuk van a
vendéglátás és a turizmus területén, és ezeket el kell látni. Ilyen például, amit önök is
említenek, az önkormányzati létesítmények bérbe adásának kérdésköre, illetve az adózás
kérdése, valamint rendkívül fontosnak tartom azt, hogy az önkormányzatok közötti
együttműködés akár mikrorégió, akár térségi szinten jobban működő legyen, hiszen
szigetszerűen a vendéglátás sem és a turizmus sem tud megfelelőképpen működni.

Az áfakérdésben, azt tudom mondani, teljesen megértem az önök álláspontját, és
bizonyára sok igazság is van abban, amit önök elmondanak, és a forgalom alakulását
befolyásoló tényező lehet. Azt azonban vitatom, hogy ez a külföldi beutazó turizmus számára
egy komoly versenyhátrányt jelentene. Ismerve a más országokban kialakított vendéglátói
árakat, azt gondolom, hogy ez nem fogja annyira torzítani az árat, amely versenyképtelenné
tenné a vendéglátást. Köszönöm szépen.

A SZÉP-kártya kérdésében pedig hát várjuk az október 15-i határidőt. Remélhetőleg
egy pozitív megoldás fog születni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szilágyi György alelnök úr kért szót. Öné a szó!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Csatlakozva Hadházy
Sándorhoz, én is örömtelinek tartom, hogy a kormány elkezd foglalkozni a vendéglátás
helyzetét javító intézkedésekkel, és kormány-előterjesztést kíván beterjeszteni, és hogy
kidolgozza az ágazati stratégiát. Szerintem azért is jó ez az anyag, amit most kaptunk a
Magyar Vendéglátók Ipartestületétől, mert ez is megmutatja azt, hogy remélem, hogy ez a
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stratégia úgy lesz kidolgozva a kormány részéről, hogy egy széles körű egyeztetést fog
folytatni azokkal a vendéglátó-ipari szervezetekkel, érdekvédelmi szervezetekkel, akik el
tudják mondani azt, hogy milyen problémák vannak jelen pillanatban az ágazatban, hiszen az
én véleményem szerint az egyik legfontosabb lenne, hogy az agyonszabályozást megfelelő

észérvek alapján megszüntessük, ami jelenleg ebben az ágazatban jelen van.
Gondolok még olyanokra is, hogy nem biztos, hogy nekünk akkor és minden egyes

betűjét betartva kell például az európai uniós előírásokat követnünk. Tudok felhozni olyan
példákat Európából, ahol nem biztos, hogy ennyire egyértelműen követik ezeket az
előírásokat. Elég, hogyha valaki kimegy Marseille híres kikötővárosába, és ott betér egy
étterembe, és megnézi, hogy ott például milyen előírásokat tartanak be, tehát az egyeztetést én
nagyon fontosnak tartom.

És amit kiemelnék az anyagból, amire ki kellene térni, az egyik az, hogy egy
kisvállalkozónak azt írja az anyag, hogy a megtermelt bevételből nyeresége nem marad, ha
teljesíti a jogszabályi kötelezettségeit, és ez a szürke- és a feketegazdaság felé tolja a
vendéglátást. Ezt mindenképpen meg kellene szüntetni. Tudom, hogy a járulék- és az
adófizetési kötelezettségekhez hozzá kellene nyúlni, de akkor is megfontolandó lenne, hogy a
vendéglátás forgalomnövekedésével lehet, hogy sokkal nagyobb bevételre tudna szert tenni az
állam, mint azzal, hogyha ezeknek a terheknek a dacára kevesebb a forgalma.

A másik, ami nagyon fontos lenne, az az adminisztrációs kötelezettség és a bürokrácia,
ami hozzá kapcsolódik a vendéglátóhelyekhez. Ez is szerintem egy nagyon-nagyon fontos és
lényeges kérdés lenne. Tehát én az egyeztetést még egyszer hangsúlyozottan kiemelném. És
azt is kiemelném, hogy hozhatunk mi bármilyen törvényt, bármilyen jó szabályozást, hogyha
azt a szabályozást utána nem tartatjuk, vagy nem tartják be. Tehát erre is itt a példa, hogy
benne van az anyagban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr azt mondta 2010
szeptemberében, hogy az ellenőrzések során először figyelmeztessenek a hatóságok, amit
mindenki üdvözölt, és csak hogyha a figyelmeztetésre nem változik semmi, akkor
büntessenek. A gyakorlat viszont nem ezt mutatja. A gyakorlat azt mutatja, hogy bemennek
az ellenőrök egy sörözőbe, és a dekorációként használt két üveg sör miatt, amit ajándékba
kaptak, és nem árulnak az üzletben, 30 ezer forintra büntetik a vállalkozót. Tehát azt
szeretném, hogyha valamit elhatározunk, és az jó dolog, akkor azt tartsuk is be, és aszerint
működjünk, hiszen hogyha nem így működik, akkor ezek megint csak szavak, és a gyakorlat
és a tettek nem ezt mutatják. Úgyhogy én mindenképpen azt szeretném kérni a kormánytól és
a bizottság fideszes tagjaitól is, hogy próbálják meg ezt a kormány felé közvetíteni, hogy az
egyeztetés és egy ésszerű szabályozás nagyon-nagyon ráférne a vendéglátó-ágazatra.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Kovács Ferenc képviselő úr kért szót.

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottsági Tagok! Kedves Hölgyek! Tisztelt Urak!

Ott szeretném folytatni, ahol alelnök úr abbahagyta. Én úgy gondolom, hogy azok a
hírek, amelyek általában az országgyűlési képviselőkhöz eljutnak a szakhatósági
ellenőrzésekről általában akkor jönnek, amikor valami negatív ítélet vagy bírságkiszabás
történik egy-egy vállalkozás életében. Én arra szeretném kérni - és kezdeményezem minden
területen - az illetékes szakhatóságokat, hogy nem életszerű helyzetekben ne büntessenek.
Ugyanilyen helyzet az, hogyha kitesznek dekorációnak egy italt, de olyan helyzetekről is
kaptam információt, hogy a pincér letépte a pénztárgépről a szalagot, odaadta az ellenőrnek, a
számlát kifizették, de mivel kettétépődött, a dátum és a cég felirata nem látszódott, tízezer
forintra büntették az egységet.
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Kaptam olyan panaszt is, hogy leültek a vendéglő teraszára az ellenőrök, ma már
ismerik, hogy kik az ellenőrök, mert hátitáskával jönnek mindig, hátizsák van rajtuk, mert
abban van benne az ellenőrzés eszköze, és rábeszélték a pincért, hogy ha már itt vannak,
ennének egy palacsintát. Még nem volt nyitva az étterem. A pincér felszolgálta, megbeszélte a
szakáccsal, hogy milyen palacsintát kér a vendég, mert nem olyat kért, mint ami az étlapon
volt, és azért büntették meg a vendéglőt, mert idő előtt és nem olyan ételt szolgáltak fel, ami
az étlapon volt. Ez nem életszerű, könyörgök, a vendégért van a vendéglátás, és ezt tudomásul
kell venni. Az ellenőröknek is tudomásul kell venni, és ha egy vendég azt kéri, hogy babos
kendőben vigyék oda a tálcát, akkor babos kendőben kell kivinni a tálcát, mert a vendégért
van a vendéglátás.

Alelnök urat szeretném picit kiegészíteni, ugyanis a HACCP megszűnt a vendéglátás
területén. Hála istennek! Az illetékes minisztérium törölte az alapvető vendéglátás területén
azokat az őrült előírásokat, amelyeket 1999 óta kötelezővé tettek a magyar vendéglátás
területén. Nagy-nagy megkönnyebbülés mind a szakembereknek, mind az üzletek vezetőinek.
Tehát ma már ugyanaz az előírás vonatkozik a magyarországi vendéglátásra, mint a
marseilleire vagy a brüsszelire vagy a strasbourgira. Tehát nem kell a hűtőszekrényben lévő
hőmérsékleteket felírni, nem kell külön tárolni mindent és minden munkafolyamatot külön
regisztrálni. Ez megszűnt, úgyhogy nagy-nagy köszönet érte a kormánynak, hogy ezt a tételt
törölte. Akit tesz érte továbbra is szorgalmasan, ez már privát ügyének tekinthető, de hála
istennek ez az adminisztratív, illetve munka-nyomonkövetési, ilyen jellegű teher megszűnt.
Más, hogy az áru beérkezését ugyanúgy kell igazolni, mint ahogy eddig is kellett.

Fontosabbnak érzem azt a témakört, amit Zakó képviselő úr említett. Ez az Artisjus
Szerzői Jogvédő területe, köre. Erre történtek is módosítások, de szerintem az egészet
egységében át kellene tekinteni. Ez egy olyan monopólium, amely mindenen keresztül él a
jogával. És olyan vélelmezett bevételek után is kell fizetnie egy-egy vendéglátóegységnek
forgalomnövelő tényezőként szerzői jogdíjat, aminek semmiféle gazdasági jogalapja nincsen.
Elég, ha csak a tévék esetét vesszük, ami szintén a szállodáknál volt. Ha volt vendég a
szállodaszobában, ha nem, a tévék után kellett fizetni adót, és ha nincs vendég, akkor is kell
az ott szóló rádió után is fizetni valami szerződi jogdíjat, amilyenben meg tudnak állapodni a
területileg illetékes ellenőrrel.

Én úgy gondolom, hogy a vendéglátás legnagyobb problémája az, hogy kikerült a
vállalkozások kiadásának a kontrollja a kamarák kezéből. Ma már szerintem több az eszkimó
mint a fóka, és én úgy gondolom, hogy valamilyen önszabályozó rendszert csak bele kellene
tenni a rendszerbe, és elsősorban a kiemelt, frekventált, idegenforgalmi helyeken figyelhető
meg, hogy aránytalanul sok vendéglátóhely nyílik. Ennyit nem bír el a piac, és ez okozza azt
is, hogy jelentős forgalomkiesés van, és ebben, úgy gondolom, nagyon nagy szerepe lenne az
illetékes szakmai képviseleteknek, kamaráknak, szövetségeknek, hogy hasson oda, hogy egy-
egy önkormányzat a területén figyeljen oda a vállalkozások szabadságát nem sértve, hogy
mennyi vállalkozást bír el bármilyen szakmában a piac, de különösen fontos ez a vendéglátás
területén. Én úgy gondolom, hogy ez lesz a legfontosabb elkövetkező időszaki
tevékenységünk, hogy valamilyen úton-módon szabályozzuk ezt a rendszert. Köszönöm a
figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még további hozzászólási igény?
Észrevétel? Pál Béla képviselő úr részéről.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt
Bizottság!

Hogyha a jelenlegi kormánypárt korábbi ellenzéki magatartását tartanám szem előtt,
akkor bizonyára arról szólnék, hogy a vendéglátás tragikus helyzetben van, hogy borzalmas,
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hogy nem csökkentik az áfát, és persze a vendéglátás-rendelet kapcsán azt is megjegyezném,
hogy tudom, hogy az, amit a választások előtt mondtak, az csak arra vonatkozott, hogy ne
figyeljenek arra, amit a megválasztásomért mondok, amely Orbán Viktor miniszterelnök úr
nagykövetnek tett kijelentéseiből nyilvánosságra került. De mivel nem ezt a magatartást
tartom szem előtt, így ezt én most nem emlegetem fel és nem is erről szeretnék szólni, azért
sem, mert nálam nem az üléspontom határozza meg az álláspontomat. Az a véleményem,
hogy bár a vendéglátás ténylegesen nincs könnyű helyzetben, és mind a korábbi kormányzat,
mind a jelenlegi megpróbált ezeken a gondokon enyhíteni, sőt még ezt hadd fejeljem meg
azzal, hogy nagyon elismerésre méltónak tartom azt a törekvést, amely a minisztérium
részéről most ebben a négypontos rendeletben is megjelent, és azt is, amelyet az anyagban is
megkaptunk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium áttekintette a vendéglátás helyzetét, és
majd ennek alapján olyan versenyképességet és forgalmat javító adminisztrációs terheket
csökkentő intézkedések összeállítására kerül sor, amely segít az ágazat gondjain. Én ezt
messzemenően támogatom, és javasolnám is, hogy a bizottság is ismerkedjen majd meg ezzel
az anyaggal.

Annál is inkább mondom, mert az az anyag, ami előttünk fekszik most, ez egy nagyon
alapos, korrekt és szakmailag nagyon elmélyült munkát jelez, amit a Vendéglátók
Ipartestülete részéről kaptunk. Tényleg elismerésem, és köszönet érte, mert szinte a tartalmát
nem is lehet egy bizottsági ülés alkalmával sem letudni, sem feldolgozni, ezért tehát azt is
javasolnám az elnök úrnak, hogy a bizottság szakértőinek a közreműködésével és a
Vendéglátók Ipartestületével történő konzultáció során válasszuk ki azokat a legfontosabb
pontokat, amelynek lehetőség van most vagy a közeljövőben a megoldására, és egy ilyen
állásfoglalással segítsük, amely a politikusok és a szakma között zajlik azt a munkát, amely a
Nemzetgazdasági Minisztériumban szintén ezen a területen folyik.

Hiszen, ha valaki átolvasta ezt az igen alapos és rendszerezett anyagot, akkor
világosan látja, hogy szinte minden területre kiterjed, számos kiváló javaslat van benne, amit
épp az előbb Hadházy Sándor képviselő úr is kiemelt, és még annál több is, ami
mindenképpen megfontolásra méltó.

Hadd járuljak ezekhez hozzá néhány gondolattal. Én is azt gondolom, hogy jelentős
könnyebbséget jelent a HACCP eltörlése a vendéglátószakma részére, amely valóban úgy
van, ahogy Kovács Ferenc képviselőtársam mondta, hogy ’99-ben került még bevezetésre,
amelynek mi a bizottság részéről túlzottan nem tapsoltunk, ha jól emlékszem, nem is nagyon
támogattuk, és bár én például még egy figyelmeztetést is kaptam annak idején, mikor
kormányoztunk, mert el szerettem volna halasztani a bevezetést, ami egy évvel sikerült, de hát
azért kétségtelenül terheket jelentett a vendéglátósoknak. Itt azonban felmerül egy kérdés,
hogy az örömünkbe ne keveredjen üröm, ehhez az kell, hogy tényleg legyen egy olyan világos
ellenőrzési rendszer, amely azt is meghatározza, főleg az ellenőrök felé, hogy mely pontokat
és hogyan ellenőrizzenek, mert arról sem szabad megfeledkezni, hogy a HACCP mozaikszó,
az egy veszélyelemzést és kritikus pontokat jelent, az se lenne jó, hogyha most lennének
olyan vendéglátók, éttermek, akik nem alkalmaznak ebből semmit, hiszen az mindenképpen a
szakma presztízsét csökkentené.

Annak is nagy jelentőséget tulajdonítanék, hogy a szakma maga is próbálja meg
valamilyen rendszerben kiszűrni azokat az éttermeket, vendéglátósokat, akik nem a magyar
gasztronómia és a magyar vendéglátás jó hírét erősítik, nem is akarok erre példát mondani,
mert ne tegyünk negatív reklámot, vannak ilyenek, hogy hogyan tudnak ők is ehhez
hozzájárulni, hogy minél kevesebb ilyen legyen, és minél több olyan, akik például az anyag
elkészülésében is közreműködtek, akiket tényleg elismerés illet azért a színvonalas munkáért,
amelyet gyakran persze nem mindig a legkedvezőbb körülmények között – és ezt most
kormányzati ciklustól függetlenül mondom –, ráadásul a gazdasági válsággal terhelten, de
nagyon színvonalas és kiváló munkát végeznek.



- 12 -

Fontosnak tartom azt is, amelyet a koncessziós törvényről írt a szakma, ez is
megfontolásra méltó, érdemes lenne a minisztériumnak áttekinteni, és különösen lényegesnek
azt, ami a szakképzésre vonatkozott, hiszen való igaz az, hogy ha szakemberekkel beszél az
ember, akkor a legriasztóbb az, hogy nem tartják megfelelőnek a szakképzést, több az elmélet,
mint a gyakorlat, és ebben a 70 százalékos gyakorlati arányt mindenképpen
megfontolandónak tartanám, és javasolnám elnök úrnak, hogy akkor, majd beszélünk, mert az
idegenforgalmi felsőoktatás helyzete napirenden is lesz, talán érdemes lenne a szakképzés
rendszerével is foglalkozni. Hiszen valamilyen formában csak arra épülhet majd a
felsőoktatás.

Én is jónak tartom azt, hogy megszüntették a hó végi standolást. Minden turisztikai
területtel foglalkozó politikus tiltakozására, ezt még a mi kormányzásunk alatt vezették be, ezt
örülök, hogy eltörölték. Emellett azért azt is el kell mondanom, hogy nyilván minden
vendéglátóüzlet tulajdonosának érdeke, hogy ezt a maga módján elvégezze, és azt is
fontosnak tartom, hogy a minisztérium valóban keresi és ösztönzi azokat a megoldásokat,
amelyek keresletbővítést eredményeznek.

Kérdezném is, hogyha van rá már válasz, hogy az egyelőre nem világos, hogy a meleg
étkezésre majd a cafeterián belül mennyit szánnak, azaz az étkezési utalványrendszer tervezett
államosításra kerülő rendszerében a meleg étkezési utalványokra többet vagy kevesebbet
költhetnek-e a cégek, mert ez azért a vendéglátás forgalmát, ha nem is azt mondom, hogy
meghatározó módon, de azért jelentős mértékben segíti egyéb más tényezők mellett.

Az is pozitívum, hogy a SZÉP-kártyával kapcsolatos elképzelés megváltozott, tehát a
SZÉP-kártya egy részét majd önállóan vendéglátásra is lehet költeni, nemcsak a szállodai
szolgáltatáshoz kapcsolódva. Mielőbb várjuk majd ezen a területen a tetteket, de
mindenképpen pozitívumnak tartjuk.

Azt pedig szintén támogatnánk, hogy a gazdasági minisztérium ugyan eddig még
biztos, hogy törekedett rá, de tudom, hogy ez egy rettenetesen nagy falat, félreértés ne legyen,
de jó lenne, hogyha sikereket tudna elérni az Artisjusnál, hogy forgalommal és ne inflációval
arányos jogdíj legyen legalább, mert ez tényleg nagyon komoly terheket jelent a vendéglátók
részére.

Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, szintén a szakemberek javaslata alapján,
hogy mivel erre az ágazatra jellemző az atipikus foglalkoztatás, hogy akkor, amikor a
munkahely-teremtéssel, foglalkoztatással kapcsolatos törvényekről tárgyalunk, akkor a tárca
majd figyeljen oda, hogy nehogy támadás érje ezt az atipikus foglalkoztatást, hiszen a
vendéglátásra speciálisan jellemző területről van szó. A szezonális és a részfoglalkoztatásról,
amely ugyan Magyarországon még mindig alacsonyabb a fejlett országokhoz képest, de ezt a
foglalkoztatási törvények megalkotásánál mindenképpen érdemes figyelembe venni.

Én nagyra becsülöm azokat a törekvéseket a szakma részéről, a minisztérium részéről
is, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehetne könnyíteni a vendéglátás terhein. Nagyon
fontos ágazatról van szó, és javasolnám azt is, hogy egy év múlva térjünk vissza arra, hogy a
jelenlegi intézkedéseknek milyen hatása volt a vendéglátásra, és sajnos azt is el kell mondani,
hogy és a válságnak milyen hatása volt a vendéglátásra. Mert a válság hatása alól nem
vonhatják ki magukat.

Azt én egy kicsit aggályosnak tartom, hogy az üdülési csekk kivezetése
tulajdonképpen hamarabb történt meg a piacon, mert ugye október 1-jétől már nem jár az
adókedvezmény, mint hogy a SZÉP-kártya bevezetése elterjedt volna, mert ez egy olyan
vákuumot okozhat mind a vendéglátók, mind a szállodaipar részéről, amely nagyon tragikus
hatással járhat a vendégkör és a vendégek vonatkozásában. A SZÉP-kártya több is, lehet,
hogy jobb is, lehet, hogy hasznosabb is, de talán itt érdemesebb lett volna lassabban vagy
átgondoltabban kivezetni az üdülési csekket, és utána bevezetni a SZÉP-kártyát, mert félő,
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hogy itt a kereslet oldaláról teremtődik egy vákuum. De ezt természetesen majd döntse el az
élet.

Végezetül még egy, a turizmustörvény elénk kerül, márpedig nyilván elénk kerül,
amelyben szinte kormányzati ciklusokon keresztül dolgoztunk, azt külön fontosnak tartom,
hogy a vendéglátással kapcsolatos ügyek egy helyen lesznek, és talán a tárcának még egy
javaslatom hadd legyen, amit nem titok: mi sem tudtunk ellátni, tehát nem most találtuk fel a
spanyol viaszt, hogy hú, ez mekkora dolog, ami egy nagyon nehéz feladat, hogy meg kellene
próbálni a vendéglátással kapcsolatos jogszabályokat úgy harmonizálni, hogy lehetőleg egy
helyen legyenek, mert ma ezerféle rendelet, szabályozás vonatkozik a vendéglátásra, és
gyakran elég nehéz ebben a vendéglátóknak eligazodniuk. Nagyon szépen köszönöm a
figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Amennyiben további kérdés, észrevétel
nincs, megadom a válaszra a lehetőséget. Elsőként Esküdt Gábor főosztályvezető úrnak, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről.

Dr. Esküdt Gábor válaszadása

DR. ESKÜDT GÁBOR (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm, és köszönjük a lehetőséget, hogy az írásos tájékoztatásunkat,
jelentésünket szóban is kiegészíthetjük. Egyrészt az elnök asszonynak tolmácsolni fogjuk a
köszönetnyilvánítást, másrészt több ponton megszólíttatott a jogalkalmazás, és első körben azt
szeretném elmondani ezekhez az észrevételekhez, hogy természetesen a mi számunkra, a
felügyelet és irányítás számára természetesen hasznosak. Úgyhogy én arra bíztatom a Magyar
Vendéglátók Ipartestületét, hogy adott esetben közvetlenül is, nyugodtan ilyen esetekben
forduljon hozzánk.

Amiről a beadvány szól, és hogy ha erre van lehetőség, egy picit végigmennék rajta,
ugye én tavaly szeptember óta vezetem a főosztályt, tájékozódtam a jövedéki adótörvény
méltányossági részének az alkalmazásában, az ominózus eset, ami tényleg nagyon sajnálatos
ügy volt, ugye ombudsmani vizsgálat is volt ebben, ez 2008-2009-re nyúlik vissza, ez a
díszdobozos sör esete, ebben az ügyben adott esetben a korábbi jogelőd szerv a
bírságkiszabást felügyeleti intézkedés keretében hivatalból változtatta meg, és
megsemmisítette. E vonatkozásban már akkor születtek intézkedések a jogalkalmazó, a
hatósági jogkörgyakorló alsó fokú szervek és a középfokú szervek irányába, többek között az,
hogy a jövőbeli esetekben ezeket folyamatosan az indokolásokban, a tényállástisztázás során
figyelni kell.

Ha egy kicsit visszamegyünk a múltba, ez a jövedéki törvénynek a 116. szakasza, ez
korábban teljesen kógens volt abban az értelemben a jogalkalmazás számára, hogy még ilyen
lehetőséget sem alkalmazott, hogy kivételes méltányolást érdemlő esetben mérséklésre, illetve
mellőzésre van lehetőség, hogyha kellő körültekintést a jogsértés elkövetője tanúsított. Ez egy
korábbi jogalkalmazói kezdeményezés eredményeként került be a jogszabályba, az
Alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a rendelkezést, és ez került be. Tehát ezt alkalmazza a
joghatóság.

Utaltam arra, hogy akkor az ominózus szerv figyelme is fel lett hívva arra, hogy ezeket
alkalmazni kell, illetve ezen túlmenően, itt, ami felmerült, hogy a miniszterelnök úr
iránymutató állásfoglalása, 103/2009-es számon még anno a közigazgatási eljárásban
alkalmaztuk a méltányosság egyes kérdéseiről, szintén rendelkezés született központi szintről
a szervek irányába, illetve ezen túlmenően magát a jövedéki törvénynek ezt a rendelkezését
érintően is iránymutatás született. Most ezeket a számokat – gondolom – nem kell beidéznem,
ezzel nem akarom untatni a bizottságot.
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Ennek eredményeként én azért arról szeretnék beszámolni, hogy pont az írásos
beadvány, illetve az ide meghívó kapcsán visszamentünk az időben, és az ombudsmani
vizsgálattól végeztünk egy statisztikát, és én látom azt is, hogy jelenleg is egy folyamatban
lévő hatósági ügyből van egyfajta általánosítás, amit egy picit, megmondom őszintén,
sajnálok, mert azt tudni kell, hogy 2010 júniusától idén szeptember 20-ig, tehát egy jó erős
egy év három hónap leforgása alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve korábban a vám- és
pénzügyőrségnek a szervei összesen 411 ezer 798 darab jövedéki elemzést végeztek. Ez
23191 darabos nagyságrendben érintette a vendéglátási szektort, és ebből a 23191 darab
ellenőrzésből feltárt jogsértések száma 7388 darab, ami egy ilyen 30 százalékos jogsértési
arány tulajdonképpen. Tehát ez az objektivitáshoz szükséges, és ezekből a feltárt
jogsértésekből, amiben nyilván számos jogszabály alkalmazása merülhet fel, tehát nemcsak
kimondottan a jövedéki törvény, hanem az Art. rendelkezései, próbavásárlás, egyebek, de
ebből, ami jövedéki bírságot von maga után, tehát itt adózással elvont termékről beszélünk, az
mindösszesen 1615 esetben volt ilyen.

És még továbbmegyek, hogyha ezt tovább bontjuk, ebből az 1615 esetből 856 esetben
hivatalból alkalmazták a kollégáink a jövedéki törvény 116/A szakaszát, tehát a mérséklés,
mellőzés jogintézményét. Ez több mint 53 százalék. És ezen túlmenően még azt is tudni kell,
hogy mulasztásos jellegű, tehát, amikor nem adózással elvont termékről beszélünk, mint
ebben az adott konkrét esetben is, illetve a korábbi konkrét esetekben, akkor azt a fajta
kívánalmat, amit megfogalmazott az ország fő vezetése, 843 esetben alkalmazták a kollégák,
tehát figyelmeztetés, bírságkiszabás mellőzése mellett. Tehát nem volt kiszabás.

Ezt mindenképpen szerettem volna hozzátenni a tényekhez, illetve talán ezzel egy picit
ki tudtam egészíteni az írásos jelentésünket.

Amit még esetleg hozzáfűzni szeretnék, hogy természetesen megnéztük, mert ebben a
beadványban egy dátumra való hivatkozás szerepel, hogy a legutolsó eset 2011. július 27-e,
ez egy másodfokú határozatnak a megszületése egy konkrét ügyben, itt nem messze, a
Kossuth tér szomszédságában, és ebben folyamatban lévő hatósági eljárásról van szó,
tudomásom szerint bíróságikereset-benyújtás is van. De természetesen, mivel érinti ezt az
egész esetet, mi ezt felkértük, vizsgáljuk, megnézzük, és ha és amennyiben szükséges, akkor
adott esetben felügyeleti jellegű intézkedések szükségességét is megvizsgáljuk, de itt
hivatalból lévő, folyamatban lévő eljárásról van szó, és hozzáteszem, hogy ebben az ügyben
is, amit én eddig tudtam tájékozódni, itt is egy kicsit komplexebb a dolog. Tehát részben
történt egyfajta kisebb, adóalapot érintő minimális, tehát, amit a jogszabály egyébként kimond
a jogalkalmazásnak alkalmazásra, viszont az ügy második fordulatában egy mulasztásos
jellegű szankció esetében pedig teljes mellőzésre került sor a mulasztásos jellegű szankció
alatt. Tehát azért ezt a dolgot így kell értékelni, és köszönöm szépen, hogy elmondhattam.

ELNÖK: Főosztályvezető úr, mi köszönjük a tájékoztatást. Tényleg kulcsfontosságú,
hogy a korábbi évekhez képest megváltozzon az adóhatóság hozzáállása, és nyilván most már
egyesített erőkkel a vám- és pénzügyőrség korábbi feladatainak az átvételével sokkal
hatékonyabban és egyébként eredményesen is tudják a felderítéseket végezni. Azt gondolom,
ez mindenkinek az érdeke, tehát a Vendéglátó Ipartestület minden egyes tagjának is ez az
érdeke, hogy az ellenőrzések során kiszűrjék azokat, akik visszaélnek, akik adóelkerüléssel
vagy egyéb jogszabályok megsértésével próbálnak piaci előnyöket és jobb pozíciókat
kiharcolni maguknak. Itt az a jogos elvárás mutatkozik meg, amiről ön is beszélt, és külön
köszönöm ezt a pozitív hozzáállást, hogy ne a büntetés legyen az elsődleges szándék, hanem
az, hogy valóban azt kétségtelenül el kell ismerni, hogy ezt a bizottsági ülésen már sokszor
sok alkalommal tárgyaltuk, hogy talán a legtöbb és legkomplexebb szabályozási környezet
éppen a vendéglátásban van. Ezért is törekszünk majd arra, de remélem, erről főosztályvezető
asszony ad nekünk tájékoztatást, hogy az új turizmustörvénnyel és a vendéglátásról szóló
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törvénnyel próbáljuk egyszerűsíteni ezeket a jogszabályokat, és hogy arra törekszünk, hogy az
adóbevallás is minél egyszerűbb, átláthatóbb legyen, minél kevesebb hibaszázalékkal
történjenek ezek a bevallások, úgy szeretnénk ezt az ágazatot is ebben segíteni, és azt a
konstruktív hozzáállást, amelyeket pedig az elmúlt kormányváltás óta eltelt időszak számaival
támasztott alá a főosztályvezető úr, azt külön köszönöm, mert erről ritkán beszélünk. Tehát
sokszor van reklamáció és sokszor mondjuk el azt, hogy mit miért nem jól végez a hatóság,
azt gondolom, ezek a számok pedig azt támasztják alá, hogy önök is komolyan vették azt a
kormányzati célkitűzést, hogy legyen egy polgárbarát hatósági intézkedés. Természetesen
azzal együtt, hogy aki jogszabályokat sért, különösen visszaesőként, tehát nem véletlenül,
hanem szándékosan, ott pedig legyenek valóban súlyosak a büntetési tételek, és próbáljuk arra
terelni őket, hogy a jogszabályi környezet kellő hatékonyságú kezelésével és a jogszabályok
betartásával dolgozzanak. Köszönöm szépen.

További reakció az előterjesztők részéről? Nemes Andreáé a szó.

Nemes Andrea szóbeli kiegészítése

NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Köszönöm alelnök úrnak is, a képviselő uraknak is a kérdéseket, amiket feltettek, illetve a
véleményeket az előterjesztésünkkel kapcsolatban. Ennek részünkről a fő eleme a vendéglátás
helyzetét javító intézkedésekről szóló kormány-előterjesztésünk, ami kormányhatározat
formájában szeptember 19-én meg is jelent. Ennek több olyan pontja is van, aminél a határidő
2012-nek az eleje, március vége, viszont egy pont, amit Hadházy képviselő úr is említett, a
cafeteria rendszernek az átalakítása, és ezzel kapcsolatban a SZÉP-kártyának a kiterjesztése a
vendéglátásra más formában mint a korábbi verzióban, ez október 15-ig kell hogy
megtörténjen. Igen, a határidő nagyon szoros, azt is látni kell, hogy párhuzamosan is
készülnek az adójogszabályok, költségvetési törvény, aminek szintén részét képezheti ez az
előterjesztésünk, úgyhogy az előterjesztésünk időpontját tartanunk kell, de természetesen az
ezzel kapcsolatos egyeztetések is folyamatosan megtörténnek.

Felmerült képviselő urak részéről az áfaemelések kérdésköre, illetve Zakó képviselő

úr említette ezen kívül még a szerencsejáték-törvény módosítását. Mivel erről miniszter úr is,
amikor itt járt önöknél két héttel ezelőtt, akkor tájékoztatást adott, ő mondta, hogy nagyon
fontosnak tartja, hogy középtávon a vendéglátás áfája csökkentésre kerüljön a szektor
versenyképességének a növelése miatt. Viszont vannak olyan tények, ami most ezt rövid
távon felülírja, de a hosszú távú célunk mindenképpen az, hogy olyan adókörnyezetet is
teremtsünk a vendéglátás számára, ami valójában mind a versenyképességüket, mind a
jövedelmezőségüket növelni fogja. Mert láthatjuk, hogy a bevételeik növekednek, a
volumenindex alapján csökkenés mutatható ki, ugyanakkor cél az, hogy tényleg a
jövedelmezőségüket tudják az egyik oldalról javítani, a másik oldalról pedig olyan
intézkedéseket hozzunk, segítsük ezeket meghozni a szabályozás oldaláról, ami a forgalmuk
növekedését fogja célozni. Ezzel, a SZÉP-kártya kiterjesztésével, önálló zsebként a
vendéglátásra, amiről szintén a miniszter úr már tájékoztatta a képviselő urakat a múlt
alkalommal, szándékaink szerint meg fog történni, de erről még nincsen végleges döntés.

A stratégiaalkotás többször felmerült, hogy mennyire vonjuk be a szakmát a stratégia
alkotásába. Ennek a határideje 2012 március. Ha azt nézzük, hogy egy jó stratégiát akarunk
elkészíteni közösen a szakmával, akkor ez a határidő szintén szoros, de éppen a
jövedelmezőség javítása miatt szükség van egy olyan anyagra, ami minél hamarabb elkészül.
Hogy hogyan dolgozunk együtt a szakmával, már ennek az előkészítésébe is bevonjuk őket,
tehát nemcsak az államigazgatási egyeztetés folyamán fognak ismereteket kapni magáról az
anyagról, hanem ezt a stratégiát közösen velük szeretnénk elkészíteni. Hamarosan össze is
hívjuk az ezzel kapcsolatos munkaértekezletünket. Úgyhogy maximálisan számítunk a
szakmára. Annál is inkább, mert nekünk olyan jogszabályi környezetet kell kialakítanunk, ami
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a szakmát szolgálja, aminek a hatására a szakma versenyképessége és jövedelmezősége is
nőni fog, illetve amit nagyon fontosnak tartunk, az adminisztrációjuk csökkenni fog. Tehát a
célunk mindenféleképpen ez.

Ugye készül a turizmusról és a vendéglátásról szóló törvényünk, mind a két rész
tartalmazni fogja, ez azt is jelenti, hogy a vendéglátástörvény része miatt bizonyos részeket a
kereskedelmi törvényből majd ki kell vonni. Ezzel kapcsolatban is az egyeztetéseink házon
belül már folynak, terveink szerint nagyon hamarosan, a közeljövőben a belső egyeztetésünk
is megindul, tehát a belső egyeztetés után az államigazgatási egyeztetés folyamán a képviselő
urak is és a szakmai szervezetek is megkapják ezzel kapcsolatban az anyagot, és
véleményezésre kérjük majd őket.

Az Artisjus kérdésköre is többször felmerült, az Artisjus végül nem szerepel az
1317/2011-es kormányhatározatban, de ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkoznánk ezzel a
kérdéskörrel. Ez azonban a KIM kompetenciája, de ennek az ügynek az intézésébe a
Nemzetgazdasági Minisztériumot is bevonja. Szakmai egyeztetéseink vannak, amit szintén a
Szállodaszövetséggel, illetve a szakmai szövetségekkel közösen végzünk. Áttekintettük mi is
ennek a helyzetét. Megpróbálunk egy olyan megoldást segíteni, ami a szakma érdekét fogja
szolgálni.

A nemzeti védjegy kérdésköre: ez is része lesz a turizmusról és a vendéglátásról szóló
törvénynek, ezen is elég sokat dolgozunk.

A HACCP-rendszerrel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a
kormányhatározat 4. pontja - amelynek a határideje 2012. március 31. - mondja ki, hogy
elkészítjük közösen a szakmai szervezetekkel, illetve készül, közösen a szakmai szervezetek
bevonásával a jó higiéniai gyakorlatról szóló útmutató. Ugyanis a HACCP-rendszerben
könnyítések történtek, a könnyítéseknek a 62/2011-es június 30-i BM-rendelet teremtette meg
az alapját, aminek az elkészítésébe egyrészt az NGM is belefolyt, a szakmai szövetségekkel
közösen, és ez teremtette meg annak az alapját, hogy az Európai Unióban jelen lévő
könnyítések Magyarországon is hozzáférhetőkké váljanak a vendéglátóegységek számára. Ez
azt mondja ki, hogy szükség van egy útmutató elkészítésére, igen, szükség van a kritikus
pontoknak a meghatározására, de nem mindenkinek egy bonyolult rendszer alapján, hanem
egy sokkal egyszerűbb rendszerben is működtethetik ezt. Ezt a vállalkozások saját maguknak
tudják meghatározni.

Felmerül a kérdés, hogy hogyan, illetve az ellenőrök kérdésköre, akik aztán jönnek, és
ellenőrizni fognak. Ennek az útmutatónak az elkészítése a Vidékfejlesztési Minisztérium,
illetve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a feladatköre, hogy ezt megcsinálja. Már
el is kezdte szeptemberben az egyeztetéseket, Kovács úr is erről, szerintem majd tud
véleményt mondani. Egy olyan útmutató lesz, ami a lehető legtisztábban, legátláthatóbban
elmondja a vendéglátósok számára, hogy milyen útmutatót kell, milyen rendszert kell
kiépíteniük, és a VM ellenőrei pedig ezt fogják ellenőrizni. Tehát ezt az útmutatót elfogadja a
Vidékfejlesztési Minisztérium, ezek után átláthatóvá, egyszerűbbé és világossá fog válni a
szakma számára is.

A koncessziós törvényről, épp megbeszéltük, hogy majd Kovács úr fog nyilatkozni.
Részemről ennyit mondtam volna el, amennyiben kérdés felmerült még, és nem válaszoltam
meg, akkor elnézést kérek, és ezt a választ megteszem. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Kovács László elnök úr, öné a
szó.

Kovács László szóbeli kiegészítése

KOVÁCS LÁSZLÓ, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke: Tisztelt Elnök
Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Vendéglátók
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Ipartestületét kérték fel egy ilyen szakmai anyag összeállítására, és ez a megtiszteltetés
egyben mentségül is szolgáljon számunkra, hiszen olyan rendkívül kevés idő állt
rendelkezésünkre, és ezért volt az az egy mondat a végén, hogy nem teljes mértékű vagy teljes
értékű ez az anyag. Tehát még azóta is, hogy ezt elküldtük előzetesen, legalább egy
ugyanolyan hosszúságú anyag készült el, amit önöknek kiosztottunk másolatban, és ez már
számadatokkal támasztja alá azokat az érveket, amiket mi hangoztattunk. Konkrétan a
válaszokkal kezdeném, és néhány érvet szeretnék majd a számadatokkal alátámasztani.

A hatósági ellenőrzések módszerére szeretnénk azt a javaslatot tenni, hogy egy olyan
etikai kódex készüljön, amely egységesen mindenféle szakhatósági eljárásnál követendő

példa. Tehát egy, elnézést, hogyha itt érintett valaki benne, egy hatósági ellenőrzés alkalmával
oldalpisztollyal egy jól menő, jó forgalmú étterembe ebéd időben a vendégek közé ne menjen
be a hatóság, amikor arra nincs nyomós oka. Amely, feltételezem, ezt mindenki tudja, élet- és
egyéb vagyoni vagy valami biztonsági helyzettel indokolható lenne.

Természetesen egy ÁNTSZ-ellenőrnek ugyanúgy megvannak a kötelezettségei, amiket
tartson be, de úgy, hogy ne a hatóság részéről megnyilvánuló felsőbbrendűség és a nyilván,
mivel ez a szakmája, ezért kap pénzt, a jogszabályok jobb ismerete biztosítja a
magabiztosságát és annak a lehetőségét, hogy bármikor, bármelyik pillanatban büntethessen.
Ennek az alátámasztására volt már a NAV elődje elnökének egy belső utasítása, ha jól tudom,
2009-ben, majd Orbán Viktor miniszterelnök úr nyilatkozata, amelynek a betartásáról – mi
úgy érezzük, hogy – senki nem gondoskodik. Tehát ezért kérnénk azt, vagy javasoljuk azt,
hogy egy etikai kódex-szel ezt tegyük kötelezővé, illetve követendővé.

Kovács Ferenc képviselő úrnak és Pál Béla képviselő úrnak a felvetésére a HACCP-
vel kapcsolatban szeretném kiegészítésként mondani, hogy a HACCP önmagában
Magyarországon nagyon rosszul lett bevezetve. De ez önmagában semmivel sem másabb,
mint egy - merész hasonlattal élve – ortodox zsidó vagy egy halal rituális szertartásnak a
menete. Tehát, ha azt vesszük, hogy mit miért és hogyan szabad csinálni, és ennek
egészségügyi okai vannak, akkor természetesen azt tartjuk követendőnek, hogy ezt a HACCP-
t továbbra is tartsák meg az üzletek, azonban a felelőssége, hogy ezeket hogyan és miként
alkalmazzák, az üzletvezetőre hárul. Tehát a kötelező jelleg nem szűnt meg, annak az
alkalmazása azonban az üzletvezető jogköre. Tehát egy ellenőr, ha bemegy, nem kérheti
számon, hogy miről és hogyan írt saját használati utasítást, de természetesen, bizonyos
határok között, természetesen elvárható, hogy ezt azért betartsuk. Tehát nem elfeledtetni
szeretném, hanem a büntethetőséget, és ezért tartjuk mi is nagyon örvendetesnek ezt az egész
hozzáállást az MGSZH részéről, és ennek a törvénynek, amelynek az előkészítésében valóban
részt vehettünk, az élelmiszerbiztonsági törvénynek a tárgyalása folyamán folyamatosan azt
éreztük, hála istennek, hogy a törvényalkotó hatóság részéről volt egyfajta jó szándék. Hogy
megértették azt, hogy nem a büntethetőség fokozása, hanem a csökkentése a cél, annak a
felelősségnek a vállalása legyen a vállalkozóé, hogy nem lehet probléma. Ha van, akkor nagy
baj van, akkor kapja meg a neki járó büntetést.

Az Artisjus-szal kapcsolatban valóban vannak élő problémák. Ennek a napirendről
való levételét mi sem értjük. Sajnáljuk azokat az előadóművészeket, akik nem kapnak jogdíjat
az eladott lemezeik után, mert nincs eladott lemezük. Maximum ezer példány után jár
aranylemez. Régen ez százezer példány volt, sőt mi több, talán 200 vagy 300 ezer is volt,
legalábbis ezelőtt 30 évvel, amikor még bakelitlemezek voltak.

Jelen pillanatban egyetlen egy módon tudják a jogdíjakat érvényesíteni: koncerteken,
illetve vendéglátóegységekben. De azért ne rajtunk verjék el a port! És egy jogdíjnak a
mértéke ne attól függjön, hogy bélszínt eszik a vendég egy adott borvacsorán vagy lecsót.
Mert a borvacsorának az értéke, a bevétele alapján kell jogdíjat fizetni. Vagy például egy
szállodai szobában, ha üres, ne kelljen jogdíjat fizetni, mert átlagolnak, és nem a tényleges
foglaltságot veszik figyelembe. Tehát nagyon sok anomália van, és talán egy kicsit úgy néz ki
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az egész mint egy Bábel tornya, megközelíthetetlen, és megfellebbezhetetlen az Artisjus
döntése.

Üdülési csekkel kapcsolatban az a helyzet, hogy nagyon örülünk annak, hogy az
üdülési csekknek talán egy korszerű formáját fogja a SZÉP-kártya átvenni, azonban a
kivezetést mi is egy picit gyorsnak találjuk ahhoz képest, ahol most a SZÉP-kártya tart. Vagy
fel kéne gyorsítani a SZÉP-kártyát, és ezt tudatosítani, ugyanis tegnap voltam egy vidéki
konferencián, ahol a vidéki szállodatulajdonosok panaszkodtak, hogy a havi forgalmuk 40
százalékát az üdülési csekk adta. Most leáll, tehát lesz egy kifutási ideje, de az a volumen
vélhetőleg még a SZÉP-kártyákból, amiből, ha jól tudom, hatezer darabot adtak ki a napokban
közzétett információ szerint, még biztos, hogy tömegével nem fogja az üdülési csekk
volumenét elérni. Az üdülési csekkel kapcsolatban nagyon sérelmeztük azt, hogy ezek nem
voltak elfogadhatóak, csak egy nagyon limitált számú étteremben, mindössze 200 helyen.
Kaptunk ezelőtt körülbelül két hónappal vagy három hónappal egy felkérést, hogy állítsunk
össze három nap alatt egy listát, egy éttermi listát, amelyet továbbíthatunk az üdülési
alapítványnak, és ezt el fogják fogadni. Ezt elkészítettük, majd nem fogadták el. Mindenesetre
130 étteremről van szó, amit mi alkalmasnak tartunk, nemcsak az ipartestület, hanem a
szakmai szervezetek által közzétettük ezt a lehetőséget. Javasolt éttermekről van szó. Tényleg
olyanok, akik turisztikailag frekventált helyeken vannak. És meggátolták, hogy ez a 120
étterem legalább ebből az egyéves lefelé szálló ágban lévő üdülésicsekk-forgalomból
részesedjen.

Budapesten mindössze 13 étteremben lehet beváltani. Van olyan étterem, amelyik
havonta másfélmillió forintot forgalmaz üdülési csekkből. Ugye azokat a restli jegyeket,
amelyeket nem költ el valaki a Balaton mellett, hát hazajön, akkor hogy ne feküdjön a
fiókban, elköltené, de nem teheti meg, mivel nincs hol.

És ha megengedik, néhány mondattal szeretném kiegészíteni azt, amit én már
átküldtem önöknek. Konkrétan a vendéglátóhelyek számának alakulása és az kis anyag, ami
önök előtt van, jelentős változást nem tükröz az elmúlt években, mindössze az arányokat
szeretném érzékeltetni. Az éttermek, büfék száma tízezerrel csökkent 2009-ben. Tehát egy
drasztikus változás, átstrukturálódás volt, és a meleg étkezés irányából az ital és cukrászdák
irányába tevődtek át az üzletek számai.

Magyarul megszűnik az étkezés, és italfogyasztás lép a helyébe. Ugyanis valóban,
ahogy a főosztályvezető asszony elmondta, az össz-vendéglátóforgalom emelkedett, azonban
változatlan áron sajnos az elmúlt hat évben folyamatosan csökkent. A foglalkoztatottság
aránya Magyarországon hárommillió 800 ezer emberből kiindulva mindössze 167 ezer 600 főt
jelent a vendéglátás és szálláshelyek, szolgáltatás területén, az összfoglalkoztatottaknak 4,4
százaléka. Azonban, hogy ez milyen rendkívül fontos munkát végez, szeretném azzal
érzékeltetni, hogy a vendéglátás önmagában az egyik legfontosabb ágazat, hiszen mindenki
eszik mindennap. Legalább olyan prioritást kell hogy élvezzen, akár bizottsági, akár politikai
szinten, mint a mezőgazdaság és az egészségpolitika. Hiszen az, hogy az egészségpolitikára
vagy egészségügyi ellátásra ki szorul rá, az függ sok esetben attól, hogy mit eszik és hogyan
eszik. Ezért nem elhanyagolható a vendéglátás helyzetének javítása, és örvendetes tény az,
hogy a kormány ilyen magas szinten foglalkozik vele.

A vendéglátóhelyek forgalmi megoszlása még egy érdekes számarány, hogy a 2005-
höz képest a munkahelyi vendéglátás, tehát valójában a napi egyszeri meleg étkezés
arányának az összforgalomra vetítve az emelkedése világosan látható. Az összforgalomban
10-ről 16 százalékra ment föl a munkahelyi vendéglátás forgalmának aránya, és folyamatosan
csökken a kereskedelmi vendéglátás. Ezzel szeretnénk azt a fontos tényt erősíteni, hogy ez
egészen 2010 decemberéig így volt, majd az étkezési jegyek vagy meleg étkezési jegyek
megszüntetésével, étkezési jegyekké való degradálásával egy drasztikus csökkenés
következett be, és havonta egy-másfél milliárd forinttal csökken a bázishoz képest a
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munkahelyi étkezés forgalma. Azért, mert ezeket az étkezési jegyeket a dolgozók elkölthetik
meleg pulttal rendelkező kereskedelmi egységekben. Ez az egy-másfél milliárd forint, hogyha
gyorsan levetítjük, körülbelül 500-600 forintért egy menüt lehet kapni, ez pontosan ötvenezer
embernek a napi étkezését szüntette meg. Ennyi ember nem eszik naponta meleg ételt. Ennyi
ember fog majd öt-tíz éven belül a belgyógyászatokon jelentkezni gyomorpanaszokkal, ha
ezen drasztikusan és nagyon gyorsan nem változtatunk.

A vendéglátás helyzete a gazdaságban, sajnos azt kell mondanunk, hogy a
szürkegazdaság felé tart, és jelentős része abban van, és a kisvállalkozóknak a
vendéglátásban, ha teljesítik a jogszabályi kötelezettségeiket, a megtermelt bevételből
nyereségük nem marad, sőt folyamatosan növekvő veszteség keletkezik. Mindez
természetesen nem tesz jót, sem a járulékfizetési fegyelemnek, sem magának a vállalkozónak.
Kérdés az, hogy lehet-e ezeken a járulékokon, adófizetési kötelezettségeken csökkenteni.
Tisztában vagyunk az ország nehéz helyzetével, abszolút tisztában vagyunk, hiszen részei
vagyunk, de a nehéz helyzeten belül a mi nehéz helyzetünkről azért, ezért szerettem volna
hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos szerepet játszik a vendéglátás, ne egy pénzes zsákot
lássanak egy vendéglősben, aki megfejhető, mert adóztatható és járulékfizetésre kötelezhető,
hanem egy olyan fontos feladatot ellátó embert lássanak benne, aki a jövőnkbe vetett zálogot
hordozza, ő etet minket. És hogy mit kapunk tőle? Ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő

minőségű nyersanyagot kapja, nem adalékanyagokkal és ízesítőkkel felpumpált ipari
termékeket, hanem a kistermelőktől tudjon vásárolni. Ezekben az ügyekben nagyon nagy
haladás van, hiszen már 2010 áprilisában, sőt 2009 végén már lehetőség volt a kistermelőktől
közvetlenül vásárolni óvodáknak, helyi munkahelyi szolgáltatóknak. Ez mind örvendetes
dolog, továbbra is ezen a véleményen vagyunk, hogy támogassuk a magyar terméket.

Az áfával kapcsolatos példában itt mi bemutattuk azt, hogy 2011-ben a 25 százalékos
áfakulccsal mi az utolsó helyen állunk európai viszonylatban. Míg a gazdasági és pénzügyi
válság ellenére az EU több országában csökkentették az éttermi forgalom áfáját, Belgiumban
21-ről 12 százalékra, Finnországban 22-ről 13 százalékra, Írországban 13,5-ről, ami nekünk
milyen szép lenne, 9 százalékra. A vendéglátást érintő általános forgalmi adó
Magyarországon, hogyha 22 százalékos lesz, a beszerzési áfa 18 százalékos, a hús és alapvető

élelmiszerekről beszélek, az értékesítési áfa 27, ez mindenképp megint a befizető
áfamértékének növekedésével likviditási gondot fog okozni a vendéglátásban, és szűkül az
árrésolló, mert valóban nem lehet már ráterhelni az árainkra ezt az emelkedést.

A bürokráciáról nem szeretnék beszélni, ezt már megtették előttem is, rengetegen
szóltak a statisztikával kapcsolatban. A Széchenyi pihenőkártya kapcsán szeretném azt
elmondani és pontosítani, hogy mi is még csak körülbelül tudjuk, hogy ha megszűnik az étel,
illetve a melegétel-utalvány, a mostani étkezési utalvány, és a Széchenyi-kártya bizonyos füle
alatt 150 ezer forint kerül ennek a nevében felhasználhatóvá, akkor ez gyakorlatilag havi 12
ezer 500 forintot jelent. Most per pillanat 18 ezer forint az étkezési utalvány, igaz, hogy a
hidegétkezési-utalványt kivezetik, de annak a részével mi lesz? Tehát 18 ezer forintnak a
kedvező járulék és egyéb terheiből csak 12 ezer 500 marad. És még nem beszéltem arról,
hogy az eddigi üdülésicsekk-felhasználásból meleg étkezésre fordított forgalomról ebben a
150 ezer forintban meg pláne nem beszélhetünk. Tehát nagyon örvendetes a SZÉP-kártya, de
még finomításra szorul.

Az még fontos lenne, hogy a SZÉP-kártya bevezetésénél mindenképp olyan, TEAOR-
számmal rendelkező üzletek fogadhassák el, akik melegkonyhai étkezést, éttermi
szolgáltatást, akár önkiszolgáló formában, akár hagyományos formában nyújtanak. Tehát ne
kereskedelmi egységek, főleg ne multinacionális kereskedelmi egységek adó- és egyéb
kijátszási lehetősége legyen az, hogy a 150 ezres fül alól az emberek ott vásárolhassanak.
Tehát egy TEAOR-szám által meghatározott, bevált elfogadó helyek legyenek meghatározva.
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A koncessziós törvényre szeretnék egy példát. Van egy másolat az önök anyagában,
1936-ban az a hír jelent meg a szállodások és vendéglősök újságjában, hogy egy áruház az
Andrássy út 41. számú házban vendéglőt akart létesíteni, melyre a kiadott iparengedélyt az
ipartestület fellebbezésére a polgármester úr a közszükséglet hiánya miatt visszavonatta. Ha
’36-ban megtehették az elődeink, és gondolkodhattak úgy, hogy a bizonyos piac csak egy
bizonyos területet tud ellátni, akkor ezen nagyon el kéne nekünk is gondolkodni, ugyanis
jelen pillanatban ennek hiányából fakadóan túl sok vállalkozás terheli az amúgy egyébként
apadó keresletet.

Az oktatásról részletekbe menően beszéltünk, ezt nem szeretném elemezni. A Gundel-
díj a szívem csücske, amit szeretnék mindenki figyelmébe ajánlani. Én azt gondolom, hogy
egy nagyon kellemes és jó érzés az, hogyha valakinek a munkáját elismerik, ebben a
vendéglátás sajnos kullog az összes többi, akár művészeti, akár tudományos és egyéb ágazat
után. Jelen pillanatban nincs olyan méltó díj a vendéglátós vállalkozók részére vagy
vendéglátósok részére, amely mint egy kis Kossuth-díj, az ő munkájukat reprezentálhatná. A
Gundel-díj létrehozására minden technikai lehetőség rendelkezésre áll, ennek az anyagi
feltételét kellene már csak megteremteni. A család hozzájárulása is természetesen megvan
hozzá.

Az országimázsról pedig annyit, hogy osztrák példa, hogy egy Zacher-torta és
Mozartkugel világhírű tudott lenni, a dobostorta és az Újházy-tyúkhúsleves - és sorolhatnám
azokat a ételeket, amelyek méltón pályázhatnak erre a címre - miért nem azok. Erre az
országimázsban sokkal nagyobb figyelmet kéne szentelni ugyanúgy, mint ahogy a Michelin
csillagos éttermeinkre, akik már – tudjuk nagyon jól – a Michelin meghatározása szerint
bizonyos kitérőt is megérnek. Tehát vannak olyan turisták, gasztroturizmus létezik a világban,
magyarok is mennek külföldre Michelin csillagos éttermeket látogatni, ugyanígy jönnek
hozzánk is. Ezt is lovagolja meg az országimázs, és remélhetőleg hangsúlyosabb lehetne ezen
éttermek megjelenése. Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a válaszokat. Nem tudom, van-e, aki
nem kapott választ a kérdésére. (Nincs jelentkező.) Amennyiben ilyen nincs, akkor a vitát
lezárom. Köszönöm szépen előadóinknak, hogy részt vettek a bizottság ülésén, mindenkinek
további szép napot és sikeres munkát kívánok.

Tájékoztató Magyarország uniós elnökségének a beutazó turizmusra tett
hatásáról

Áttérünk következő napirendi pontunkra, amelyben meghallgatunk egy tájékoztatót
Magyarország uniós elnökségének a beutazó turizmusra gyakorolt hatásairól. Az előterjesztő
a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében főosztályvezető asszony, Nemes Andrea,
illetve a Magyar Turizmus Zrt. részéről Horváth Gergely vezérigazgató úr. Megkérem a
vezérigazgató urat is, hogy fáradjon az asztalhoz. Köszönöm szépen. Mindkét előterjesztőtől
az írásbeli előterjesztéseket megkaptuk, amelyben részletesen nyomon követhettük az EU
soros elnökségének minden fontos pontját, azokat elsősorban, amelyek a hazai turizmusra
pozitív hatást gyakoroltak. Látjuk a számokat, ugye az első hét hónap statisztikai adatai már a
rendelkezésünkre állnak, amelyek igen szép képet mutatnak, tehát a válság ellenére is a
beutazó turizmus tekintetében egy jelentős előrelépést tudtunk tenni, amihez külön gratulálok.
Várom azokat a kérdéseket képviselőtársaim részéről, amelyek a két előterjesztéshez
kapcsolódnak. Az előterjesztőket pedig megkérem arra, hogy a felmerült kérdésekre
válaszoljanak. Kérdezem, hogy ki az, akinek kérdése van az anyagokkal kapcsolatban.
Alelnök úr jelezte, Szilágyi György képviselő úr, öné a szó.
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Kérdések, észrevételek

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nekem egy lényeges
kérdésem lenne, ugye mind a két anyagot átolvasva, a Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről 2011 január és júniusban a külföldi vendégforgalomra 7,7 százalékos növekedést
írtak, a vendégéjszakáknál 5,9 százalékot, és a másik anyagban, amit a Magyar Turizmus Zrt.-
től kaptunk - ugyanerre az időszakra, jó, egy hónap különbséggel, mert az egyiknél az első hét
hónap van figyelembe véve, a másiknál pedig január-június – ott pedig 6,2 százalékos
növekedést és a külföldi vendégéjszakák számánál pedig 4,1 százalékost írtak. Ez elég
lényeges különbségnek tűnik számomra a két beszámoló alapján, hogy melyik szám a valós,
melyik közelít legjobban a valóshoz. Az egyik a 2-es pontban található, a Nemzetgazdasági
Minisztériumnál, a Magyar Turizmus Zrt.-nél pedig rögtön az elején a legelső mondatban.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Pál Béla képviselő úr részéről.
Öné a szó, képviselő úr!

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Tényleg teljes körű tájékoztatást kaptunk az
eseményekről, szinte se szeri, se száma azoknak a rendezvényeknek, amelyet ebből az
alkalomból szerveztek az országban. Ezt meg kell becsülni és elismerésünk érte. Egyetlen egy
kérdésem lenne, hogy ez idáig, és ez természetesen a határon kívüli rendezvényekre is
vonatkozik, hogy ez idáig gyakorlat volt, hogy abban az országban, amelyik ellátta az európai
uniós elnökség feladatait, megrendezték az Európai Unió turisztikai minisztereinek a fórumát,
ez az Európai Turizmus Fórum. Nemcsak a miniszterek fóruma volt ez, hanem a
munkavállalói és a munkáltatói oldal képviselői egyaránt részt vettek. Sőt minden országnak
ez egy olyan lehetőség volt, amely a stakeholderekkel ismertethette meg az ország értékeit.
Ismereteim szerint erre most nem került sor, azt tudom, hogy a marketingszervezet vezetőinek
a tanácskozása itt volt, ha jól emlékszem, májusban talán, de erre, az államtitkári, miniszteri,
munkavállalói, munkáltatói, turisztikai fórumra nem. Csak kérdezném, hogy miért nem.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Hadházy Sándor képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az anyag tartalmazza
azt, hogy az Európai Bizottság 2010. június 30-án közleményt tett közzé Európa mint a világ
első számú turisztikai desztinációja, új európai turizmus, politikai keretprogram címmel.
Kérdésem az, hogy hol lehet ehhez hozzájutni, és magyarul hozzá lehet-e jutni ehhez. Ez
érdekelne.

És ugyanilyen értelemben, van egy végrehajtási terve, a 2010. november 18-19-én
megrendezett máltai Európai Turizmus Fórumnak. Az Európai Bizottság közleményben
foglalkozott ezzel a feladattal, és hogy ezt is meg lehet-e ismerni, ez is érdekelne bennünket.

Illetve hát azt szeretném felvetni, hogy a másik összeállítást átlapozva találkoztam
Ausztria vonatkozásában a magyar EU-elnökséghez és a Liszt-évhez kapcsolódó programok
Ausztriában címmel, hogy én azt tapasztaltam, hogy Ausztria úgy csinált, mintha Liszt egy
osztrák zeneszerző lenne. Ezt rendkívül ügyesen tudja csinálni egyébként Ausztria, és azt
szeretném megkérdezni, hogy Magyarország mit tett annak érdekében, hogy a világ számára
tudassa, hogy Liszt egy magyar zeneszerző volt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések vannak-e? Észrevételek? Igen, még
kérdés, alelnök úr.
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak egyetlen egy kérdésem lenne még, amit
elfelejtettem megkérdezni, hogyha ezt a számot megtudjuk, hogy mennyi, ugye azt is írják,
hogy Magyarországon a Magyarországra érkezett diplomaták és szakemberek turisztikai
költése nagymértékben hozzájárult az EU-elnökséggel kapcsolatosan, és hogyha levesszük ezt
a számot, akkor tapasztalható-e, marad-e egyáltalán növekedés akár a külföldi beutazások,
akár a vendégéjszakák tekintetében. Tehát, hogyha nem lett volna Magyarország az első
félévben az Európai Unió soros elnöke, akkor vajon ugyanígy növekedés tapasztalható-e az
ágazatban? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs,
úgy megkérem az előterjesztőket, hogy válaszoljanak, tetszőleges sorrendben. Hölgyeké az
elsőbbség. Nemes Andrea főosztályvezető asszony.

Nemes Andrea válaszadása

NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Alelnök úr tett fel kérdést a külföldi forgalom növekedésével kapcsolatban, illetve, hogy
ellentétes számok szerepelnek a két előterjesztésben. Ennek az az oka, hogy mi az EU-
elnökségre koncentráltunk, és éppen ezért az 1-től 6 hónappal számoltunk, és ennek az adatai
is találhatók a mi előterjesztésünkben. Az MT Zrt. előterjesztésében viszont már az 1-től 7
hónap szerepel. De mondom, a mi célunk az volt, hogy az 1-től 6 hónapnak a hatását
próbáljuk meg bemutatni önöknek. Ez a különbség. De egyébként nagyon jól látható mind a
kettő adatban, mind az 1-től 6 hónapiban, mind az 1-től a 7 hónapiban, hogy a külföldi
vendégforgalom növekedik, tehát ennek nagyon jó a tendenciája. Természetesen a
változáshoz a július hónapban az időjárás is hozzájárul, tehát több oldalról is lehet
magyarázni. Nem kívántunk erre kitérni, hanem csak szorosan az EU-elnökségre és ennek a
hatására koncentrálni az anyagunkban.

Felmerült a kérdés, hogy a diplomaták költése hogyan alakult ebben az időszakban,
hogy amennyiben ezt levesszük, akkor szintén beszélhetünk-e növekedésről. Igen,
beszélhetünk növekedésről abban az esetben is. Látni kell az európai piacon, hogy a turizmus
2011-ben kezd magához térni. Ez látható a nemzetközi utasforgalom alakulásában, tehát
Európa-szerte a turizmus világszervezeteinek az adatai alapján is növekvő tendencia van. Én
azt hiszem, hogy Magyarország is ezt a tendenciát azért követi. Tehát mi is mindenképpen a
külföldi piacainkról is növekedésünk volt az első hét hónapban, és ez valószínűsíthető az
elkövetkező időszakra is.

Pál Béla képviselő úr az Európai Turizmus Fórumot említette, ami megrendezésre
került, ez legutolsó alkalommal 2010. november 18-19-én volt Máltán. Éppen azért, mivel a
mi EU-elnökségünknek az időszaka januártól júniusig tartott, tehát nagyon gyorsan, pár
hónapon belül még egy ilyen fórumot nem szoktak megrendezni, ezért is úgy döntöttünk
közösen az Európai Bizottsággal, hogy egy magas szintű turisztikai konferenciát fogunk
megszervezni, éppen a Máltán elfogadott végrehajtási terv irányvonalán. Tehát Magyarország
volt az első, aki a végrehajtási tervnek a megvalósítását elkezdte. Ez pedig láthatóvá vált a
konferencia témaválasztásából, ami a felelősségteljes turizmust tűzte ki zászlóshajójául.
Foglalkoztunk az egészség kérdésével, egészségturizmussal, orvosi szolgáltatásokon alapuló
turizmussal, mivel ez számunkra prioritás. Sikerült is elérnünk a Bizottságnál, hogy ezt
elfogadja, valamint a felelős viselkedéssel a vállalkozások oldaláról és a turisták, desztinációk
oldaláról is. Ez volt az, amivel mi ezt elkezdtük.

2010. június 30-án a Bizottság publikálta a közleményét, „Európa a turizmus első
számú turisztikai desztinációja”. Ez az új turisztikai keretprogram, ami hozzáférhető az
interneten, magyarul is egyébként, amennyiben segítségre van szüksége, akkor ezt nagyon
szívesen meg is küldjük, de hozzáférhető az anyag.
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Ez az új turizmuspolitikai közlemény tartalmazza azokat az akciókat, amelyek mentén
egyébként a bizottság dolgozik, és amelyeket megvalósítja. A szakértői munkacsoportban mi
is részt veszünk.

A következő ilyen fórumra, ahol a szakmának a képviselői és a szövetségek képviselői
is részt vesznek, a lengyel elnökség keretén belül fog sor kerülni, október elején.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Horváth Gergely vezérigazgató
úr, öné a szó!

Horváth Gergely válaszadása

HORVÁTH GERGELY, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottsági Tagok! Andrea elmondott pár dolgot, szeretném csak röviden
összefoglalni. Az EU-elnökség a Turizmus Rt. és a magyar turizmus szempontjából inkább a
jövőt vetítette előre, mint a jelent. Tehát ahogyan volt a kérdés, hogy 40 ezer vendég-
szobaéjszakát, vendégéjszakát említettek az EU-elnökség közvetlen hatásának. Az első hét
hónapban az a növekedés körülbelül 220 ezer vendégéjszaka volt a külföldi beutazó
forgalomban, tehát a növekedésnek a 20-25 százaléka volt körülbelül az, ami az EU-
elnökségtől közvetlenül volt tapasztalható.

Sokkal fontosabb volt, és talán illusztrálta ez az összefoglaló is, ami csak egy része
annak, ami valójában történt, ez a külföldi aktivitás. Tehát mi megszólítottuk az idejövő
diplomatákat is különböző ajándéktárgyakban, a mi filmjeink kerültek föl, információt kaptak,
de sokkal fontosabb volt, egy páratlan összefogás volt ez egyébként a nagykövetségek, a
Hungarofest, mint aki az összes külföldi és magyarországi programért felelős volt, a Balassi
Intézet, magyar kulturális intézetek, és a Turizmus Zrt.-nek az összes országban egy konkrét
hat hónapos akcióterve volt. Itt csak azokat ragadtuk ki, amelyek a mi kezdeményezésünkben
voltak, ezen kívül jóval több olyan program volt, amiben részt vettünk még esetlegesen kisebb
szerepben. Hozzáteszem, hogy mindezért egy külön költségvetési forrást nem kaptunk, de
nem is ez volt, első alkalommal egy nagyon nagy összefogás a négy szervezet között.

A „Lisztománia”, amit Hadházy képviselő úr említett, tegyük hozzá, hogy Liszt
Ferencnek az édesapja volt magyar, az édesanyja meg osztrák, ők mindig ezt mondják. És
talán többen látták ezt a John Lennon-os képét, amit használnak „Lisztomániára”, erre
tipikusan a Balassi Intézetnek egy kulturális évadot kellett volna felépíteni, tavaly, amikor mi
átvettük a céget, és ezt érzékeltük, próbáltunk apró lépéseket tenni, de összességében ez nem a
mi elsődleges fő feladatunk. Próbáltuk belefűzni egyébként nagyon sok kiadványunkba, külön
kulturális kiadványunkban Lisztről voltak tanulmányutak, koncertek voltak Európában is és
Budapesten is, de egyetértek azzal a felvetéssel, hogy ez kevés volt ahhoz képest, mint amit
Burgenland tartomány önmagában kihasznált a Liszt születése apropóján. Ez különösen az
osztrák vásáron hagyott maga után kívánnivalót. (Hadházy Sándor: Nyomasztó volt!) Igen.

Szeretnék még két dolgot megemlíteni az EU-elnökség kapcsán, ami külön pozitívum
volt, hogy nagyon sok helyre, turisztikai vásárra az EU-elnökség miatt meghívott vendégek
voltunk, díszvendégek lehettünk, és az új arculatunkkal, az új standunkkal egyébként hét
nemzetközi díjat nyertünk az idén, ami páratlan volt, valamint az a turisztikai Wordl patching,
amit minden egyes idelátogató delegáció is megkapott egy pendrive-on, az pedig Rigában egy
nemzetközi filmdíjat nyert már az idei évben. Úgyhogy ezek voltak azok a sikerek, amik
szerintem a jövőre mutatóan talán bizakodásra tudnak okot adni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítéseket. Valóban, ahogy az előterjesztések
kiemelték, itt elsősorban promóciós lehetőségként jelentett sokat számunkra a soros elnökség
fél éve. Az nagyon fontos, hogy ennek a levezető időszakát is megtaláljuk, ahogy mindketten
fogalmaztak. Ahogy ez a korábbi, tehát a 2010-es nagyrendezvényünk, Pécs Európa kulturális
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fővárosa cím kapcsán is látszik, hogy ez a figyelem, amit sikerült ezzel a kulturális évaddal,
az Európa kulturális fővárosa címmel Pécsre irányítani, viszonylag könnyebb ebből a
pozícióból megtartani a piacon magunkat, csak ahhoz nyilván olyan események, olyan
rendezvények kellenek, és nem keveset kell költeni arra, hogy azok a piacok, amelyeknek az
érdeklődését sikerült ezzel az évaddal felkelteni, ők valamilyen módon szinten is tudjanak
maradni.

A jó példákat, ha megnézzük, akár a soros elnökségi időszakok turisztikai mutatóit,
akár a kulturális fővárosi címnek az ugyanilyen vonatkozású mutatóit, akkor jól látszik, hogy
van egy ugrás, és aztán abból van egy visszaesés. Az ügyesebb országoknál mint például Graz
esetében, a visszaesés kicsi volt, a kevésbé ügyes városok tekintetében meg ez nagyobb.
Szeretném, ha ez nálunk az ügyesebb kategóriába tartozna. Tehát az a marketingstratégia,
amit a Turizmus Rt. elfogadott, nyilván ennek megfelelően olyan alprogramokat kell hogy
kapjon, amely kifejezetten a soros elnökséghez kötődik, és azokat a diplomatákat,
politikusokat, különböző szervezetek vezetőit, akik Budapestre vagy éppen Gödöllőre
látogattak ebben az időszakban, őket könnyebb lesz majd egyéb konferenciára újra
visszahozni hozzánk, hiszen reményeink szerint pozitív kép marad bennük.

Nagyon köszönöm az együttműködést, örülök, hogy ezen a téren is látható volt az az
összefogás, ami a különböző szervezetek között volt, de elsősorban a Nemzetgazdasági
Minisztérium, a Turizmus Rt. és a Hungarofest, illetve a KIM mint az egész uniós soros
elnökség rendezvényeit koordináló szervezet között működött, azt gondolom, hogy ez az
összhang is segítette azt, hogy mind politikai téren, mind a turizmus területén sikeres volt ez
az időszak. Köszönöm szépen az előterjesztéseket és a szóbeli kiegészítést.

Bezárjuk ezt a napirendünket, áttérünk a következőre, melyben meghallgatunk egy
tájékoztatót a nyári turisztikai szezon értékeléséről. Mikor bekerült a napirendre ez az anyag,
akkor még nem gondoltam, hogy nem lesz vége a nyári szezonnak, hiszen az elmúlt hetek
időjárása azt mutatta, hogy – hál’ istennek – az, amit a július elvett, és amit alelnök kollégám
kérdezett, sajnos, ugye már arra kevesen emlékezünk, valóban olyan három hét volt júliusban,
ami tragikus volt a nyári szezon szempontjából, a jó isten, amit ott elvett, azt most a
szeptemberrel kompenzálta, aztán majd meglátjuk a számokból, hogy ez mennyire sikerült, de
mindenesetre a turisztikai szezon megnyújtása az összes szereplő számára nyilván pozitívum
volt.

Tájékoztató a nyári turisztikai szezon értékeléséről

Az előterjesztő Horváth Gergely, a Turizmus Zrt. vezérigazgatója. Kaptunk egy írásos
előterjesztést vezérigazgató úrtól. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése a
megküldött anyaghoz. Tapolczai Gergely képviselő úr!

Kérdések, észrevételek

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jeltolmács fordítja.)
Köszönöm az anyagot. Először is az lenne a kérdésem, ez nem szorosan ahhoz kapcsolódik,
ami az anyagban van, de engem az érdekelne, ami a fogyatékosság és a turizmus kapcsolata.
Nagyon sok honlapot találok, ahol találok akadálymentesített szálláshelyeket. De a Magyar
Turizmus Zrt. honlapján nem találok olyan hivatalos listát, hivatalos nyilvántartást, ami
kimutatná, hogy hol vannak akadálymentesített szálláshelyek. És szerintem óriási potenciál
van a fogyatékossággal kapcsolatban a turizmus területén mint foglalkoztatási terület is és
mint turisták közelítéséből is. Nem tudom, hogy a Magyar Turizmus Zrt.-nek mi az
elképzelése, vagy van-e ezzel kapcsolatos terve a jövőre vonatkozóan, hogy a
fogyatékossággal élő turistákat hogyan tudják bevonni nemcsak az idősek és betegek kapcsán,
hanem az egészséges, fogyatékkal élő személyek kapcsán is. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hadházy Sándor képviselő úr jelentkezett
szólásra. Öné a szó, képviselő úr!

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt szeretném
megkérdezni, hogy ugye látjuk a Balaton helyzetét, nagyjából ismerjük a dolgokat, döntő
tényező volt az időjárás, hiszen az egy időjárásfüggő desztináció. Szeretnék gratulálni ahhoz a
televíziós kampányhoz, amely a balatoni nyár címen történt. Azt szeretném megkérdezni,
hogy milyen együttműködés van a televízió és az MT Zrt. között, illetve ezt a típusú
kampányt - én nagyon sikeresnek és jónak tartom, de – tervezik-e kiegészíteni az ország más
térségire, például a Tisza-tóra vagy más desztinációra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak-e további kérdések? (Nincs jelentkező.) Nekem
egy kérdésem lenne majd, vezérigazgató úr, a külföldi vendégéjszakák tekintetében elég erős
területi különbségek mutatkoznak a 2010-es és a 2011-es eredmények vonatkozásában. Van-e
ennek olyan magyarázata, amely a különböző régiókban kifejtett marketingtevékenységnek a
hatása, vagy egyszerűen valamilyen más piaci mechanizmusok okozták ezt a jelentős eltérést,
ami az elmúlt években azért ilyen arányban nem volt jellemző? Itt kiemelten a Dél-Alföldre
gondolok, ami rettentően jól teljesített, illetve Észak-Magyarország is, a Tisza-tó, ahol szintén
jóval átlag fölötti volt a növekedés. Amennyiben több kérdés nincs, vezérigazgató úrnak
megadom a válaszra a lehetőséget.

Horváth Gergely válaszadása

HORVÁTH GERGELY, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója: Köszönöm szépen.
Tapolczai Gergely képviselő úrnak a kérdésére, a fogyatékossággal kapcsolatban: a Magyar
Turizmus Zrt. a honlapján rendelkezik az egyedüli magyarországi szálláshelykereső
rendszerrel, nem foglalásrendszerrel, ezzel az úgynevezett „Netta”-adatbázissal, amely ki lett
bővítve pár hónappal ezelőtt egy akadálymentesített résszel is, tehát azon belül ez a
legnagyobb magyarországi turisztikai adatbázis, 29 ezer adattal rendelkezik, szállodák,
éttermek, panziók, kempingek, mindegyikben egy keresési szempont az akadálymentesítés.
Nagyon szívesen segítünk benne egyébként, hogy ön is megtalálja ez ügyben.

Egy konkrét példát hadd mondjak: tavasszal volt egy egyhetes mozgássérült
konferenciaigény, és nem találtak Magyarországon szállást. Ötven tolókocsis szobát nem
tudott senki biztosítani, és erre az Eger Parkhotel saját költségén átépítette a hotelt, mert
ráérzett, hogy micsoda nagy szegmens ez. Ott volt egy hétig ez a konferencia, és azóta is
nagyon sok üzletet kapnak úgymond Magyarországról és külföldről is, mert egy nagyon szűk
rést megtaláltak. Mindenféleképpen a jövő turizmusát tekintve abszolút azok a tendenciák
látszódnak, hogy nagyon fontos a főutazás, mi abban a tengerpartiakkal nehezen tudunk
versenyezni, de egyre fontosabbak azok a szűk, de nagyon jó fizetőképességgel rendelkező
piaci szegmensek, amik dinamikusan növekednek. Az ön által említett célcsoport is egy ilyen
lehet, de ilyen lehet az ökoturizmus, ilyen lehet a World patching, ami Angliából jött, nagyon
nagy divatja van. Most a Velencei-tónál voltak szintén újságírók, a Tisza-tónál rendszeresen
járnak, több mint ötezer angol turista megy a Tisza-tóra. Nem is gondoltam, amíg nem
ismertem ezeket a számokat, hogy egy angol turistának ez egy érdeklődésre adhat számot.
Úgyhogy mindenféleképpen foglalkozunk ezeknek a célcsoportoknak a külön tematikus
megszólításával.

Hadházy képviselő úr említette a Balaton helyzetét. Azért szeretnék egy kicsi
kiegészítést tenni, mert egy személyes gondolatot engedjenek meg. Kezembe került egy 2006-
os statisztika, amit nem akartam elhinni, akkor kértem a kollégákat, hogy az elmúlt tízéves
statisztikát készítsék el, majd elkészítették 1990-től. Lényegében Magyarországon az 5,4
millió német vendégéjszaka leesett az elmúlt húsz évben kétmillió 40 ezer vendégéjszakára
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Németországból. Ennek az okait lehet külön vizsgálni, leginkább 2004-ben a fapados
légitársaságok bejövetelével gyorsult ez fel. Ha megnézzük ugyanezt a statisztikát a vendégek
számával, a vendégek száma húsz év alatt húsz százalékkal nőtt. Tehát teljesen megváltozott
az a világ, megváltozott az a fogyasztói szokás, ami esetleg jellemezte az iparágunkat húsz
évvel ezelőtt, és a Balaton helyzetében ezt látom a legnagyobb problémának. Egész
egyszerűen nem elvárható már egy drezdai turistától, hogy 15 órát autózva, autópálya nélkül
panziókba, olyan állapotú panziókba menjenek, amilyeneket bizonyos helyeken találunk.
Pontosan jó példa prémiumkategóriás szállodákkal beszélve egyébként, hogy a Balatonon a
rossz idő ellenére is sokkal sikeresebb évet zártak mint tavaly. Mind vendégek, mind
vendégéjszakák, mind bevételek tekintetében, és a KSH-statisztikából is kiderül, hogy a
szállodák jóval jobb helyzetben vannak, mint az alacsony kategóriájú szálláshelyek. Ezért is
nagyon tudnám támogatni, hogyha a Balatonnal szeretnénk valamit kezdeni, akkor nagyon
nagy mértékű beruházások és fejlesztések kellenek, hogy egy új, eladható termék legyen a
mai világban, mert egyébként ez a csökkenés folyamatosan tartani fog.

A Balatoni nyár című együttműködésünk az MTV1-gyel az egy volt az öt közül.
Amikor átvettük a céget, egy televízióval volt kapcsolatunk, az idei évben öttel van, és
mindegyikkel különböző programokkal különböző célcsoportokat szólítottunk meg. A
Balatoni nyár egy mindennap élő adásban jelentkező műsor volt, és pontosan ennek a sikerén
felbuzdulva a Velencei-tóval is sikerült egy másik kereskedelmi televízióval, – nem titok – a
TV2-vel egy kéthetes program beindítani, kitelepültek és onnan ment az adás, és nagyon
pozitív visszhangja volt. A harmadik kereskedelmi televízió, amelyiknek élőben van ilyen
programja, korábban mindig is Siófokon voltak, és idén még sehogyan sem tudtuk őket
rávenni, anyagi megszorítások okán. Ezek nagyon jó példák egyébként, és azért is volt jó
példa, mert ezen a műsoron keresztül tudtunk üzenni a turistáknak, és nézték a turisták.
Amikor bejött júliusban a rossz idő, akkor hatalmas pánik volt, hogy mi fog történni, és mi
olyan üzenetet tudtunk elküldeni, hogy mik azok a programok, amiket tudnak ott alternatívan
végezni, az oda látogató turisták tudnak csinálni. Tehát ez egy nagyon fontos csatorna volt,
főleg ilyen vészhelyzetben, mint amilyen az időjárás volt, hogy 13 fokos júniusban mit tudnak
az oda látogató turisták tenni napozás helyett.

Elnök úrnak mondanám, a külföldi vendégéjszakák kapcsán, az alföldi példa, hogy
miért van ekkora régiós átrendeződés, alapvetően, mint az imént is említettem, nemcsak
húszéves elmozdulások, változások vannak, hanem nagyon-nagyon gyors változások is, és ez
a vendégösszetételben nagyon erőteljesen látszik. Erőteljes munkát kezdtünk a feltörekvő
piacokra, Szerbia, Horvátország, Szlovénia; Romániában megdupláztuk az erőforrásainkat,
mert ezek a piacok azok, amik az esetlegesen korábban említett német csökkenő piacot
ellensúlyozni tudják. Az, hogy egyáltalán ilyen pluszban tudunk lenni, az annak köszönhető,
hogy új alternatív piacokat vonunk be, és például az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön
nagyon nagy mértékben növekedtek. Hozzátartozik, hogy Dél-Alföldön, Szerbiában tavaly, ha
jól emlékszem, májustól vízummentesség van, ami nagyban segített, ezért is határoztuk el
augusztustól, hogy elkezdünk ezzel a piaccal foglalkozni. Tudok olyan konkrét szállodát,
amelyik Szegeden van, tavaly ősszel velünk együtt voltak kinn az első szakmai programon,
ahol partnereket keresetünk, és az idei évben a vendégeik 50 százaléka már szerb. Abszolút ez
a jövő, a Gyulai Várfürdő vendégeinek 50 százaléka románokból van, a Büki Gyógyfürdő
vendégeinek a 25 százaléka cseh, alternatív piacokat kell keresni, mert folyamatosan változik
a kínálat és a kereslet. Köszönöm szépen, remélem, ezzel megválaszoltam a kérdéseket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Valóban az egy nagyon fontos kérdés,
amit említett a válaszában, hogy rohamos léptekkel rendeződik át a piac. Hogyha mélyebben
belenézünk a számokba, akkor az látható, hogy ugyan csak 4,1 százalékkal nőtt a
vendégéjszakák száma országos szinten az év első hét hónapjában, viszont, hogyha a
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szállodáknál nézzük, akkor ott jóval kedvezőbb adatot látunk. Ott 6 százalékos növekedés
van, ha pedig az árbevételt nézzük, 8,8 százalékos emelkedést prognosztizáltak. Ez is azt
mutatja, amiről régóta beszélünk, hogy a minőségi kínálat irányába tolódik el egyrészt a
kereslet, másrészt pedig a rövidebb utazásokat keresik az emberek, olyat, amikor valami
különlegességet tapasztalnak, vagy éppen egy olyan rendezvényre akár sporteseményre
érkeznek Magyarországra, amely teljesen új vendégkört tud megcélozni. Én nagyon örülök
annak, hogy a Turizmus Zrt. vezérigazgatója, illetve a menedzsment törekszik arra, hogy
ezekhez a változásokhoz minél gyorsabban és minél eredményesebben tudjon igazodni a
marketingstratégia, biztos vagyok abban, hogy ezek a számok, amiket elértek az első hét
hónapban, ez már azt a fajta szemléletváltozást tükrözi, és annak az eredménye, amelyet még
a tavalyi év nyarán kezdett meg a részvénytársaság, és attól függetlenül, hogy egyébként
szintén újdonságként van egy marketingstratégia, amely a következő tíz év piaci jelenlétét
igyekszik meghatározni. Nyilvánvaló évről évre jöhetnek olyan új szituációk, új események,
mint ahogy például az Unió soros elnökségével, amikor ehhez képest nyilván el kell térni, és
olyan új eszközöket kell bevetni vagy olyan új piacokon kell megjelenni, amely mondjuk egy
vízummentesség miatt léphet életbe.

Én nagyon elégedett vagyok ezeknek a számoknak a láttán, és bízom abban, hogy a jó
nyár, egy jó augusztus egy kajak-kenu világbajnoksággal, illetve egy szép szeptember még
további emelkedést fog mutatni. Úgyhogy már most előre kérem a vezérigazgató urat, hogy
amint a teljes évértékeléssel végeztek, akkor a következő év elején tudjunk erről is majd
érdemi felvilágosítást kapni. Köszönöm szépen az anyagot, a tájékoztatást, és azt, hogy
személyesen vett részt a bizottsági ülésen.

A napirendi pontot lezárom. Kérdezem, hogy egyebek között van-e kérdés, felvetés.
Szilágyi alelnök úr, öné a szó.

Egyebek

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak két percig rabolnám a bizottság tagjainak az
idejét. Szeretnék beszámolni egy esetről, és egy kéréssel és egy javaslattal is fordulnék a
bizottság tagjaihoz. Én levelet írtam a BL-mérkőzések közvetítésével kapcsolatosan.
Gondolom, önök is ismerik az anomáliát, hogy mennyire lehet fogni, nézni Magyarországon
ezeket a mérkőzéseket, főleg a szerdai mérkőzésekkel van probléma, amit a Digi TV
sugározhat. Tehát én levelet írtam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak mint a labdarúgás nagy
barátjának, levelet írtam Csányi Sándor MLSZ-elnöknek mint a Magyar Labdarúgó Szövetség
elnökének, akinek ugye érdekképviseletet kell ellátnia mondjuk a labdarúgó társadalom felé
is, és levelet írtam Michel Platininak, az UEFA elnökének is, hogy tájékoztassam erről a
helyzetről. Ma fogadtuk el a munkatervet, és csak azt szeretném kérni, hogyha esetleg a jövő
ülésen az egyebek napirendi pont között a bizottság tagjai is megvitathatnák azt, hogy tudunk-
e mi segíteni valamit ennek az ügynek a megoldása terén, hiszen azért szerintem elég nagy
érdeklődésre tart számot a BL-mérkőzések sorozata ahhoz, hogy Magyarországon például a
szerdai napokat a 70 százalék ne láthassa, aki pedig meg szeretné nézni ezeket a
mérkőzéseket. Csak ennyi javaslatom és kérdésem lenne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Egy valóban fontos problémára hívta fel a figyelmet.
Van – hála istennek – egy európai uniós szabályozás, amelyet az Európai Bizottság hozott
éppen ezeknek az anomáliáknak az elkerülésére, ami úgy szól, hogy minden olyan
sportesemény, sport- vagy kulturális rendezvény, amelynek a közvetítési jogát olyan
televíziós társaság nyeri el, akinek az országos lefedettsége nem éri el legalább a 70
százalékot, köteles átengedni, igény esetén a köztelevíziónak vagy azoknak a földi sugárzású
televízióknak, akik ezt az arányt meg tudják haladni. Volt is egy konferencia, amelyen Csizi
Réka kolléganőm vett részt, ahová mi is meghívást kaptunk, ahol pont a Bajnokok Ligája
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kapcsán, a labdarúgás és a kézilabda is a Bajnokok Ligája közvetítések kapcsán, illetve az
olimpiai közvetítés és az egyéb olyan világesemények kerültek szóba, ahol magyar
érdekeltség is mutatkozik. Amiben meg tudtak már most állapodni a felek, hogy a köztévé a
Bajnokok Ligájának az elődöntőit és a döntőjét is közvetíti, függetlenül ezektől a jogdíjaktól,
de én éppen ma délután öt órakor találkozom Böröcz Istvánnal, akivel arról beszélek, hogy a
következő évben hogyan lehetne aktívabbá tenni a köztelevízió szerepvállalását.
Nyilvánvalóan ez költségvetési kérdés is, úgyhogy ha a szándékot látom a Magyar Televízió
részéről, hogy ezeknek a kiemelt sporteseményeknek a közvetítésében ők aktívabban
vennének részt, mint az a korábbi években volt, képviselőtársaimnak a segítségét kérem majd
akkor abban, hogy a költségvetésben olyan pozícióba tudjuk őket helyezni, hogy ezeket a
közvetítési jogokat meg is tudják szerezni a következő évtől. De nyilvánvaló, hogy ahogy
alelnök úr felvetette, foglalkozunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy erre visszatérünk.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez nagyon örvendetes, nagyon
örülök neki, főleg azért, mert jövőre újra pályázni kell a Bajnokok Ligája közvetítésekre, tehát
elindulhat a köztévé is, és jó is lenne, hogyha a köztévére közvetítenénk ezeket a
mérkőzéseket. Én arra gondoltam, hogy addig is áthidaló megoldásként, főleg, hogyha van
egy ilyen európai uniós szabályozás, sőt az UEFA-nak is, tudtommal 50 százalék alatt nem
lehetne a lefedettsége annak, aki megvásárolja, vagy elnyeri a pályáztatást, tehát hogyha
tudunk valami áthidaló megoldást erre az időszakra is, akkor az örvendetes lenne. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e az egyebek között egyéb észrevétel? (Hoffman Pál: Az a
javaslatom lenne, hogy alelnök úrnak javaslom, hogy legközelebb érdemes az elnök urat
keresni, és akkor talán nem kell a pápának meg az amerikai elnöknek levelet írni.) Köszönjük
szépen az észrevételt. Van-e további észrevétel az egyebek közt? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, megköszönöm a bizottság tagjainak, az előadóknak, az érdeklődőknek a
részvételt, a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 28 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


