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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel üdvözlöm a jelenlévőket! Képviselőtársaim e-
mailben megkapták a napirendi pontokra vonatkozó javaslatokat. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek az e-mailben elküldött napirendi pontokon kívül más javaslata. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, akkor kérném, hogy szavazzunk az előre ismert napirendi 
pontokról. Ki az, aki egyetért a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Nincs 
jelzés.) Ilyen nincs. 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Tájékoztató a SZÉP-kártya bevezetésének tapasztalatairól 

Áttérnénk az 1. napirendi pontra: tájékoztató a SZÉP-kártya bevezetésének 
tapasztalatairól.  

Tisztelettel köszöntöm dr. Szöllősi Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkárát és Körtvélyessy László miniszteri biztost, akik egy tájékoztatót fognak tartani a 
SZÉP-kártyáról. Önöké a szó. 

Dr. Szöllősi László (NGM) tájékoztatója 

DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy tájékoztathatjuk 
az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságát ennek a munkának az eddigi eredményeiről. A 
Széchenyi-pihenőkártya bevezetése kapcsán szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot, 
hogy általában minden ilyen új terméknek a megjelenése nagy lehetőséget is jelent, és 
természetesen a kormányzati szereplők számára ez egy nagy kihívást jelent. Csak 
összehasonlításként vagy benchmarkként szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a 
Széchenyi vállalkozói hitelkártyával kapcsolatban - ami egyébként ma már nyilvánvalóan a 
legsikeresebb kisvállalkozás-fejlesztési kormányzati támogatás - a kormányzati döntés 2002 
januárjában, még az Orbán-kormány döntése nyomán született meg, és az első kártya 
átadására 2002 augusztusában, már Medgyessy Péter miniszterelnöksége idején került sor, 
tehát egy ilyen termékfejlesztésre, a megfelelő banki kör kiválasztására körülbelül ilyen 
időtartamra volt szükség 2002-ben. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak az volt a törekvése, 
hogy amikor 2011 áprilisában előkészítettük és a kormány elfogadta a Széchenyi-
pihenőkártya szabályozására vonatkozó jogszabályt, akkor egy olyan feltételrendszert tudjunk 
megteremteni, amely egy fokozatos belépést tud biztosítani, és amely - ha lehet -
 tulajdonképpen ezt a korábbi ütemet egy picit jobban fel tudja gyorsítani. 

Itt természetesen nem az volt a szándékunk, hogy egy vagy három hónappal 
gyorsabbak legyünk, mint egy hasonló jellegű terméknél korábban, hanem a szándék 
nyilvánvalóan az volt, hogy akkor, amikor 2012-re vonatkozóan a munkáltatók meghozzák a 
döntéseiket, hogy a munkavállalók számára milyen béren kívüli juttatási elemeket kívánnak 
biztosítani, akkor a Széchenyi-pihenőkártya már egy valós, reális választható lehetőség legyen 
számukra. Ez nekünk, a turizmusért felelős kormányzati szereplőknek rendkívül fontos, mert 
azt gondoljuk, hogy mind a turizmus, mind a vendéglátás számára a Széchenyi-pihenőkártya 
tényleges többletkeresletet tud biztosítani; a jelenlegi béren kívüli juttatási rendszerhez képest 
ez milliárdokban megjelenő keresletet tud nyújtani az iparág számára.  

A kormányrendelet megjelenését követően ez a kormányrendelet biztosítja azt a 
lehetőséget, hogy azok a hitelintézetek, amelyek a kormányrendeletben megjelentetett 
feltételeknek eleget tudnak tenni - tehát megfelelő széles országos lefedettséggel, 
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ügyfélszolgálati elérhetőségekkel rendelkeznek -, amennyiben ezeket a feltételeket tudják 
vállalni, igazolni, akkor folyamatosan beléphessenek ebbe a rendszerbe. Mostanra már 
eljutottunk oda, hogy két, a piacon valóban évtizedes, több évtizedes tapasztalattal rendelkező 
hitelintézet, az OTP, illetve az MKB Bank bekapcsolódott ebbe a programba, és 
megkezdődött az ő munkájuk. Az ő munkájuknak tulajdonképpen az a lényege, hogy a 
munkáltatók széles körével létre tudjanak hozni megállapodásokat, amelyek alapján a 
munkáltatók az adott hitelintézet pihenőkártyáját tudják a munkavállalók számára eljuttatni.  

Azt szeretném kérni, hogy Körtvélyessy László miniszteri biztos úr adjon önöknek 
néhány konkrét, számszerű tájékoztatást ennek a munkának a jelenlegi előrehaladásáról. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Körtvélyessy László (NGM) tájékoztatója 

KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A bankok kiválasztásánál, illetve a kritériumrendszer meghatározásánál 
nagyon fontos az a szempont, hogy a Széchenyi-pihenőkártya egy olyan komplex 
gazdaságélénkítő termék, ahol nagyon sok mindent kell tudnia egy szereplőnek biztosítani. Az 
egyik ilyen szempont, hogy ez a termék gyorsan megjelenjen a piacon, tehát egy akkora 
szereplőnek kell lennie, aki minél több elfogadóhelyet képes akvirálni, hiszen a kártyát akkor 
lehet a dolgozók körében attraktívan kínálni, ha van hol felhasználni a kártyát, vannak kellő 
számú elfogadóhelyek, illetve nagyon fontos az is, hogy a munkáltatókat is nagyon-nagyon 
lendületesen kell megkeresni az év utolsó 2-3 hónapjában, amikor a következő évi 
cafeteriakeretek eldöntésre és kiosztásra kerülnek, tehát az informatikai és technológiai háttér 
mellé igazából egy nagyon-nagyon jelentős akvizíciós munka párosul.  

Ezek a szereplők képesek arra, hogy a meglévő utalványkártya-rendszerüket nagyon-
nagyon gyorsan át tudják alakítani a Széchenyi-pihenőkártyára. Azt kell mondanom, hogy 
amikor a rendeletalkotás történt, akkor mi egy olyan tudatos rendeletet hoztunk létre, ahol 
felmértük, hogy mik a piaci lehetőségek, tehát nem megálmodtunk egy keretrendszert, ahova 
utána később egy évbe telik az informatikai fejlesztés megvalósítása, hanem ismerve az 
utalványpiac elmúlt 2-3 évben történt fejlődését, gyakorlatilag a meglévő technológiai 
alapokon tudott elindulni ez a kártya. Ahogy helyettes államtitkár úr is elmondta, nagyon-
nagyon fontos az időfaktor: április 12-én jelent meg a kormányrendelet, és júliusban az OTP 
Bank már átadta az első Széchenyi-pihenőkártyát. Egy ilyen kártyaprojekt átfutása jellemzően 
egy év; ez azért tudott ilyen gyorsan megvalósulni, mert ahogy jeleztem, itt egy meglévő 
technológiai platformra terveztük ezt a kártyát, nem pedig csak megálmodtunk egy 
keretrendszert, aminek utána legalább egy év lett volna a bevezetése. 

Azért fontos nekünk az időfaktor, mert év végére, novemberre a munkáltatóknak és a 
munkavállalóknak meg kell mutatni, hogy hány elfogadóhely tudja a Széchenyi-pihenőkártyát 
elfogadni, és fel kell vázolni egy olyan horizontot, ami 2012-re egy hihető történet a 
munkavállalók és a munkáltatók szemében, ehhez pedig fel kell mutatni az eredményeket. 
Júliustól tegnapelőttig – ez tehát teljesen friss adat - az az 1000 fölötti elfogadóhely, amit a 
felkészítőben mondtunk, egy hét alatt már kétszázzal nőtt, tehát 1200 elfogadóhely fölött 
rendelkezik az OTP; az MKB Bank közel 500 elfogadóhellyel rendelkezik. Az OTP Bank 
több mint 200 munkáltatóval kötött szerződést, eddig 2600 kártyaigénylés érkezett be, és 
1100-at ki is osztottak. (Bánki Erik az ülésterembe érkezik.)  

Itt megjegyezném azt, hogy a tömeges kártyaigénylésre novemberben-decemberben 
számítunk, hiszen most még csak azok igényeltek kártyát, akiknek az idei évre volt szabad, 
elkölthető cafeteriakeretük. Ez nem jellemző, hiszen októberre ezeket a cafeteriakereteket 
nagyjából vagy teljes mértékben kiosztják, legalábbis felosztják. Azzal számolunk tehát, hogy 
év végére az OTP Bank közel 3000 elfogadóhellyel fog rendelkezni, az MKB is 1500-
2000 elfogadóhellyel fog rendelkezni, illetve a harmadik bank, aki október 3-án jelezte, hogy 



- 7 - 

belép a piacra, és november 15-étől teljes értékű kibocsátóvá válik, az a Kereskedelmi és 
Hitelbank, tehát novembertől háromszereplős lesz a piac, ezért azt gondoljuk, hogy év 
végével már egy 5000 feletti elfogadóhelyszámmal lehet számolni. Ezért is mondtuk azt, hogy 
igen jelentős az időfaktor, hiszen ha ennek a terméknek a bevezetése kinyúlt volna 
novemberig-decemberig, vagy áthúzódott volna jövő év elejére, akkor ez egy bizonytalan 
környezetbe került volna, így viszont azt gondolom - már a mostani számok is abszolút 
bizalomkeltőek -, hogy teljes mértékben megalapozzák azt, hogy a jövő évre ez a termék egy 
teljesen érett piacon tudjon megjelenni. Nagyon fontos volt még az, hogy ne keletkezzen 
vákuum a piacon, hogy amikor szeptember 30-ával megszűnt a korábbi üdülési csekk 
rendszerének jogosultsága, akkor ne legyen vákuum a Széchenyi-pihenőkártya és az üdülési 
csekk között, ezért az üdülési csekk felhasználhatósága még egy év, tehát gyakorlatilag jövő 
év szeptember 30-áig a két termék teljes egészében párhuzamosan fut a piacon - azt mondom 
tehát, hogy a Széchenyi-pihenőkártya erősíti a korábbi rendszert -, és jövő év szeptemberétől 
veszi át teljes mértékben. 

Helyettes államtitkár úr kérte, hogy mondjam el, hogy a Széchenyi-pihenőkártyának 
egy nagyon nagy előnye - ami a sajtóban már sokszor elhangzott, de nem győzzük 
hangsúlyozni -, hogy ez egy mérhetetlenül olcsó termék. Korábban az üdülési csekk esetében 
az elfogadóhelyeknek egy 6 százalékos díjjal kellett számolniuk, míg a munkáltatók 4-
6 százalék közötti díjat fizettek a rendszer működtetésére, tehát összességében 10-
12 százalékba került az üdülési csekk, addig a Széchenyi-pihenőkártya 1,5 százalék, ami úgy 
oszlik meg, hogy az elfogadóhelyek 1,5 százalékot fizetnek. Csak információként mondom el, 
hogy egy kártyalehúzás tranzakciónál 2 százalék a banki díj, tehát a Széchenyi-pihenőkártya 
díja, az üzemeltetés díja kevesebb, mintha bankkártyával kellene fizetni, tehát ezt a 
1,5 százalékot így kell értelmezni, a munkáltatók pedig nem fizetnek semennyit. Ez a 
munkáltatóknál rendkívül attraktívvá teszi a terméket, hiszen a nagyfoglalkoztatóknál a 4-
6 százalékos díj egy jelentős díjtétel volt. Ezt szerettem volna még pluszinformációként 
elmondani.  

 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Azért kértem csak, hogy ezt a miniszteri biztos úr jelezze - és ez nem egy turisztikai 
tapasztalás -, mert az ilyen meghirdetett állami pénzügyi programoknál, lett légyen az 
kisvállalkozási vagy bármilyen más, hitelintézetek közreműködését igénybe vevő 
konstrukció, általában meglehetősen nehéz a hitelintézetekkel olyan megállapodásokat 
létrehozni, amelyek a közreműködő szervezetektől egy valóban kíméletesebb, puritánabb 
hozzáállást tudnak elérni. Ez nem egy mostani tapasztalás, ez az elmúlt 10-15 évben mindig 
így volt, amikor állami forrásokkal megvalósuló programokba bevontunk magyar tulajdonú, 
külföldi tulajdonú közreműködő szervezeteket, hitelintézeteket, biztosítót vagy 
garanciaszervezetet. Nekünk mindig nagyon fontos volt, hogy nagyon komoly tárgyalások 
tudják elérni azt, hogy az a kedvezmény, ami itt például egy ilyen béren kívüli juttatás esetén 
nyilvánvalóan az államháztartás bevételeiről való lemondást jelent, a valóban megcélzott 
körhöz, esetünkben a munkavállalókhoz jusson el teljes mértékben, és ez ne kerüljön 
megosztásra az előbb említett nagyságrendek szerint a közreműködő közvetítő szereplőkkel. 
Én azt gondolom, hogy a Széchenyi-pihenőkártya törekvéséből - nekem most úgy tűnik -
 kihoztuk a lehetséges maximumot. 

 
KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

számokon túl még egy-két pluszinformációt mondanék a termék fogadtatásáról. Amikor 
elindult a Széchenyi-pihenőkártya PR-támogatása a minisztérium részéről, akkor megkerestük 
a 40 legnagyobb foglalkoztatót Magyarországon; a termék fogadtatása kivétel nélkül nagyon 
pozitív a nagy foglalkoztatóknál. Ez a megkeresés nyáron történt, amikor jelezték, hogy 
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igazából november-decemberben releváns ez a látogatás ismételten, hiszen ahogy korábban 
mondtam, akkor dőlnek el a jövő évi cafeteriakeretek, illetve a nagyfoglalkoztatók esetében 
van még egy olyan plusz faktor, hogy a szakszervezetekkel történő egyeztetés után tudnak 
dönteni a béren kívüli juttatásokról. Ez is azt támasztja alá, amit mondtam, hogy igazából ez a 
november-december egy nagyon-nagyon fontos szempont a jövő évi sikeresség 
szempontjából, illetve még azt jelezték, amit korábban többször hangsúlyoztunk - a gyorsaság 
miatt egy egyzsebes kártyával indultunk, de ezt ősszel háromzsebessé kívánjuk bővíteni -, 
hogy nem volt szerencsés, hogy szálláshellyel együtt össze volt kapcsolva a vendéglátás, 
illetve az egyéb turisztikai attrakció is. Ez a kártya rugalmassága, felhasználhatósága 
szempontjából egy fontos szempont, másrészről viszont a kártya hatékonysága szempontjából 
is fontos, hogy milyen arányban, a turizmus, vendéglátás melyik szegmensében költik el, 
éppen ezért gyakorlatilag most folyamatban van az a változtatás, amivel ezt többzsebessé 
kívánjuk alakítani. 

 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönjük szépen a lehetőséget, és akkor megkérjük önöket, hogy tegyék fel az esetleges 
kérdéseket. 

 
(Az elnöklést Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen mind helyettes államtitkár úr, mind miniszteri biztos úr 

szóbeli kiegészítését. Képviselőtársaimé a lehetőség, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve 
véleményt mondjanak. (Jelzésre:) Zakó László képviselő úr, öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy rövid észrevételem van, és 
szeretnék valamit tisztázni. A Széchenyi-pihenőkártya egyik hangsúlyozott előnye az üdülési 
csekkel szemben a felmerült költségek alacsony mértéke, ugyanakkor a piacról azt a 
visszajelzést kaptam, és magam is rámentem az OTP-nek arra az aloldalára, ami a Széchenyi-
kártyával kapcsolatos, hogy egy terminál – és ezt tényleg tisztázzuk, mert akkor én sem látok 
tisztán – havonta 30 ezer forintjába kerül annak, aki ezt telepíteni szeretné. 30 ezer forint 
havonta olyan magas százalékot jelent egy kisforgalmú, vidéki - jelen esetben konkrétan egy 
kempingről van szó - vendéglátóhely esetében, ami egyből magas százalékra ugrasztja az 
elfogadás költségét. A webshop, amit mint opciót, felajánl az OTP elfogadásra, legjobb 
információim szerint még nem működik, tehát megint a nagyok élvezik ennek az előnyét, és 
amely szektorban bízunk, hogy lendületet ad a turizmusnak, a vidéki kisebb forgalmú helyek 
megint úgy érzik, hogy olyan költségek elé állították őket, amit ők nem tudnak kitermelni. 
Inkább kérdezem tehát, hogy igaz-e ez a havonta 30 ezer forint. A honlap szerint még mindig 
felszámolják ugyanazt a jutalékot. Miniszteri biztos úr azt mondta, hogy a 1,5 százalék 
kevesebb, mint a 2 százalék, a kártyaelfogadás díja, holott a weblapról nem ez derül ki: az 
OTP honlapja szerint ott piaci alapon működtetik ezt a kártyát. Szeretnék akkor ez ügyben 
tisztán látni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Hadházy Sándor 

képviselő úr, öné a szó. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt 

szeretném megkérdezni, hogy történt-e elemzés az üdülési csekk felhasználásával 
kapcsolatban, hogy az ténylegesen mennyire tisztította a turizmuságazatot, és milyen 
szaldóval kell számolni az államkassza esetében, hogy mennyi volt a kedvezménynyújtás, 
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illetve az államkassza számára mennyi többlet-adóbevétel származott - akár áfában, akár 
egyéb formában -, illetve van-e kalkuláció a SZÉP-kártya vonatkozásában, hogy az 
államkassza számára ez mennyire élénkítő vagy mennyire megterhelő hatású.  

Az üdülési csekkel kapcsolatban voltak olyan vélekedések, amelyek egy új 
fizetőeszközt láttak ebben az üdülési csekkben, amely abból adódott, hogy gyakorlatilag már 
majdnem mindenre alkalmazható volt, és volt is egyfajta kereskedelem az üdülési csekkel 
kapcsolatban. Nekem legalábbis az a véleményem és szándékom, hogy ennek a turizmus 
oldaláról egy élénkítő hatással kell rendelkeznie; ha ezt nem teljesíti, akkor ez igazából egy 
szociális kártya és nem egy turizmus számára fontos forgalomélénkítő kártya lesz. A 
kérdésem az, hogy vannak-e ezzel kapcsolatban elemzések, számítások, hogy ez a turizmus 
számára milyen forgalomnövelő hatást fog kiváltani.  

Miniszteri biztos úrtól hallhattuk azt, hogy három zsebe lesz ősszel, tehát 
novemberben-decemberben ennek a SZÉP-kártyának. Úgy gondolom, hogy az egyik zsebe a 
szállás zseb lesz, a másik az étterem, tehát a melegétkeztetési zseb, és reményeink szerint a 
harmadik pedig az egyéb, turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, de gondolom, hogy ebből 
azért nem lehet venni üzemanyagot meg ilyen típusú dolgokat. Szeretnék ezzel kapcsolatban 
információhoz jutni, hogy milyen zsebek lesznek, illetve milyen keretösszeggel fognak ezek a 
zsebek rendelkezésre állni.  

Rendkívül magasnak ítélem az üdülési csekk költségét. Ez a 10-12 százalék 
elképesztően magas, és azt gondolom, hogy ez valaki számára jó üzlet volt. Üdvözlöm a 
SZÉP-kártya megtakarítását ezen a téren, hiszen hallottuk, hogy 1,5 százalék a 10-12 százalék 
helyett: ez körülbelül 80 százalékos megtakarítás. A kérdésem az, hogy valóban tartható-e ez 
a 1,5 százalék, és csatlakozom az előző kérdezőhöz, hogy a bankok garantálni tudják-e ezt a 
1,5 százalékot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi alelnök úr, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Kapcsolódva Hadházy képviselő úrhoz, én a 

technikai részére, vagyis a gyakorlati felhasználására lennék igazán kíváncsi. Az önök 
anyagában szerepelt ez a három zseb, de itt még úgy írták le, hogy vendéglátás és hasonlók. 
Ha egy kártyán lesz, akkor technikailag hogy fogja tudni a felhasználó használni, tehát mi lesz 
az a technikai megoldás, amivel ő meghatározhatja, hogy most éppen étteremben vagy éppen 
a vendéglátás terén költ-e a keretéből? 

A másik kérdésem pedig, Zakó Lászlóhoz kapcsolódva, hogy ha valóban ilyen magas 
a terminálok díja, akkor gondolkoznak-e esetleg azon, hogy valami más technikai megoldást 
találjanak ki, ami a kisebb szállásadóhelyeknek vagy a kisebb vendéglátóhelyeknek is 
elérhető lesz, mert akkor így elég sok ilyen hely ki fog esni ebből a lehetőségből. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Béla képviselő úr kért szót. Öné a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Először a kérdéseimet szeretném én is 

feltenni. Azt szeretném kérdezni, hogy ennél a rendszernél, amelyben a szálláshelykártyára 
225 ezer tehető, hozzákapcsolódnak-e a felhasználásnál a szálláshelyhez kapcsolódó 
szolgáltatások, ahogy ez eredetileg is volt.  

A magam részéről üdvözlöm - hiszen ezt mi magunk is ösztönöztük a parlamentben is, 
bizottsági ülésen is -, hogy a vendéglátás ne maradjon ki ebből a körből, tehát ezt helyesnek 
tartom, csak itt közben számoltam, és bár nem volt nagyon erős oldalam a matematika, be kell 
vallanom, de nem 300 ezer, hanem annál magasabb ez az összeg, amelyet szálláshelyre, 
vendéglátásra és szabadidőkártyára szánnak. Én is azt kérdezném meg hogy a vendéglátás egy 
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külön kártya lesz-e, amely inkább az eddigi hideg-, illetve melegétkezést kívánja valamilyen 
formában kiváltani. 

A harmadik kérdésem pedig, amit szintén említettek képviselőtársaim, hogy a 
szabadidőkártyánál - mert a szálláshelykártyával és a szabadidőkártyával természetesen kijön 
a 300 ezer forint - milyen szabályozás van, tehát milyen területekre lehet felhasználni a 
szabadidőkártyát. 

Azt is szeretném megkérdezni, hogy mire számítanak, hogy a munkáltatók átlagosan 
mennyit szánnak egy dolgozóra, mert a keret 300 ezer forint, ami ez egy komoly, magas keret, 
egy óriási keret. Az üdülési csekk eddigi tapasztalatai alapján a munkáltatók a minimálbér 
felét valamennyire meghaladó összeget szántak személyenként üdülési csekkre. Mekkora 
összegre számítanak, hogy ebből a 300 ezer forintból mennyit szánnak majd átlagosan azok a 
cégek, azok a munkáltatók, akik megengedhetik maguknak, mert azért ne felejtsük el, hogy 
ezt mindenki nem biztos, hogy megengedi magának dolgozónként. 

A következő, amit szeretnék megkérdezni, hogy akkor, amikor az üdülésicsekk-
rendszerben arról beszélünk, hogy mekkora volt a munkáltató költsége és a szálláshelyek 
költsége, nem szabad elfelejteni, hogy a szálláshelyeknél differenciált volt, és azt sem szabad 
elfelejteni, hogy ebből a forrásból került sor a szociális üdültetés biztosítására, tehát a 
nyugdíjasok, a szakmunkástanulók, a fogyatékkal élők üdültetésének támogatására, amely a 
szociális kiadásokat évente 2-3 milliárd forinttal csökkentette. Kérdezném, hogy a jövőben 
meglesz-e ugyanez a lehetőség valamilyen formában, vagy 2012-től nem lesz meg ez a 
támogatási rendszer, amelyet az üdülésicsekk-rendszer révén a szakmunkástanulóknak, 
nyugdíjasoknak, fogyatékkal élőknek, nagycsaládosoknak biztosítottunk. Én azt gondolom, 
hogy természetesen mindnyájunknak az az érdeke, hogy egy egyre jobban fejlődő és 
szélesebb körben felhasználható rendszer segítse a belföldi turizmus élénkítését, hiszen az 
üdülésicsekk-rendszernek is ez volt a fő célja. Hogy az évek hosszú sora alatt a végére már a 
négyszeresére emelkedett az adómentes határa, abban természetesen benne volt a 
kormánypárti, ellenzéki képviselőtársaim tevékenysége is, ezért tehát ez egy jól működő 
rendszer volt. 

Itt szeretném megkérdezni, amit korábban már képviselőtársaim is említettek - a 
SZÉP-kártyánál szóltak arról, hogy itt 1,5 százaléknyi a költség egyik részről, de már 
rákérdeztek a termináldíjra is, amelyhez én még hozzátenném a szoftverhasználat díját is -, 
hogy ezek mennyivel növelik meg ezeket a költségeket. Végezetül, tudom, hogy nehéz egy 
ilyen becslést megtenni, de azért mégis megkérdezném, ugyanúgy, ahogy azzal kezdtem, 
hogy dolgozónként mennyire számítanak, hogy mekkora forgalomra számítanak a kibocsátás 
szempontjából 2012-re vonatkozóan, mert a felhasználást természetesen elég nehéz lenne 
megsaccolni, annál is inkább, mivel 2012 szeptemberéig, ha jól tudom, még együtt lesz jelen 
a piacon az üdülési csekk és a SZÉP-kártya is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további észrevétel, kérdés? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor megkérem helyettes államtitkár urat, illetve miniszteri biztos urat, 
hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre. Önökre bízom a sorrendet. 

Reagálások 

DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a kérdéseket és a szót, elnök úr. Talán nem sorrendben mondanám a 
válaszokat. Hadházy Sándor képviselő úr kérdezte, hogy vannak-e számítások a szociális 
jellegére és a turizmus támogatására vonatkozóan. Azt szeretném egyértelműen jelezni, hogy 
mi, a Nemzetgazdasági Minisztérium kimondottan egy olyan terméket szerettünk volna 
létrehozni, amely minden ponton a magyar szálloda- és vendéglátóipar számára nyújt 
lehetőséget. Hogy most egy időben párhuzamosan lesz üdülési csekk is meg Széchenyi-
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pihenőkártya is, az azt jelenti, hogy párhuzamosan most két eszköz is van, ami a magyar 
szálloda- és vendéglátóipart tudja segíteni, annyiban, hogy aki ezt a lehetőséget felhasználja, 
annak ez nyilvánvalóan egy legális pénzköltési lehetőség, ahol áfabevétel is realizálódik.  

Mennyiben élénkítő a hatása? Nem tudom, a jelenlévők hogy vannak ezzel, én speciel 
ebben az évben nem kaptam üdülési csekket, és azt hiszem, hogy ezzel hozzám hasonlóan 
nagyon sokan vannak így, tehát az üdülési csekk ebben az évben már nem tekinthető 
általánosan élvezett béren kívüli juttatásnak. Ehhez képest, azt gondolom, hogy ez az új 
eszköz mindenképp egy pluszlehetőség lesz, és ez ennyiben a magyar szálloda, turisztikai 
szálláshely, vendéglátási szakma számára egy plusz lehetőség. Én azt gondolom, hogy a 
jelenlegi helyzetből érdemes e tekintetben kiindulni.  

Itt elhangzott már - és ezt jeleztük is -, hogy javaslatunk szerint a Széchenyi-
pihenőkártyának három zsebe lesz. A mi javaslatunk úgy szól, hogy szállás célra legfeljebb 
225 ezer forint kerüljön felhasználásra, melegétkezésre, vendéglátásra 150 ezer forint és 
rekreációs jellegű szolgáltatások igénybevételére 75 ezer forint. Felmerült a kérdés, hogy ez a 
három jogcím között hogyan oszlik meg. Amennyiben a vendég egy szállodában veszi 
igénybe ezt a szolgáltatást, és három eltérő jellegű szolgáltatást vesz igénybe, akkor az 
üzemeltető ezt a három különféle zsebet fogja megterhelni ezekkel a költségekkel, tehát ezzel 
a dologgal így abszolút zár a rendszer. Ez tulajdonképpen valóban egy javaslatunk szerinti 
kialakított arány; hogy a munkáltatók erre milyen összeget fognak tudni biztosítani, vagy 
mennyiben tudják kihasználni a javaslatunk szerinti összegeket, az nyilvánvalóan a 
munkáltatók teherviselő képességén is múlik, tehát nagyon sok egyéb behatás is fogja érni a 
vállalkozókat - kicsit mikrót, közepest, nagyot -, amelyek a saját belső bérstruktúrájuk alapján 
tudják eldönteni, hogy nekik mekkora lehetőségük van ilyen béren kívüli juttatás adására. A 
mi számításaik szerint az első körben ezeket a lehetőségeket nyilvánvalóan messze nem 
mindenki fogja kihasználni. 

Pál Béla képviselő úr kérdezte, hogy ez a szabadidőkártya mire lesz felhasználva, tehát 
ennek a kártyának a szabadidős része mire lesz felhasználható. Kérem, hogy erről majd a 
miniszteri biztos úr adjon tájékoztatást, illetve azt kérem, hogy beszéljen a terminálköltségről, 
illetve annak hatásáról a kisebb forgalmú elfogadóhelyek számára. 

 
KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm. Ahogy Szabó (sic!) képviselő úr is jelezte, az elfogadás többféleképpen történhet: 
alapvetően POS-terminálon, tehát kártyalehúzó terminálon keresztül történik, de történhet 
internet alapon, és történhet call center segítségével. Mind a három a kormányrendeletben 
definiált, illetve kettő definiált, a call centernél pedig külön mind a három bankkal 
megegyeztünk, és valószínűleg a módosításban ezt már definiáljuk is. Ennek felállítása 
hosszabb idő volt, mint ahogy a rendelet megjelent. Ha a rendeletbe ezt kötelező érvénnyel 
beleraktuk volna, akkor lehet, hogy nem tudott volna elindulni az OTP júliusban, tehát ez egy 
tudatos lépés volt, de most azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag mind a három 
elfogadóhely működik. Ez azért nagyon fontos szempont, mert az elfogadás folyamata, maga 
a folyamat költségmentes. A 1,5 százalék jutalék az a jutalék, amit a felhasznált összeg után 
az elfogadó fizet, de gyakorlatilag abban nem lehet különbség árban, hogy valaki 
lehúzóterminálon vagy interneten keresztül fizet. Az árkülönbség abból adódik, hogy a 
lehúzóterminál egy olyan elektronikus berendezés, mint a pénztárgép vagy bármi más, ami 
nem ingyenes, tehát amikor az OTP azt mondja, hogy ő valahol egy lehúzóterminált ennyi 
forintért telepít, akkor a felhasználó eldöntheti, hogy neki nem kell terminál, mert ő internet 
alapon, ingyen fogja felhasználni a kártyát. Gyakorlatilag tehát aki kicsi elfogadó, és nem 
akar terminált, az ne telepíttessen terminált, és javasoljuk is, hogy például a vidéki fizető 
vendéglátóhelyek, ahol nem nagy a forgalom, internet alapon fogadják el a kártyát, hiszen 
gyakorlatilag megspórolják a terminál költségét, nincsen havi üzemeltetési költség, egy-két 
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perc az internetes elfogadás, és ez teljes mértékben díjmentes, sőt a call centernél -  ami egy 
ilyen telefonos autorizáció - direkt azok számára tesszük lehetővé az elfogadást, akik 
idegenkednek az internettől. Azok az idősebb fizető vendéglátó privát szálláshelyek, akik nem 
tudnak internet alapon elfogadni, gyakorlatilag egy banki telefonszám felhívásával, telefonos 
autorizáción keresztül - jelszómegadással, megfelelő kódok megadásával - tudják az 
elfogadást intézni, tehát a rendszer tényleg teljes mértékben rugalmas. Maga az elfogadás 
mikéntje nem kerülhet pluszköltségbe, csak akkor, ha valamilyen fizikai megjelenési formát 
kell biztosítani, tehát a telefon, az internet és a számítógép is pénzbe kerül.  

Részben ehhez kapcsolódik Szilágyi alelnök úr kérdése is: a kártya egy olyan 
multifunkciós utalványkártya, amelyen alapból technológiailag tizenvalahány zseb található, 
és ebből most három zseb lesz felhasználva. Ez gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy egy 
előre felprogramozott algoritmus alapján a fizetéskor automatikusan történjen a kártyák 
különböző zsebéből az összegek megterhelése, tehát nem kell ezzel külön foglalkozni, hanem 
amikor a számla kijön, akkor egy beprogramozott algoritmus - annak megfelelően, hogy 
melyik szolgáltatást vették igénybe -, a zsebeket megfelelően terheli, tehát ez semmilyen 
plusz adminisztrációval nem jár. Ezért is volt az, amit jeleztem a bevezetésben, hogy egy 
zsebbel indultunk, mert ez viszont a másik oldalon, banki oldalon egy komoly folyamat, egy 
komoly dolog, amire fel kellett készülni. Ma már készek erre a bankok, tehát amikor a három 
zseb megjelenik, ezt az összes bank tudja, hiszen mindenki multifunkciós kártyával indult, 
illetve indul a rendszerben. 

Ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy akkor a harmadik zseb, ez a rekreációs, 
pihenő zseb mit is jelent, illetve idekapcsolódik a teljes összegre vonatkozó kérdés is. A teljes 
összeg szempontjából, illetve az igénybe vehető szolgáltatások köréről azt tudjuk elmondani, 
hogy az igénybe vehető szolgáltatások a három zsebbel nem bővülnek jelentősen, hiszen idáig 
is mind a három zseb tartalma megtalálható volt az egy zsebben, tehát szállás, vendéglátás, 
éttermi szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatásokat az egy zsebbel is igénybe lehetett venni, 
egy probléma volt, hogy ez szálláshelyhez volt kötve, és nem volt rugalmas. A három zseb 
ilyen szempontból tehát nem több, hanem egy felhasználóbarát megközelítés. A zsebek 
összegének az allokációja viszont egy tudatos lépés a részünkről, amit elmondtam az elején, 
hogy ezzel próbáljuk csatornázni azt, hogy a kártya - és itt Hadházy képviselő úrhoz 
csatlakozik a válaszom - valóban egy turisztikapolitikai, gazdaságpolitikai élénkítő eszköz 
legyen, tehát ezekbe a szegmensekbe jól csatornázza be az elköthető összegeket, ne lehessen 
adott esetben 200 ezer forintot benzinre elkölteni, amire korábban volt példa.  

A válasz tehát az, hogy azok a szolgáltatások, amik most a rendeletben és nem szállás, 
nem vendéglátás alatt vannak benne, mind bent lesznek a harmadik zsebben - fürdők, 
rekreációhoz kapcsolódó gyógykezelések, sporttevékenység, múzeum, rengeteg tevékenység -
, illetve az elmúlt 3-4 hónap tapasztalatai és folyamatos egyeztetései alapján ezt most még 
kívánjuk bővíteni, tehát amik indokolatlanul kimaradtak, azokat most még berakjuk. Tényleg 
az a cél, hogy ez a Széchenyi-pihenőkártya egy nagyon attraktív, komplex és egyébként 
jelentős gazdaságpolitikai célt elérő eszközként jelenjen meg a piacon.  

Nem tudom, van-e még valami, amit esetleg nem érintettünk. 
 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Csak egy mondattal reagálva vagy összefoglalva Szilágyi alelnök úrnak és Pál Béla képviselő 
úrnak: egy kártyáról lesz szó. Itt tájékoztattunk a zsebek számának a gyarapodásáról, de a 
lényeg az, hogy egy kártyát szeretnénk a munkavállalónak odaadni, amelyet ő belátása szerint 
tud élvezni, használni. 

A másik kérdés, ami felmerült a képviselő úr részéről, hogy ez a termék úgy tudja 
biztosítani ezt a feszes finanszírozottságot, hogy ebbe nem kerültek beépítésre ilyen 
keresztfinanszírozási elemek, tehát ez arról szól, hogy a szociális jellegű üdültetés feladatát 
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ennek a kártyának a terhére keresztfinanszírozási megoldással nem tudjuk biztosítani. Ez nem 
jelenti azt, hogy ilyenre nem lehet megoldást találni a jövőben, de azt gondoljuk, hogy a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium az, amelynek meg kell vizsgálni, hogy az ő saját lehetőségei 
között milyen erőforrásokat tud a jövőben ilyen célokra szánni, és mely intézményi megoldás 
útján. 

 
KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még 

egy kérdésre nem adtam választ. Szabó (sic!) László képviselő úrnak volt egy olyan kérdése a 
webshoppal kapcsolatban, hogy az is pénzbe kerül. A webshop az nem az internetes elérés,  
az internetes elérés ingyenes; a webshop az OTP Banknak egy olyan pluszszolgáltatása, 
amivel a kisvállalkozások részére gyakorlatilag egy olyan aktív webes motort tesz lehetővé, 
amivel a kisvállalkozások webboltként tudnak működni. A privát szállásadó tehát anélkül, 
hogy megbízna egy informatikai céget, hogy hozzon létre neki egy aktív webshopot, ahol 
foglalni, előre rendelni, interneten fizetni lehet, ezt az OTP tömegtermékként kínálja nagyon 
kedvező áron, de ez nem az internetes elfogadó; az ingyenes. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak a jegyzőkönyv számára segítségként megjegyzem, hogy 

Szabó László képviselő úr az Zakó László képviselő úr. (Körtvélyessy László: Elnézést.) 
Semmi baj, csak hogy tudjuk követni majd az eseményeket, hogy kinek milyen kérdésre adtak 
választ. 

Van-e további kérdés, vagy maradt-e megválaszolatlanul valami? (Jelzésre:) Pál Béla 
képviselő úr. 

További kérdések, hozzászólások, reagálások 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak pontosítani szeretném a 
magam számára is, hogy ha összeadjuk a három kártyatípust, amelyet a tájékoztató is 
tartalmaz, az nem 300 ezer forint, hanem 450 ezer forint. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
akkor nem 300 ezer, hanem 450 ezer forint lesz a SZÉP-kártya kerete, vagy olyan módon 
értendő, hogy a 300 ezer forinton belül, ha akarja, akkor felhasznál 150 ezer forintot 
vendéglátás-szolgáltatásra külön, ha akarja, felhasznál 75 ezer forintot szabadidő-
szolgáltatásra - bár így lenne egyébként, hogy ekkora összegeket tudjanak felhasználni -, és 
ebben az esetben, ha ez így van, akkor viszont csak a szállásadás kerete csökken? Nem 
tudom, hogy érthető-e, de én inkább azt szeretném, hogy pontosan és jól értsem a választ, 
mert ha ezt összeadom, ez nem 300 ezer, hanem 450 ezer. Lehet rögtön válaszolni, mert akkor 
megyek majd tovább, mert ha elnök úr megengedi, lesz még egy-két pontosító kérdésem.  

 
KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Inkább megválaszoljuk pontosan, mert azt gondolom, hogy az a legjobb. Képviselő úr jól 
értette: ez növeli a keretet. Ennek gyakorlatilag az oka az, hogy mivel korábban 
szálláshelyhez kötöttük, és a vendéglátózseb jelentősen megnyílik, ha úgy nyitnánk meg 
150 ezer forinttal a vendéglátózsebet, amit önállóan fel lehet használni, hogy bármely 
vendéglátóhelyen szállás nélkül el lehet költeni, ez drasztikus beavatkozás lenne a 
szálláshelyek zsebébe, ezért így gondoltuk, viszont egy akkora vendéglátózsebet is be 
akartunk rakni a rendszerbe, ami már érdemben elkölthető. Ennek van gazdaságpolitikai 
élénkítő eszköze, tehát a kettő dolog összefügg, ezért van a növelés: 225 ezer szállás 
függetlenül, 150 ezer vendéglátás függetlenül, 75 ezer egyéb rekreáció függetlenül, tehát 
összesen 450 ezer forint. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban egyrészt kérdezném, 

hogy a szálláshelyekhez a falusi szálláshely is bekapcsolódik-e vagy csak a szállodák, 
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másrészt pedig a szálláshelyeknél akkor ugyanúgy igénybe veheti-e azt a csomagot, amit a 
falusi vendégfogadó vagy a szálláshely kínál, amely nem konkrétan szálláshoz, 
rendezvényhez vagy bármihez kapcsolódik, és emellett még kap egy szabadidős csomagot is. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! Azt kérem, hogy az összes kérdést foglalja egy csokorba, mert 

párbeszéddé alakul a bizottsági ülés. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Rendben, csak azt gondolom, hogy ez nemcsak az én egyéni 

érdekem, hanem mindnyájunké, akik itt ülünk, azért kérdezem. Nagyon szívesen felteszem 
akkor egymás után a kérdéseket, csak azért könnyebb így, mert akkor rögtön tudjuk tisztázni, 
de akkor természetesen elnök úr kérésének... 

 
ELNÖK: Jöjjön egyben az összes kérdés, mert különben szétveri a bizottsági ülést.  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Ha megengedi, befejezem a mondatot. Elnök úr kérésének 

megfelelően egyben elmondom. Azt gondolom, hogy így érthető, amit kérdeztem: a 
szálláshelynél megmaradnak-e a hozzá kapcsolt szolgáltatások, és emellett lehet még majd 
vendéglátás meg szabadidőkártya vagy sem, és a falusi vendégfogadás beletartozik-e ebbe a 
körbe. 

Az utolsó kérdésem, amit szintén pontosítanék, hogy én úgy érzékeltem a válaszból, 
mintha a szabadidőkártyával kapcsolatban most még nem lenne pontosan kidolgozva az, hogy 
mely kör tartozik ide bele, hiszen az előterjesztő is azt mondta, hogy amik kimaradnak, azokat 
akarjuk betenni, ami egyébként helyes, mert itt bizottsági ülésen is én magam is mások is 
többször ösztönöztük, hogy többféle felhasználási lehetőség legyen, bár ez a 200 ezer forintos 
benzinutalvány nyilván túlzás volt. Itt kérdezném, hogy jól érzékelem-e, hogy itt a 
szabadidőkártyánál még kidolgozás alatt áll, hogy mi tartozik bele. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérném akkor a válaszokat. 
 
KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ miniszteri biztos (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

privát szállások esetében a SZÉP-kártyának egy nagyon nagy előnye, hogy annyira lefedi a 
piacot, amennyire csak lehetséges. A privát szállásadók országos szövetsége aktív támogatója 
a SZÉP-kártyának, és mindenhol aktívan támogatja a bevezetését, tehát az utolsó, legkisebb 
privát szálláshely is elfogadóhellyé tud válni, és itt gyakorlatilag a call center pont őket 
támogatja a leginkább.  

A csomaggal kapcsolatban az a válaszom, hogy azáltal, hogy hármas megbontás van a 
rendszerben, a szálláshely most már csak szálláshely, tehát a szálláshelynél nincs csomag, a 
225 ezer az szállás, csak ahogy mondtuk Szilágyi alelnök úrnak a válaszban, ha valaki 
csomagot fizet, akkor a kártya meg tudja bontatni, hogy melyik részét a csomagnak melyik 
zsebből vonja le. Ez tehát automatikus: lehet csomagban fizetni, és a kártya magától fogja a 
zsebekből levonni. Azért hívom zsebnek, mert kártyaként van meg, és így aposztrofáljuk, de 
egy kártya a három; tizenkét kártya tud egyen lenni, hogy ne legyen képzavar. 

A szabadidőzseb az ki van dolgozva, tehát kidolgoztuk, ami korábban szerepelt a 
rendeletben és nem az első két kategóriában, az összes, és ezen kívül megvan az a három-
négy javaslatunk, ami a kormányrendeletbe bekerül, tehát mi készen vagyunk a feladattal; 
akkor lesz olyan, amikor a kormányrendeletet elfogadják.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm az előterjesztőknek az aktív részvételt. (Pál 

Béla: Véleményekre még nem adott szót, elnök úr.) Egyben volt, képviselő úr. (Pál Béla: 
Nem, ezt nem mondta az elején, ne haragudjon.) Ha megnézi a jegyzőkönyvet, ha megnézi, az 
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elején kifejezetten azt mondtam, hogy kérdések, vélemények egyben elhangozhatnak. Két 
körben adtam már erre lehetőséget, képviselő úr, úgyhogy most a vitát lezárom. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Elnök úr, én kérem a türelmét, mert egy parlamenti bizottsági 

ülésen vagyunk... 
 
ELNÖK: Azt én tudom. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): ...; ezt nem jelezte az elején. Én azt gondolom, hogy egy néhány 

perces hozzászólást még elviselnek képviselőtársaim is, már csak azért is, mert azért vagyunk 
itt, hogy dolgozzunk, és elmondjuk a véleményünket. Ez sajátosan egy olyan terület volt, ahol 
nem lehetett egyszerre elmondani, mert először természetesen kérdezni kellett ahhoz, hogy 
utána az ember megfogalmazhassa a véleményét. Egyébiránt más esetekben, tudja elnök úr is, 
hogy én is az időtakarékosság miatt egyben szoktam elmondani, ha tehetem, de itt kénytelen 
voltam tisztázó kérdéseket felvetni. 

 
ELNÖK: Arra kérem képviselő urat, hogy figyelmesebben hallgassa a bizottság ülését. 

Majd olvassa vissza a jegyzőkönyvből a történteket: kifejezetten úgy vezettem fel az elején, 
hogy kérdések és vélemények. Legközelebb jobban figyeljen erre! 

Lehetőséget adok arra, hogy a véleményét röviden elmondja. Kérem arra, hogy a többi 
napirendi pontra tekintettel is összefoglaló véleményt mondjon. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. A többi napirendi pontra való tekintettel 

most nem mondom el a véleményemet, csak erre vonatkozóan. 
 
ELNÖK: Az időintervallumot gondoltam, képviselő úr.  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Az időintervallummal természetesen 

takarékoskodom. Köszönöm szépen a kérdésre adott válaszokat. Azt gondolom, hogy itt azért 
fontos elemeket sikerült tisztázni; például azt is, hogy nem 300 ezer, hanem 450 ezer, a 
felhasználás módját illetően is, és azt is, hogy most kerül majd kidolgozásra a kormány elé a 
szabadidőkártya felhasználása. 

Én magam nem most először, többször is megfogalmaztam, hogy természetesen 
minden olyan rendszert támogatunk és segítünk, amely segíti a belföldi üdültetést, attól 
függetlenül, hogy a patkó melyik oldalán ülünk, ugyanis alapvető érdekünk, hogy a belföldi 
turizmus a jövőben is olyan mértékben nőjön, mint ahogy ez az üdülésicsekk-rendszer idején 
megtörtént. Az, hogy az üdülésicsekk-értékesítés majdnem 50 milliárd forint volt 2010-ben, 
és az eladott csekkek száma is - sőt még 2011-ben is 30 milliárd forint volt a felhasználás és a 
kiadás egyaránt -, azt bizonyítja, hogy ez egy sikeres rendszer. Nagy várakozással tekintünk a 
SZÉP-kártya elé, de engedjék meg, hogy azért hadd mondjam el azt a véleményemet, hogy én 
azt gondolom, hogy egy jobb előkészítéssel a kormány is jobban szolgálta volna ezt a célt. A 
kérdésekre adott válaszokból, a szolgáltatókkal folytatott tapasztalatcserék alapján ugyanis az 
derült ki, hogy itt tulajdonképpen keletkezik egy vákuum az üdülési csekk kivezetése és a 
SZÉP-kártya bevezetése között, és ezt a vákuumot és az ebből adódó forgalmi veszteséget -
 amely ebben az évben és jövő évben a bevezetéssel is terhelt - nyilvánvalóan a 
szolgáltatóknak kell lenyelni, egy olyan időszakban, amikor válság van, tehát ez azért egy 
pontosabb előkészítéssel talán megelőzhető lett volna.  

Azt viszont mindenképpen az előkészítők javára írom, hogy megfogadták mindazokat 
az észrevételeket, amelyeket korábban a SZÉP-kártyával kapcsolatban javasoltunk, 
megfogalmaztunk. A szociális üdültetést pedig természetesen majd megkérdezzük a Nemzeti 
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Erőforrás Minisztériumától, hiszen nem maradhat ki ez a terület, a nyugdíjasok, a szakmunkás 
tanulók, a fogyatékosok vagy a nagycsaládosok sem abból a körből, akiknek biztosítjuk ezt a 
lehetőséget, nem beszélve arról, hogy azért ez is forgalomélénkítést jelent a szolgáltatóknak. 
Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőknek a bizottsági ülésen való részvételt. Azt 

gondolom, hogy számos kérdést lehetett tisztázni ebben az ügyben. Azt is fontosnak tartom, 
hogy annak a kommunikációnak, ami a turizmus különböző szakmai területeivel folyt a 
SZÉP-kártya bevezetése óta, láthatóan megvan az eredménye és hatása, úgyhogy külön 
köszönöm ezt a konstruktív hozzáállást. Szerintem ebben a formában lesz valóban a legjobban 
hasznosítható ez az új támogatási rendszer, hiszen így nincs az a kényszer akár a 
gasztronómiai szolgáltatókon, akár az egyéb rekreációs szolgáltatókon, hogy ezt csak a 
szállásférőhellyel együtt tudják majd igénybe venni; bár az alapgondolat nyilvánvalóan 
értelemszerű volt, hiszen ha magáról a turizmusról beszélünk, annak helyváltoztatással kell 
történnie, és általában arra próbáljuk az embereket orientálni a belföldi turizmusban is, hogy 
minél több időt töltsenek el távol az otthonuktól, mert így van lehetőségük arra, hogy valóban 
kikapcsolódjanak és pihenjenek. Ezeket az észrevételeket akceptálva szerintem egy jó modell 
tud a jövő évtől kialakulni. Nyilván arra kell törekedni, hogy egyrészt minél több 
elfogadóhely, másrészt minél több szerződés legyen majd a különböző munkaadókkal. Itt 
érdemes megfontolni azt az információt, amit hallottam, hogy a takarékszövetkezetek is 
összefogtak, és ők is be kívánnak lépni ebbe a rendszerbe, tekintettel arra, hogy a legszélesebb 
fiókhálózattal ők rendelkeznek az országban. Pont azokon a kistelepüléseken, amelyekről itt is 
beszéltünk, hogy az ottani szolgáltatóknak igen nagy a költségérzékenysége, érdemes lesz 
majd megfontolni, és mindenképpen azt javaslom, hogy egy komolyabb tárgyalási fordulót is 
folytassanak le a Takarékbankkal, illetve a takarékszövetkezetekkel.  

Meggyőződésem szerint ez az új rendszer jelentős lökést ad 2012-ben a belföldi 
turizmusnak, tehát összevág azzal a kampánystratégiával, amelyet a Magyar Turizmus Zrt. 
már megkezdett ebben az évben. Az új rendszer kicsúcsosodása nyilvánvalóan a következő 
évben várható, ami azért is nagyon jó lesz, mert láthatóan a pénzügyi, gazdasági válság 
nemhogy múlna, hanem egyre mélyül. A „w” második leszálló ágában rettenetesen jól jöhet 
egy ilyen injekció a hazai szolgáltatóknak, mert ezzel meg tudják tartani azokat a 
munkahelyeket, amelyeket nem tudunk mással pótolni, különösen a vidéki területeken. 
Köszönöm szépen az eddigi munkát, és köszönöm, hogy ezzel segítették a bizottság munkáját. 
További szép napot kívánok! Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Tájékoztató a Magyar Turizmus Zrt. 2012. évi marketingtervéről, valamint a 
2011-es marketingterv megvalósításáról 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amelyben egy tájékoztatót hallgatunk meg a 
Magyar Turizmus Zrt.-től a 2012. évi marketingtervről, illetve a 2011-es marketingterv 
megvalósításáról. 

Köszöntöm Horváth Gergely vezérigazgató urat! Megkérem, hogy foglaljon helyet! 
Kaptunk egy rettentő részletes és alapos anyagot, úgyhogy ezt köszönöm szépen, 
vezérigazgató úr. Minden fontos területre kiterjedt az információszolgáltatás, azt gondolom, 
hogy képviselőtársaim minden olyan adatot megkaptak, amely szükséges ahhoz, hogy a 
Turizmus Zrt. elmúlt évi munkájáról, illetve a jövő évi terveivel kapcsolatban felvilágosítást 
kapjanak. Arra kérem, hogy ha van olyan szóbeli kiegészítése, amely a leírtakat megerősíti, 
illetve esetleg új információkat tartalmaz, azt most tegye meg. Öné a szó. 
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Horváth Gergely (Magyar Turizmus Zrt.) szóbeli kiegészítése 

HORVÁTH GERGELY vezérigazgató (Magyar Turizmus Zrt.): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Képviselő Urak! Úgy gondolom, hogy elég részletes volt ez a beszámoló, amit 
szeretnék csak egy rövid pillérként kiemelni, az négy terület az idei tevékenységünkből, hogy 
melyek voltak azok a területek, amik fontos mérföldkőnek számítottak az idei évben.  

Az egyik ilyen a Magyar Kongresszusi Igazgatóság. Amikor átvettük a céget, akkor ez 
egy 3 főből álló Termékmenedzsment Iroda volt, és a nemzetközi példáknak megfelelően ez 
szinte egy külön, önálló cégként működik a cégen belül, a Magyar Kongresszusi Igazgatóság 
dupla létszámmal működik már. Csak egy pár eredmény: a konferencia-nagyköveti 
programban, amit felélesztettünk idén, 8 pályázatot bíráltunk el, és nyertünk el nemzetközi 
rendezvényeket, több mint 50 ezer szobaéjszakát fog az hozni, a sportnagyköveti programon 
17 pályázat volt, az első fél évben csak az 1-6. hónapban 51 darab konkrét üzleti ajánlatkérés 
volt a Kongresszusi Igazgatóság területén, és Magyarországon az első jelentős MICE-
kampány több mint 40 szolgáltatóval elindult. Úgy gondolom, hogy ez a számokban most már 
a következő években látszódni fog, de szinte tényleg a nulláról kellett ez ügyben indulnunk. 

A másik terület, amit kiemelnénk, a Légi Marketing Alap, és bevallom őszintén, azért, 
mert a Budapest Airporttal stratégiai együttműködésben nem gondoltuk, hogy ilyen sikeres 
lehet ez. Épp most, múlt héten nyerte el „a legjobb európai repülőtér” díjat Berlinben, 
pontosan a nemzeti turisztikai hivatallal való együttműködésnek köszönhetően. Idén 7 új 
járatot sikerült Budapestre csábítanunk közösen, és nagyon erőteljesen dolgozunk azon, hogy 
jövőre is legalább ugyanilyen eredményeket tudjunk hamarosan bejelenteni. 

Belföld és külföld tekintetében rengeteg, 1800 akciónk van egy évben, tehát nem 
nagyon tudnám kiemelni bármelyiket is. Belföld esetében azt a szemléletformálást említeném, 
amit június elején indítottunk, és ezt szeretnénk hosszú távon folyamatosan, más oldalról 
megközelítve megtartani: ez a belföldi utazás pozicionálása, hogy igenis, vegyük rá az 
embereket arra, hogy belföldön fedezzék fel Magyarországot. Talán önök előtt is ismert az a 
szám, hogy a magyar lakosság az itt megszerzett jövedelmekből 438 milliárd forintot visz 
külföldre, és 230 milliárd forintot költ itthon, belföldön, tehát kétszer annyit visznek ki 
külföldre, mint amennyit belföldi utazásra költenek. Ezért nekünk a folyamatos régiós és 
különböző taktikai kampányokon kívül ezt is kell nagyon erőteljesen promotálni, hogy minél 
többen Magyarországot is fedezzék fel. Külföld esetében szintén több mint 20 országban 
vagyunk ott. Az úgynevezett bolygócsoportunknak az eredményét emelném ki, ami egy teszt 
volt, hogy működhet-e budapesti irányítással. Erre a legjobb példa a szlovén-horvát vagy az 
arab térség, ahol két számjegyű, 15-20 százalékos növekedések vannak, azzal, hogy 
elindultunk. A rugalmas XXI. században nem feltétlenül nagy képviseleteket kell ott nyitni, 
hanem a szakmai aktivitásunkkal, hogy ott vagyunk a piacon, ez igenis, tud eredményt hozni.  

A jövőt tekintve pedig egy területet szeretnék kiemelni: jómagam az ETC, tehát a 
European Travel Commission igazgatóságában vagyok, és az európai turizmus rt.-k 
vezetőivel mindannyian teljes mértékben azon dolgozunk, és azt a kérdést feszegetjük, hogy 
hogyan tudunk a megváltozott információs technológiai világban választ adni a turisztikai 
iparágnak is. Amerikából jönnek ezek a trendek: az okostelefonok használatától kezdve az 
információszerzés például Észak-Amerikában már száz százalékban internet alapú, ott a 
foglalások már 50 százalékot tesznek ki. Európában az információszerzés 40-50 százalék, és a 
foglalások száma 20-25 százalék, de a jövőt ez mutatja, ezért stratégiailag most egy olyan IT-
fejlesztés szakmai előkészítésében vagyunk, amivel szeretnénk megalapozni a jövő évet, és 
2013-tól a külföldi lakossági marketingkommunikációnknak a döntő többsége már e-
marketingről szólna. Változik a világ, változnak a technológiák; ez az előttünk álló 
legnagyobb mérföldkő, amit szerettem volna említeni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést, vezérigazgató úr. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy az anyaggal, illetve az itt most elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
kérdésük, esetleg észrevételük. (Jelzésre:) Hadházy Sándor képviselő úr, öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A szóbeli kiegészítés 
egyik része ragadta meg a figyelmemet, mégpedig az, hogy a magyarok durván kétszer annyit 
költenek külföldön, mint belföldön, tehát 438 milliárd megy külföldre. Ezen mindenképpen 
változtatnunk kellene, legalább ki kellene egyenlíteni ezt a dolgot. Számomra rendkívül 
szimpatikus volt a „Balatoni nyár” elnevezésű kampány; tulajdonképpen ez egy kampány volt 
(Horváth Gergely: Az volt.) a Magyar Televízióval karöltve. Én ezt rendkívül pozitívnak 
tartom, és azt javasolom tisztelettel, hogy ezt ki kellene terjeszteni az ország más térségeire, 
területeire is. Tapasztalatom szerint a magyar ember sajnálatos módon nem ismeri 
kellőképpen saját hazáját, és nem tudja azt, hogy mondjuk, például a Tisza-tó térségében vagy 
akár más térségben milyen lehetőségek, milyen értékek vannak. Olvastam például különféle 
tanulmányokat, hogy a Tisza-tóról nagyon sokan azt gondolják, hogy a Tisza mellett van 
valami tó, és nem is tudják, hogy milyen értékei vannak. Rendkívül fontosnak tartanám tehát, 
hogy ismertessük meg a magyarokkal a magyar turisztikai értékeket, és koncentráljunk a 
kiemelt turisztikai régiókra. Jó szívvel ajánlom az MT Zrt. figyelmébe például a Tisza-tó 
térségét. Én rendszeresen járok le nyaranta ebbe a régióba, és hihetetlen értékeket tapasztalok, 
de mondom még egyszer: ezt túl kevesen ismerik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szilágyi György alelnök úr kért szót. Öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Úgy néz ki, hogy ez egy ilyen nap 

lesz, hogy kapcsolódom Hadházy Sándor mondandójához. (Derültség.) Valóban, abban is 
nagy problémát látok, hogy a környező országokban is nagyon sok pénzt költenek el a 
magyarok. Vegyünk egy példát: ha tél van, még most nem érezzük, de mind Ausztriában, 
mind Szlovákiában az egyik legjelentősebb télen a síelés, a síszezon. Felmentem az önök 
honlapjára, a www.itthon.hu-ra, beütöttem a „síelés” szót, és semmit nem találtam, azon 
kívül, hogy ott vannak az ausztriai kampányuk cikkei, hogy jöjjenek a síelés után az osztrák 
turisták.  

Tudni kell, hogy Mátraszentistvánon most már hosszú évek óta küzdenek a magyar 
vállalkozók azzal, hogy Magyarországon is legyen hó akkor is, ha nem esik. Ott saját 
önerőből egy elég jól működő ratrakolt pálya van. Ami miatt kisebb a látogatottsága, az 
egyszer az, hogy nem nagyon van reklámozva, nem nagyon proponáljuk azt, hogy ne 
külföldön síeljenek, hanem itthon is lehet síelni, és a környéken nem adottak a feltételek az 
akár többnapos síeléshez, tehát úgy szálláshely és minden egyéb más tekintetében. Azt 
szeretném, hogy tényleg keressük meg azokat a lehetőségeket, amik alternatívát jelentenek 
ahhoz, hogy ne Szlovákiába vagy Ausztriába menjenek. A síelés csak egy példa volt, de 
ahogy Hadházy Sándor is mondta, tájékoztatni kellene az embereket. Örülök neki, hogy itt 
láttam, hogy regionális kampányok és hasonlók elindulnak, de tájékoztatni kellene az 
embereket arról, hogy ha valaki beül például Budapesten az autóba, akkor pontosan 1,5 óra 
vagy 2 óra múlva a lábára csatolhatja a sílécet és síelhet, még akkor is, ha nincs hó, mert erről 
sem tudnak nagyon sokan, és ez egy elég erőteljes dolog lenne.  

Még egyetlenegy dolog, amiről tudok: vannak olyan, teljesen lerobbant állapotban 
lévő szálláshelyek például Galyatetőn és környékén, amelyek állami tulajdonban vannak, és 
körülbelül 3 vagy 5 éve nem használják őket, amiket fel lehetne újítani, és akár lehetne erre 
használni. Ha felveszik az NSK-val a kapcsolatot, akkor biztos, hogy adnak erről tájékoztatást 
önöknek. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. További kérdések? (Jelzésre:) Zakó László képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Szerintem definiálnunk kellene, hogy mi az, 

hogy kétszer annyit költünk külföldön, mint itthon. Ez mire vonatkozik? Ha az elköltött pénz 
nagyságára vonatkozik, akkor természetesen én is így értem, de aki kiteszi a lábát az 
országból, és hagyományosan a volt úgynevezett nyugat-európai országokba megy, akkor 
nincs ezen mit csodálkozni. Egy magyar turista külföldön, nyugaton nem eszik kétszer annyit, 
nem taxizik kétszer annyit, ugyanannyit megy, mintha itthon költené el, csak ott kétszer 
annyiba kerül. Az ottani jövedelmi viszonyokhoz képest ez természetesen ezzel jár.  

Arra vonatkozóan, hogy belföldre hívjuk és invitáljuk a külföldieket, és a 
marketingtervet is erre építsük ki, egy kis javaslatom azért lenne, mert én is átmentem ezen az 
anyagon, és úgy gondolom, hogy a Magyarországgal kapcsolatos sztereotípiákkal -
 amelyeknek egy része, sajnos, jogos - le kellene számolnunk, és ebből ki kellene vennünk 
marketingoldalról a részünket is. A közbiztonságra, a közúthálózatra, a gépkocsitolvajlásról a 
rendőrök lesben állásától kezdve, a 100 ezer forintos éjszakai pezsgőáraktól kezdve valahogy 
tisztára kellene mosakodnunk, és természetesen lépnünk is kellene ez ügyben, a kedvenc 
témámról, a nyilvános vécékről már nem is beszélve, mert elképesztő, hogy még egy turistát 
is az üzletközpontokba kell terelnünk, vagy tereli ő saját magát, ha a szükség rájön. Egy kicsit 
ilyen hétköznapibb eszközöket is javasolnék tehát bevetni, mert talán ettől válhatunk 
csábítóbbá a külföldiek számára. Még egyszer: azon nincs mit csodálkozni, hogy külföldön 
kétszer annyit költünk. Nem kell kimenni, akkor nem költünk semmit, de ha kimegyünk, 
akkor biztos, hogy kétszer-háromszor többet költünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pál Béla képviselő úr. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Kérdés és vélemény együtt, ugye? (Jelzésre:) Rendben van. 

Akkor kezdem a véleménnyel. Én is azt gondolom és azok sorához csatlakozom, akik azt 
mondják, hogy ez egy alapos, korrekt és jó anyag mindegyik vonatkozásban, amely a 2011-re 
érvényes értékelést, tájékoztatót tartalmazza, hiszen van egy féléves, és van utána egy havi 
lebontású is, hogy pontosabb legyen. A 2012-esre vonatkozó irányelvek, elképzelések is 
nagyon alaposak, korrektek; kívánjuk, hogy minél több megvalósuljon belőle.  

Annak is nagyon örülök, már képviselőtársaim is kiemelték előttem, hogy a „Balatoni 
nyár” ilyen pozitív volt, annál is inkább, mivel annak idején ebben Suchmann Tamásnak 
elévülhetetlen érdemei voltak, amikor elkezdte. Igaz, hogy akkor még nem volt ilyen széles 
körű, csak kezdeményezések voltak, de az jó, ha tovább tudunk folytatni dolgokat. Az idei 
„Balatoni nyár” tényleg kiemelkedett az eddigi összes nyári tévéműsor közül, és szerintem 
vendégszámban mérhető hasznot is hozott. Azt magam is fontosnak tartom, hogy minél több, 
Magyarországot megismertető film kerüljön vetítésre, mert azt talán nehezebb lenne 
megoldani, hogy a „Balatoni nyárhoz” hasonlóan történjen egy reggeli műsor, de az 
megoldható, hogy a televízió-csatornák minél több, hazai tájakat bemutató sorozatot, filmet 
sugározzanak. Vannak erre is jó példák most is, ilyen például a „Hazai tájakon” című sorozat, 
amely úgy tudom, hogy több tévéadón is megy; igaz, hogy nem mindig pont abban az 
idősávban, amelyben nézik a nézők, de nagyon fontos. Az is nagyon jó, hogy most újra 
elkezdték vetíteni, talán már le is futott Rockenbauer Pálnak az országos kéktúrát bemutató 
sorozata. Amennyiben van erre lehetősége a Turizmus Zrt.-nek, ezt tényleg mindenképpen 
ösztönözni kellene, mert ha nem is vagyunk sínagyhatalom, de gyönyörű tájaink vannak, amit 
sokszor a kollégáink és mi magyarok sem ismerünk eléggé. 

Nagyon rövid kérdéseim lennének. A marketingterv szakmai egyeztetésére kérdeznék 
rá 2012-re, hogy milyen szakmai egyeztetés történt - most kimondottan a szakmára gondolva, 



- 20 - 

tehát Nemzeti Turisztikai Bizottság, a FATOSZ, aztán a szállásadók, vendéglátók szakmai 
szervezetei és az utazási irodák -, hogy tudták bevonni a régiókat ennek a tervnek a 
véleményezésébe, elkészítésébe. Látom, hogy ez megtörtént, hiszen visszacseng az anyagból, 
de mi volt ennek a módja.  

Mivel tovább folytatódnak azok a tematikus akciók, amelyek már korábban is 
megjelentek a Turizmus Zrt. tevékenységében - és most ez tovább folytatódott, és ki is bővült 
bizonyos tekintetben -, azt is megkérdezném, hogy lát-e arra lehetőséget vezérigazgató úr, 
hogy ezekben az akciókban együtt dolgozzanak azokkal a tárcákkal, akik szintén érintettek 
ezen a területen, tehát például a vidékfejlesztési tárcával. Ezt azért mondom, mert annak 
idején mi is sokszor próbálkoztunk az Agrármarketing Centrummal, és nem voltunk túl 
sikeresek, tehát a tapasztalataimat inkább nem mondanám el. Mivel itt ökoturizmust és falusi 
turizmust, kulturális turizmust érint a terület - nem is folytatom tovább, mert érti 
vezérigazgató úr -, van-e netán lehetőség arra, hogy onnan is vonjanak be forrásokat erre a 
célra, amit nagyon fontosnak tartok? Ez nemcsak a Turizmus Zrt.-nek, hanem az összes 
említett tárcának és azoknak is az érdeke, akiket nem említettem, mint például a 
gyógyturizmus. 

A záró kérdésem pedig az, hogy most végül a 2011-es marketingterv mennyi lett a 
zárolások után, tehát mennyit használtak fel marketingcélra, és 2012-re véleménye szerint 
mekkora keretet igényelne - tudom, hogy minél többet, tehát ez egy furfangos kérdés - a 
Magyar Turizmus Zrt. ahhoz, hogy a lehető legteljesebb mértékben meg tudja valósítani ezt a 
programját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további észrevétel, hozzászólási igény? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor nekem lenne még két rövid megjegyzésem.  
Az egyik, hogy az igen érdekes volt, hogy amikor itt a kutatási eredményeknél a 

stratégiai irányokat értelmezi az előterjesztés, a belföldi turizmusban egyáltalán nem találom 
az üzleti turizmus arányát. A külföldi turizmusban az anyag – helyesen - foglalkozik 
kiemelten az üggyel, hiszen közel 13 százalékot képvisel az üzleti turizmus, és az is egy 
rettentő jó támogató, segítő vélemény vagy információ, miszerint a két legnagyobb 
nemzetközi szövetség egyaránt úgy gondolja, hogy a 20 legjobb, legsikeresebb desztinációba 
tartozik Magyarország. Belföldön nem látom ennek a belföldi lábát, pedig ez nagyon fontos 
lenne, hiszen a szállodák kihasználtságában a hétköznapi forgalomban, ha a belföldi turizmust 
nézem, szinte kizárólag vagy a nyugdíjasokra, vagy a kisgyermekes családokra, vagy az üzleti 
turizmusra lehetne alapozni. Ez szerepelt-e a kutatásban, vagy kíván-e erre egyébként 
hangsúlyt fektetni a vezetés? 

A másik pedig, ami szintén egy érdekes dolog, amikor a Turizmus Zrt. mérlegeli azt, 
hogy milyen belföldi akciókat lehet folytatni vagy indítani annak érdekében, hogy a külföldi 
és belföldi turizmus arányát egészségesebbre változtassuk, hogy legalább az Európai 
Unióban, a környező országokban kialakult 60-40 százalékot elérjük, vagy inkább még 
ideálisabb lenne egy 70 százalék belföld, 30 százalék külföld arány. A következő 
előterjesztésben is szó lesz majd a TDM-rendszerekről. A turizmus 
desztinációmenedzsmenteknek lenne például az a szerepük, hogy ebben a belföldi kampány-
akciósorozatban ők is szerepet vállaljanak. Vezérigazgató úr is említi azt, hogy az elmúlt évek 
során a működési költségek egyre nagyobb arányt tettek ki, 2010-ben már meghaladták az 
50 százalékot a Turizmus Zrt. költségvetésében. Szerintem nagyon helyesen, egy belső és 
egyébként külképviseleti rendszer átszervezésével ezt sikerült önöknek megfordítani, és újra 
leszorítani nagyjából 40 százalék köré, a felszabadult forrásokat pedig marketingre tudták 
elkölteni. Szerintem ez egy fantasztikus eredmény volt. 

Azt külön megemlíteném, amit egy korábbi előterjesztésben olvastam, miszerint az az 
1,2 milliárd forint, amivel megnövelték a marketing-költségvetést, a központi költségvetés 
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számára több mint 16 milliárd forintnyi bevételt eredményezett. Nyilvánvaló, hogy a 
következő évi költségvetés készítésénél majd a bizottságunknak is elég erős lobbit kell 
kifejteni, hogy a nehéz gazdasági körülmények között is tudjuk tartani vagy esetleg növelni az 
ágazat finanszírozását, de nagyon jó, hogy ezt az eredményt sikerült elérni, mert ez egy 
komoly hivatkozási alap.  

A TDM-ekkel való együttműködés tekintetében említi vezérigazgató úr, hogy bőven 
van még teendő a külső bevételek terén, mert a korábbi években olyan rossz volt a Turizmus 
Zrt. forrásszerkezete. Ez most valamelyest javult, nőttek a külső bevételek. Ahhoz azonban, 
hogy ezt jelentősebb szintre emeljük - ha megnézzük az Atout France költségvetését, ott 
40 százalék fölött van, ha megnézzük az osztrákokat, náluk is több mint egyharmadot tesznek 
ki a külső bevételek e tekintetben, vagy nézzük meg a németeket -, szerintem itt is a mostani 
állapotnál jóval jelentősebb ugrást kellene elérnünk, ez pedig elképzelhetetlen anélkül, hogy a 
Turizmus Zrt. maga egy szolgáltató nonprofit - alapvetően nyilván itt nem a profit az 
érdekes -, szolgáltató gazdasági társasággá alakuljon. Erre van-e valamilyen elképzelésük, 
hogy a TDM-ekkel milyen típusú együttműködés lehetne, ami ebben jelentősebb előrelépést 
érhet el?  

Végül, amikor a belföldi termékek felsorolását említi, ott sem látom az üzleti 
turizmust. Itt kapcsolódnék majd az első kérdésemhez, hogy ennek mi az oka.  

Megkérném vezérigazgató urat, hogy adjon választ a feltett kérdésekre. 

Horváth Gergely (Magyar Turizmus Zrt.) válaszadása 

HORVÁTH GERGELY vezérigazgató (Magyar Turizmus Zrt.): Köszönöm szépen. 
Sorrendben válaszolva, Hadházy képviselő úrnak a kérdésére: a „Balatoni nyár” egy 
újraindítás volt. Lehet, hogy korábban indult, de ez az elmúlt két évben nem volt, tehát 
újraindult. Ez azért volt egyébként fontos, mert amikor mindannyian 13 fokos júliust éltünk 
meg, akkor sok szolgáltató keresett minket is kétségbeesve, hogy most mit tudnak csinálni, és 
ezen keresztül is tudtunk üzenni, hogy mik azok a látványosságok, amiket ott a rossz idő 
ellenére meg tudnak nézni. Egyébként pont ennek a sikerén továbbvonulva - Horváth 
képviselő úrnak említem ezt - a Velencei-tónál is volt a TV2 két hétig, és nagyon sok 
támogató, köszönőlevelet kaptunk, annak is nagyon jó promóciója volt. Az RTL-lel is 
tárgyaltunk egyébként, pont a Tisza-tó miatt; ott sajnos nekik volt valamilyen szerződésük, az 
Siófok miatt nem jöhetett össze, de a jövő évi tervben benne van, mert ez tényleg nagyon 
sikeresnek bizonyult. Ezen kívül több, összesen 9 olyan televíziós műsort indítottunk el 
5 kereskedelmi csatornán - TV2, RTL -, amelyek ilyen ismeretterjesztő, az utazást 
népszerűsítő, Magyarországon rejtett kincseket felfedező műsorok voltak, mert a tévé még 
mindig egy nagyon-nagyon erőteljes eszköz, és itt hozzá kell tenni a büdzsét is, mert sajnos, 
az egyik legdrágább is, de azért próbálunk olyan partnerségeket kötni, hogy ezekkel tudjunk 
valamit tovább tenni. 

Szilágyi György képviselő úrnak válaszolnám a síelésre vonatkozóan, hogy meg 
fogom nézni, mert információim szerint az a nemzeti turisztikai adatbázis van a honlapunkon, 
ami a legnagyobb szálláshely-, program- és szolgáltatókereső - ez egy 29 ezres adatbázis -; az 
más kérdés, hogy pont ez lesz az IT fejlesztésének az egyik fő célja, hogy ezt esetlegesen 
foglalássá is továbbfejlesszük. Információim szerint ott a magyarországi síelőhelyek benne 
vannak, de mindenféleképpen le fogom ellenőrizni. Ez egy pontos visszajelzés volt, hogy ön, 
mint egy turista, magánembereként megnézni, és mégsem találja meg az információt, tehát 
úgy gondolom, van mit tennünk ezen a területen. Szlovákiával kapcsolatban egyébként azért 
voltunk büszkék, mert 10 év alatt megfordult a trend: 10 évvel ezelőtt kétszer annyi magyar 
ment Szlovákiába, mint amennyi szlovák jött ide, és ez most megfordult, most kétszer annyi 
szlovák jön. A bükfürdői gyógyfürdőnek például már a 25 százaléka szlovák vendég, tehát az 
egész nyugat-magyarországi rész nagyon szépen profitál a szlovák, cseh piacokból.  
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Az imént említettem a belföldi utazási koncepciót, amikor kiemeltem, hogy ne azt 
mondjuk, hogy gyere a Balatonra - ami nagyon fontos, és mondani is fogjuk a jövőben is -, 
hanem általában a belföldi utazás szemléletformálását próbáljuk az ismeretterjesztésen át 
megvalósítani, tehát hogy miért érdemes egészségturizmussal foglalkozni, és milyen alfajai 
vannak. Az egészségturizmus nemcsak gyógyfürdőkből áll - hogy csak egy példát említsek -, 
itt rengeteg, végeláthatatlan azoknak a turisztikai termékeknek a sora, amivel még érdemes és 
kell foglalkoznunk. 

Zakó László képviselő úr kérdezte, hogy mit jelent az, hogy kétszer annyit költünk 
külföldön. Ez egy KSH-statisztika, ami azt jelenti, hogy a magyar lakosok körében a magyar 
lakosok utazási szokásait mérték fel 75 ezer, mintavételes mélyinterjún keresztül. Ott 
kérdezték meg, hogy a lakosok mennyit költenek külföldön, és a lakosok hány százaléka 
megy külföldre. Lehet, hogy ez nem a legpontosabb, azért sajnos, vannak fenntartásaim a 
KSH statisztikáival szemben, de az irányokat jól mutatja, hogy kétszer annyi pénzt viszünk ki, 
mint amennyit itthon költünk el turisztikai motivációra, tehát úgy gondolom, hogy a 
végeredmény a 438 és 237 milliárd forint közötti különbség lehet. Hozzáteszem, hogy mi nem 
tudunk versenyezni Horvátországgal és Ausztriával síelés tekintetében, nekünk másban kell 
versenyeznünk. A hosszú hétvégéktől kezdve rengeteg olyan egyéb ötlet merült fel, amikkel 
lehet versenyezni, de a Balaton is abszolút egy olyan termék és a Tisza-tó is, tehát tényleg 
végeláthatatlan ezeknek a termékeknek a neve.  

A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák egyébként a tavalyi évben 
először átlépte az 50 százalékot, a regisztrált vendégéjszakák 50,9 százaléka már belföldi volt, 
de a bevételeket tekintve még az egynegyede, sőt a külföldiek által elköltött devizabevételek 
75 százaléka Budapesten költődik el, tehát itt nagyon érdekes összefüggések vannak. 
Valahogy a lakosokat szeretnénk arra rávenni, és az a célunk ezzel a kampányfilmmel - amit 
önök is megkaptak egyébként szeptember 27-én, a turizmus világnapján -, ez egy része volt 
ennek a kampánynak, ennek a szemléletformálásnak, hogy ne legyen degradáló. Talán 
mindannyian tapasztaltuk azt, amikor beszélgetünk baráti társaságban, hogy „idén csak 
belföldön maradok, mert nincsen”, mert „csak”. Ezt a „csak” szót kellene megváltoztatni. 
Ennek a belföldi utazásnak a presztízsét szeretnénk felhozni, és mindenkit megszólítva - a 
fiatal családosoktól az idős korosztályig, akár kor, akár turisztikai termék alapján – ezt 
megfogalmazni. Ez nem egy egyszerű feladat, ez egy nagyon hosszú feladat, sőt most már 
komoly szociológusokkal is beszélgettünk - nem akarom az időt rabolni -, ez még a ’70-es, 
’80-as évektől indul az ő véleményük alapján, amikor is a szabadság egyet jelentett a 
külföldre meneküléssel, és ez mind a mai napig beívódott az emberekbe. A rendszerváltás 
idején hirtelen lehetett menni, akkor mindenki külföldöt fedezte fel, és Magyarország nagyon 
lemaradt; pont az én generációm is egyébként, mert az elmúlt 10 évben kezdtem jobban 
felfedezni Magyarországot, hiszen pont abban a generációban voltunk, hogy mindenki 
külföldet szerette volna megnézni. Ezért fontos ez a szemléletformálás, hogy igenis, legyen 
érték Magyarországon, és ne egy degradáló „csak” szó legyen ezekben a mondatokban. 

Pál Béla képviselő úr kérdezte, hogy hogyan építettük fel a marketingtervet. A 
marketingterv egy alulról jövő építkezés. Először is direkt nem szerettünk volna 
irányvonalakat szabni sem a régiókban, akik a 9 turisztikai régió által a helyi erőkkel, helyi 
szolgáltatókkal vannak kapcsolatban, ezért ők kezdték el az egyeztetést szolgáltatókkal, 
megalakult TDM-szervezetekkel alapjavaslatokkal, a külképviseleteknél ugyanezt végeztük, 
hogy ők a külpiaci trendek, külpiaci igények vonatkozásában, és ezek jöttek befelé úgymond a 
központba, mind a mai napig jönnek, amiket különböző elvek szerint szortírozunk, és megy 
egy folyamatos egyeztetés. A Turizmus Zrt.-nek van egy szakmai tanácsadó testülete, ami 
korábban nem volt a vezetésnek, amiben 5 nagy szakmai szervezet képviselői ülnek, akikkel 
rendszeresen, havi szinten egyeztetünk és találkozunk, és a véleményükre kíváncsiak 
vagyunk. A legnagyobb magyar beutaztató irodák szövetsége van benne például, akik a 
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beutaztató irodai forgalom 80 százalékát adják, a Magyar Szállodaszövetség, akik a 
legnagyobbak ebben, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, a Magyar 
Rendezvényszervezők Szövetsége és a Magyar Kongresszusi Irodák Szövetsége is, tehát azok 
a fő piaci szereplők, akik egy jelentős beutazó forgalmat generálnak, velük egyeztetjük majd 
ezt. Ez a folyamat egyébként tovább fog menni hivatalos formában; a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal, mint a szakmai felügyeletet ellátó minisztériummal is folyamatos 
párbeszédben vagyunk. Ez egy többlépcsős elfogadás lesz, míg jelenlegi terveink szerint 
november 18-án tartanánk egy marketingterv-prezentációt, ezen dolgozunk az időt tekintve. 

A tárcákkal való együttműködésnek volt egy nagyon jó példája, ez pedig az európai 
uniós első félév. Bár én új vagyok ebben az államigazgatási részben, de a korábbi kollégák 
elmondták, hogy ilyen mértékű összefogást még nem tapasztaltak, ahol a 
Külügyminisztérium, a Hungarofest - mint akik a kulturális programokért voltak felelősek -, 
az AMC, a Turizmus Zrt. nagykövetsége volt kint az összes európai országban, nemcsak 
Magyarországon; múltkor említettem ezt az európai uniós beszámoló kapcsán, hogy nekünk 
az igazán fontosak a külföldi megjelenések voltak. Egy olyan kapcsolatépítés és egy olyan 
együtt gondolkodás indult el, hogy az Európai Unió végeztével pont azon kezdtünk el 
gondolkodni, hogy hogyan tudunk együttműködni még jobban, úgyhogy mind az AMC, mind 
a Hungarofest az - akik a kulturális rendezvényekért, állami ünnepségekért felelősek -, 
akikkel elkezdtük ezt az egyeztetést.  

A jövő évre konkrét akcióterveket szeretnénk most már kidolgozni, de egyébként 
például az AMC-vel két héttel ezelőtt az OMÉK, a legnagyobb Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállításon már ott voltunk, és kölcsönösen segítettünk nekik a 
kommunikációban, tehát elindultak ezek a fajta egyeztetések, sőt - a büdzsétől is függ - jövőre 
szeretnénk kilépni egy olyan nemzetközi, több országon átívelő kommunikációra, CNN, 
BBC, ahol Montenegrótól Szerbián át Bulgária, tehát - talán nem veszik zokon - nálunk 
fejletlenebb országok is ott vannak, mert ezzel több 150-180 millió embert érnek el. Az egyik 
program kapcsán konkrétan már tárgyaltunk is a KIM-mel, a Kommunikációért Felelős 
Államtitkársággal, velük egy hathetes programot csinálnának. Ebből a hathetes programból –
 ez az IO nevű műsor -, mondjuk, egy hét lenne a turizmus, meg az egésznek a legfőbb 
nyertese a turizmus lenne. Ezt önmagunkban mi nem tudjuk megcsinálni, ehhez kell az, hogy 
bemutatnák hat héten keresztül: egy hét turizmus, egy hét gazdaság, egy hét mezőgazdasági 
kérdések, és több téma van. A KIM nyitottnak mutatkozik rá, várják tőlünk a javaslatokat, mi 
várjuk majd a jövő évi marketing-költségtervünket, és akkor tudunk ezzel kapcsolatban 
továbblépni, de megvan a partnerségi, együttműködési szándék. 

A 2011. éves marketingkeret: a marketingre körülbelül 4 milliárdot költöttünk. Ez a 
tavalyi évi áthúzódó volt, bár az több lett volna, ha nem kellett volna a 712 millió áfahiányt 
befizetni, amivel átvettük a céget, a saját bevételek voltak, illetve az idei évi marketing állami 
támogatási szerződésünk. 2012-re mekkorát igényelnénk? Az volt az eredeti célunk, hogy 
2013-ra érjük el legalább nominális értéken azt, ami 2002-ben volt, ez a költségvetés, ami 
11 milliárd forint volt - most 5 milliárdokról beszélgetünk, és azóta azért az infláció, úgy 
gondolom, hogy elég sokat változott -, tehát szeretném, ha ez a jelenlegi 5 milliárd és a 2002-
ben volt 11 milliárd közötti összeg lenne. Úgy gondolom, hogy 7-8 milliárddal egy olyan 
növekedési pályára tudnánk lépni, ami jó lenne.  

Itt át is kötnék Bánki Erik elnök úrnak a kérdésére, mert más szemszögből próbáltuk 
vizsgálni most ezt az idei teljesítményt és a hatékonyságot, mégpedig – nevesítve – úgy, hogy 
ez egy befektetés. Megnéztük azokat az eredményeket, hogy melyek azok, ahol növekedés 
van bevételek tekintetében is. Csak az a külföldi, elnök úr által említett, 1-7. hónap közötti 
növekedésből prognosztizált év végi növekedés 16,6 milliárd pluszbevételt jelent az ország 
számára, tehát nagyon bízom benne, hogy önök is, képviselő urak, támogatni fogják azt a fajta 
kérést, hogy ez nem egy olyan költség, nem értek hozzá, mint az egészségügy - mondjuk az is 
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befektetés -, vagy ami viszi a költségeket egy fenntartással, hanem ez egy befektetés. A 
turizmus egy olyan terület, ami nagyon könnyen meg tud térülni, tehát hirtelen lehet 
eredményeket felmutatni benne, oda komoly eredmények kellenek. ITC-re térnék szintén 
vissza, ahol most elkészült egy anyag az európai turizmus rt. költségvetéséről. Bár látszólag 
az átlagnak a kétharmada a mi költségvetésünk, de ez gyakorlatilag kevesebb mint az 
egyharmad, mert a feladatokat tekintve fenn kell tartani egy teljes vidéki régiós hálózatot, 
belföldi marketingre kell költeni; ők ezt az összeget, ami van, csak a külföldi 
országkommunikációra költik, nekünk pedig ennek alapján kevesebb mint az egyharmada a 
költségünk. Ezért lenne nemzetközi összehasonlításban egy reális cél a jelenleginek 
körülbelül a háromszorosa, ez kellene, de ez sajnos, ez évről évre csökkent.  

A kutatási eredményekkel kapcsolatban kérdezte még elnök úr, hogy a belföldi 
turizmusban miért nem szerepel az üzleti turizmus. Sajnos, a KSH a belföldi utazási 
motivációkat... Hogy fogalmazzak? Abból tudunk dolgozni, ami itt van ebben a kutatásban. A 
legfőbb utazási motiváció egyébként a családlátogatás és a rokonlátogatás, a másik pedig -
 csak ott turisztikai céllal - a szálláshelyen való időtöltés. Hogy azon belül egészségturizmus, 
konferenciaturizmus vagy üzleti turizmus volt-e, azt sajnos nem mérte tovább, csak azt, hogy 
egyáltalán turisztikai céllal, tehát valami szabadidő-eltöltés okán volt ott. Érdemes lenne ezzel 
foglalkozni, mert például a belföldi turizmus okán teljesen fals kép, ha csak a régiók 
statisztikáját nézzük, hiszen toronymagasan Budapest vezet, és tudjuk, hogy Budapestre nem 
nyaralni, hanem konferenciákra, rendezvényekre jönnek az emberek, és kétszer annyi vagy 
körülbelül hasonlóan annyi, több mint 2 millió belföldi vendégéjszaka jön Budapestre, mint a 
Balatonra, tehát érdemes lenne ezzel foglalkozni. Ehhez szintén a kutatási terveket kell 
felülvizsgálni, és szeretnénk azzal kapcsolatban is mélyebb következtetéseket levonni. Most 
egyébként tárgyalásban vagyunk a KSH-val, de éppen pénzt akarnak kérni a kutatásaikért, 
ami állami cégként, úgy gondolom, hogy nekünk alapvető érdekünk lenne. 

A külső forrásokat említette még elnök úr. Nagyon megdöbbenve tapasztaltuk, én azt 
hittem vagy úgy gondoltam, hogy már idén tovább tudunk jutni abban a szemléletben, hogy a 
Turizmus Zrt. nem azért van, hogy egy szolgáltató helyett elvégezze a 
marketingtevékenységét, hanem közösen sokkal erőteljesebbek tudunk lenni. Ez sajnos, még 
mindig nem így van. Több példát is tudnék említeni, nevek nélkül, de egész egyszerűen azok 
a helyi érdekek vagy mondjuk, egy adott városban, hogy nem egy szállodát kell reklámozni, 
hanem a desztinációt kell reklámozni, és majd utána a vendég a pénztárcájának megfelelően 
megtalálja a megfelelő szálláshelyet, kategóriát. Úgy gondolom, hogy ebben abból a 
szempontból van szerepünk, hogy ez egy szemléletformálás a szolgáltatók felé is. Nem volt 
meg az a kultúra, amit elnök úr említett – az Atout France-nál 40 százalék, a német turizmus 
rt.-nél a bevételek 30 százaléka a szolgáltatóktól jön -, ez úgy néz ki, hogy például a német 
szállodaszövetség befizet 5 millió eurót az éves országos marketingkeretbe, a Deutsche Bahn 
befizet 2 millió eurót, a Lufthansa befizet ikszmillió eurót, és így közösen csinálják. Ezek a 
szolgáltatók Magyarországon - nem bántva őket, én magam is onnan jövök - nem voltak 
ehhez a szemlélethez hozzászokva, inkább az volt, hogy mennyivel segít az állam a Turizmus 
Zrt.-n keresztül, mert az adókat befizetjük, tehát egy kicsit más a szemléletmód. Ezen 
dolgozni kell lépésről lépésre, amit szintén egy szemléletformálással lehet megcsinálni. 
Vannak jó példák, lásd Budapest, tehát kezdik megérteni a budapesti szolgáltatók is, ahogy 
csatlakoztak akár a BB-kampányhoz most nagyobb összeggel, ami az egyedüli ilyen nagy 
kampányunk, akár a Légi Marketing Alap Hévízen, amiben most próbálunk ott 
együttműködni, de ezek lépésről lépésre haladnak. 

Azt hiszem, hogy válaszoltam mindegyik kérdésre, úgyhogy köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen magát az írásbeli részletes és tényleg nagyon alapos 

tájékoztatást és a szóbeli kiegészítéseket is, vezérigazgató úr. Bízom abban, hogy a jövő évi 



- 25 - 

költségvetés közös reményeink szerint alakul, és ezt a fejlődési pályát tovább lehet folytatni. 
Azt gondolom, hogy talán valóban az a legnyomósabb érv - mindamellett, hogy a Turizmus 
Zrt. tevékenysége egyébként egyben az ország imázsát, az ország képét is meghatározza és 
javítja -, hogy a költségvetés szempontjából azok a forintok, amiket a marketingre költünk, 
láthatóan bőségesen megtérülnek.  Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárjuk. 

Tájékoztató az Új Széchenyi-terv turisztikai pályázatainak időarányos 
felhasználásáról 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amelyben egy tájékoztatót hallgatunk meg 
az Új Széchenyi-terv turisztikai pályázatainak időarányos felhasználásáról. Kérem a 
Fejlesztési Minisztérium képviselőit, hogy fáradjanak az asztal végéhez!  

Köszöntöm Kajdi Ákos főosztályvezető urat, illetve Soproni Gyula referens urat! 
Képviselőtársaim megkapták azt az írásos előterjesztést, amelyet a minisztérium készített, és 
amelyet Fónagy államtitkár úr jegyez. Kérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan van-e bármilyen 
kiegészítésük. Amennyiben van, akkor azt most tehetik meg. 

Kajdi Ákos (NFM) szóbeli kiegészítése 

KAJDI ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Tisztelettel 
köszöntöm önöket, elnök úr, képviselő urak! Talán csak néhány számszerű bevezetést tennék. 
Mint önök számára is ismeretes, Magyarország számára 2007-2013 között mintegy 8 ezer 
milliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre. Ebből a 8 ezer milliárd forintból mintegy 
1800 milliárd forint az, ami regionális programok keretében kerülhet felhasználásra, és ebből 
az 1800 milliárdból 300 milliárd forint szolgálja kifejezetten a turizmusfejlesztés céljait. A 
turizmus elsősorban kizárólagosan a regionális programokban jelentkezik meg az uniós 
források tekintetében. 

Amiről az anyag és ez a tájékoztató szól, az az, hogy ebből a 300 milliárd forintból a 
még fel nem használt 100 milliárd forint milyen célokra, milyen elvek mentén került 
felhasználásra. Mint az anyagból kiderül, öt téma, terület mentén, hat pályázati kiírás 
keretében kerül az idei év folyamán meghirdetésre ez a támogatási keretösszeg; ebből a hat 
pályázati kiírásból két pályázati kiírás megjelent, a továbbiakat az idei év folyamán 
szeretnénk megjelentetni. 

Azt gondolom, hogy ennyi számszerű bevezetést szándékoztam megtenni, és várom az 
önök észrevételeit, kérdéseit.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 

az anyaggal kapcsolatban kérdésük, esetleg észrevételük. (Jelzésre:) Zakó László képviselő 
úr, öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Az Új Széchenyi-terv kiemelt fejezetei 
közé tartozik - és ezt már annak idején megtárgyalta a bizottság is - az egészségturizmus és 
azon belül a fogászati turizmus támogatása. Már akkor is a nemtetszésünket fejeztük ki itt a 
bizottsági ülésen, és gondolom, a negatív társadalmi visszhangok is eljutottak a minisztérium 
fülébe. Egy kicsit disszonáns az, hogy fogászati vállalkozásokat támogatunk turisztikai célból. 

Szeretném kérdezni, mert erre vonatkozó anyagot nem találtam, hogy hogyan áll ez a 
szegmens, valójában mennyi pénzzel fogjuk, fogják támogatni, és újra megkérdezem, hogy 
miért támogatják - mert ezt nem lehet elégszer megkérdezni, értetlenül állunk ezelőtt -, és 
mivel mérik majd ennek a hasznát, illetve az itt-tartózkodás idejét a kérdőívekben. A vendég 
arról nyilatkozik, hogy mennyi lesz a fogsorának az elkészítési ideje vagy a gipszharapás 
kötési ideje, vagy mitől teszik függővé, hogy mennyi lesz ennek a hozadéka, amit 
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belepumpálnak ebbe a szektorba? Szeretném, ha erre vonatkozóan mondanának valamit, 
illetve kihasználva a lehetőséget, hogy a minisztérium képviselője itt van - ez nem idetartozik, 
előrebocsátom -, megkérdezném, hogy a turizmustörvénnyel mikor fogunk találkozni itt a 
parlament padsoraiban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A turizmustörvény kidolgozása a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 

tartozik, tehát szerintem most az urak nem tudnak erre választ adni. 
Hadházy Sándor képviselő úr, öné a szó. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt 

Látjuk, hogy a 8 ezer milliárd forintos uniós keretből 300 milliárd forint volt turizmusra 
felhasználható, ami az elmúlt időszakra visszatekintve egy elképesztően jó szám; amikor a 
Széchenyi-terv 2000 tájékán beindult, akkor szerényebb összegekkel számolt.  

Az a kérdésem, hogy van-e valamilyen mérés, valamilyen tapasztalat azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan hasznosult a korábban elköltött 200 milliárd forint, illetve a 
turizmus területén benyújtott pályázatok megvalósultak-e, a 2008-2009-es pénzügyi válság 
mennyiben torzította ezeket a folyamatokat, vagy esetleg mennyire akadályozta, vannak-e 
beragadt projektek, amelyeknek a finanszírozása megakadt. Kiderült-e az, hogy az önerő nem 
mindig állt rendelkezésre, vagy esetleg a gazdasági számítások nem voltak teljes körűen 
megalapozottak, illetve hogyan látják, mekkora az érdeklődés a még szabad felhasználású 
összegekre - itt 109 milliárd forint szerepel a régiók vonatkozásában - , illetve a benyújtott 
vagy az előkészítés alatt lévő pályázatok mennyire megalapozottak, és mennyire szolgálják az 
adott régió érdekeit? Itt elsősorban a vonzerőfejlesztés az, ami nagyon izgalmas kérdés, 
hiszen azt látjuk, hogy vonzerőfejlesztés területén rengeteg tennivalónk van, és 
meggyőződésem szerint az elmúlt években ezen a területen igazából nem hasznosultak eléggé 
a források. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további kérdés, esetleg vélemény az 

előterjesztéssel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, nekem van még egy 
kérdésem. A megjelent pályázatokat nézve szembetűnő volt számomra az, hogy a TDM-
pályázatok rendkívül rossz hatékonysággal működtek. Nyilván ez az oka annak, hogy 
szeptemberben fel is függesztették ezt a pályázatot, hiszen ha megnézzük az első forduló 
eredményeit, akkor a rendelkezésre álló 5,2 milliárd forinthoz képest mindösszesen 800 millió 
forintot tudtak megítélni, és gondolom, ez nem azért volt, mert gyengék voltak a pályázatok, 
mert a 23 beérkezett pályázatból 15 így is nyert, tehát valószínű, hogy a kiírással van a 
probléma, és a második körre is csak 22 pályázó nyújtotta be a pályázatát. Én láttam magam 
is a kiírást, és beszéltem több önkormányzati vezetővel, akiknek komoly szándékuk volt az, 
hogy erre pályázzanak, de egyszerűen olyan rossz ennek a kiírásnak a struktúrája, hogy az 
nem éri meg számukra. 

A kérdésem az lenne igazából, hogy nagyjából mikorra várható az új kiírás, mert nagy 
szükség lenne a szervezetek működésére; ahogy ez az iménti napirend kapcsán is szóba 
került, a belföldi turizmus meghatározó motorjai lehetnének ezek a 
desztinációmenedzsmentek, ahhoz viszont az kellene, hogy ez megváltozzon.  

Itt a külön kérésem az lenne, hogy a két legnagyobb, legerősebb desztináció mind a 
belföldi, mind a külföldi piac szempontjából Budapest és a Balaton, és a mostani kiírásban 
egyik sem tudott volna pályázni, tehát ha már az új kiíráson gondolkodnak, akkor legyen 
ennek egy olyan része is, amely ezeknek a regionális TDM-szervezeteknek ad pályázati 
lehetőséget, mert azt gondolom, hogy itt olyan attrakciók vannak, amelyeknek a 
kihasználtságát tovább lehetne növelni. Ha jól emlékszem, mintha jövő héten alakulna meg 
például a balatoni regionális TDM, 20-án, ahol a különböző tóparti települések és desztinációs 
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szervezetek rájöttek arra, hogy önmagukban nem tudnak olyan hatékonyan működni, ezért 
minden állami generálás nélkül, önkéntesen fognak össze, és hoznak létre egy ilyen térségi 
szervezetet. Úgy tudom, hogy Budapesten a budapesti önkormányzatok között is folyamatos 
egyeztetés van a kerületek között arról, hogy milyen közös szervezet létrehozásával lehetne 
növelni Budapest vendégforgalmát, tehát ezekre érdemes lenne majd mindenképpen figyelmet 
szentelni. 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, úgy megadnám a szót főosztályvezető 
úrnak, hogy adjon választ az elhangzott kérdésekre.  

Kajdi Ákos (NFM) válaszadása 

KAJDI ÁKOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdéseket. 
Ha megengedik, néhány mondatban válaszolnék is, aztán a kollégám kiegészítené 
kérdésenként a válaszokat. Az elejéről haladva, Zakó képviselő úr kérdésére, hogy miért 
támogatjuk az egészségturizmust külön, milyen hasznot látunk ebben, illetve erre milyen 
források állnak rendelkezésre: erre mintegy 14 milliárd forint áll rendelkezésre az idei év 
folyamán. A pályázati kiírás előkészítése folyamatban van. Nyilván mi is észleljük, hogy ez 
egy igen bonyolult téma, és nagyon sok szereplőnek a véleményét figyelembe kell vennünk; 
amikor elkészítjük ezt a kiírást, igyekszünk kellő körültekintéssel eljárni. 

Azt gondoljuk, hogy az egészségturizmus többszörösen tudja kifejteni a hatását, 
nyilván mind a vállalkozás fejlesztésén, mind a turizmus fejlesztésén keresztül többszörös 
hasznot tudunk elérni, viszont az is egyértelmű szándékunk - és ez az Európai Unió 
követelményeivel is összhangban van -, hogy nyilván olyan projekteket valósítsunk meg, 
amelyek nemcsak támogatást érnek el, hanem ezek később működtethetőek, fenntarthatóak. 
Ehhez nyilván folyamatosan keressük a megoldásokat, és természetesen igen fontos, hogy a 
számszerűsíthető eredményeket is számon tudjuk kérni akár az eltöltött vendégéjszakák 
számában vagy az emiatt megnövekedett vendégéjszakák számában, az igénybe vett 
szolgáltatások számában, az idelátogatók számában, de azt gondolom, hogy a kollégám ki tud 
még egészíteni ezen a téren. Nagyon fontos tehát, hogy megalapozott és jó projektek 
részesülhessenek támogatásban, amelyek egyszerre képesek a turizmus céljait is szolgálni és a 
vállalkozásfejlesztést is segíteni. Ez elmondható egyébként a többi turizmusfejlesztési 
pályázatra is, hogy ez egy igen komplex terület, nagyon sok szakterület együttműködését 
igényli, hogy megfelelő pályázatok szülessenek, és ezek a projektek igen sokszorosan képesek 
kifejteni a hatásukat. 

Gyula, kérlek, hogy akkor egészítsd ki! 

Soproni Gyula (NFM) válaszadása 

SOPRONI GYULA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm én is. Tisztelettel 
köszöntök mindenkit!  

Még a fogászatra szeretnék kitérni. Ketté kell választanunk a felvetésre adott választ. 
Az egyik oldala a sajtóban megjelent, fogászatra elkülönített konkrét összeg, ami 
tulajdonképpen tőlünk valamilyen módon függetlenül történt. Amennyit én erről tudok, hogy 
ez nem konkrét projektek támogatására irányul, hanem ebből egy kutatást, illetve egyéb, 
marketinggel kapcsolatos intézkedéseket terveznek megvalósítani, de ez az én szakmai 
értesülésem, ebben az ügyben igazán konkrétat nem tudok mondani. A fogászat a 
legösszefogottabb, olyan egészségügyi turisztikai szolgáltató terület lehet, amely így 
egységesen meg tud jelenni - én úgy gondolom, hogy ezért is történt meg ennek a kiemelése -, 
de legjobb tudomásom szerint ez az összeg nem projektek támogatására irányul.  

A másik oldalon az egészségügyi turizmus pályázati felhívástervezetünkben valóban 
lehetnek kedvezményezettek a fogászatok, de ez bármely más is lehet, ott ez a terület külön 
nincsen kiemelve, csak a lehetősége meg van teremtve, hogy pályázzon, szívesen fogadjuk, de 



- 28 - 

ugyanígy fogadjuk a szemészetet, a plasztikát, a csípőprotéziseket és a többi, ezek a 
lehetőségek tehát benne vannak ebben a tervezetben, de ott nincsenek kiemelve a fogászok. 
Magához a kiíráshoz még érdemes azt hangsúlyozni vagy kiemelni, hogy ez a terület keresi a 
helyét. Több megbeszélésen voltam mostanában, ahol a pályázat konkrétan szóba sem került, 
pedig nyilvánvalóvá tették, hogy itt van az NFÜ képviselője, és tud válaszolni, de egyáltalán 
nem ez volt a téma, hanem az, hogy a magánszolgáltatók, illetve a közszolgáltatók, tehát a 
kórházak hogyan tudják egymáshoz pozicionálni magukat, hogy hogyan viszonyuljanak a 
magánforrásokhoz, az OEP-forrásokhoz - ebbe nem is szeretnék belemenni, ez egy olyan 
komplex terület -, és pont ez okozza azt, hogy nekik is dűlőre kell jutni abban, hogy mire 
használnák fel a forrásokat, hiszen arra célszerű kiírni ezt a támogatást. Ez az, ami nagyon 
bonyolulttá teszi számunkra ezt a kiírást. Nekünk végső soron a koncepciónk, amit a 
Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai támogatásával, illetve a Nefmi Egészségügyért 
Felelős Államtitkársága szakértőivel készítettünk el, valamennyire készen áll, de lehet, hogy 
ez átdolgozásra kerül. Fellegi miniszter úr éppen most írt egy levelet Matolcsy miniszter 
úrnak ebben a témában, hogy nekünk további szakmai inputok szükségesek ehhez. 

Megpróbálok válaszolni Hadházy Sándor úr kérdésére. Történnek mérések a 
megvalósulásokról, de folyamatában több dologról beszélünk. Az egyik az, hogy 
gyakorlatilag a 2007-2008-ban támogatott kiírások részben kétfordulósak voltak, főleg ezek 
az attrakciófejlesztési kiírások, amik azt jelentették, hogy az nem túl jó, az elhúzódó 
folyamatok miatt volt, ami csak 2009-ben kezdte meg gyakorlatilag a megvalósítást, tehát 
még most áll sok projekt megvalósítás, illetve zárás alatt. Gyakorlatilag itt az eredményeket, 
pontosabban ebben a szakmai zsargonban vett eredményeket tudjuk mérni, vagyis azt, hogy 
hány munkaerőt vett fel, egyáltalán megvalósult-e, és hogy milyen fizikai beruházást hajtott 
végre, de a hatásokról, amire igazán kíváncsiak vagyunk, hogy ezt megérte-e befektetni, fenn 
tudta-e tartani, növekedett-e a látogatószám, még csak ilyen kezdetleges adataink vannak. 
Annyit mindenesetre el lehet mondani, hogy vegyes a kép, tehát azt látjuk, hogy ha olyan 
fejlesztések történnek - kiemelek egy fürdőt -, aminek a környezetében szállodaberuházások 
is párhuzamosan megvalósultak, akkor az jobban működik, illetve ha modern technológiákat 
alkalmaz, ha fókuszálja a célcsoportját, akkor ezek jobban működnek, az önálló attrakciók 
pedig nehezebben tudják majd fenntartani magukat. Itt figyelembe ajánlok egy egyébként 
nagyon jó projektet, ez a bikali élménypark, amely mellett van egy nagyon jó szálloda is, ez 
fantasztikus ötlet. Számunkra ez egy nagy szakmai kérdés, hogy fog-e működni, mert olyan 
nehézkes a megközelítése, hogy kérdés az, hogy érkezik-e a gyerekcsoportokon kívül annyi 
turista, ami ennek a fenntartását évekre megvalósítja. Készítettünk erre tanulmányokat, ha jól 
tudom, az értékelő csapat éppen megrendelés alatt tart egy ilyen turizmusra, 2007-2010 
közötti projektekre vonatkozó kutatást, tehát ezt csináljuk, de most még csak részadataink 
vannak. Annyit szeretnék elmondani, hogy ennek van értelme. A 2004-2006-os időszakra már 
2008-ban megvalósult egy ilyen kutatás, az is inkább persze a pályázat tapasztalataira tudott 
lőni, de ezeket a tapasztalatokat vissza is csatoltuk a 2009-es kiírásokban, tehát azért ezt 
próbáljuk konzekvensen megvalósítani. 

Az önerő kérdése. Valóban, a pénzügyi válság nagyon befolyásolt minket; 
természetesen nem szeretnénk erre mindent ráfogni, de érezhető. Ez elsősorban a zöldmezős 
beruházásoknál volt tetten érhető, különösen a vállalkozásoknál, hogy gyakorlatilag nagyon 
sokan nem jutottak hitelhez, és fél éves, háromnegyed éves halasztások után visszaadták a 
támogatást, visszakerült a pénz a rendszerbe. Ez a legjobban a szálláshelyeknél jön elő, és azt 
szoktuk mondani, hogy önkormányzati projekteknél ez kevésbé jellemző, hiszen a 
kötvényekből, egyéb módon, saját bevételekből biztosított forrásokat előre tervezték és ott 
vannak, ennek ellenére egy-egy önkormányzatnál is előfordult, hogy úgy gondolták, 
pontosabban az „úgy gondolták” alatt azt értem, hogy nagyon sok esetben a közbeszerzésnél 
jött elő az, hogy jóval drágábban tudták volna megvalósítani, mint ahogy, és én azt gondolom, 
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hogy megfontoltan ilyenkor többen visszaadták a projekteket. Sajnos, egyébként egy jellemző 
gondunk a közbeszerzéssel kapcsolatos költségváltozás.  

A gazdasági számítások megalapozottsága. Én azt gondolom, hogy ezek azért 
alapvetően működtek, mi ezeket ellenőrizzük is. Olyan projekteket nem szeretünk elengedni, 
amelyek teljesen bizonytalan számításokon alapulnak, de az egy másik kérdés, hogy nem mi 
írjuk a pályázatot, és ilyet nem tehetünk, hogy megkérdőjelezzük valakinek a prudensségét, 
tehát nyilván bizonyos mérték után nem vizsgálódunk. Ha egy reális látogatószám-tervezés, 
reális célkitűzések alapján, reális belépőjegyekkel számolva emellett az önkormányzat leteszi 
a voksát, hogy ő hosszú távon mellé teszi az esetleges veszteségeket, és így fenn tudja tartani 
ezt a létesítményt, akkor ez támogatásra javasolható, és onnantól kezdve pedig a valóság 
mutatja majd meg, hogy mennyire működik a valódi vonzerő. 

Előkészítés alatt lévő pályázatok, illetve hogy milyen vonzerőt fejtenek ki a mostani 
pályázataink. A TDM az a következő kérdés lesz, ezt ezért ki is venném, ott látható a keret és 
a lekötés közötti különbség; az egy másik történet, amire szintén fogok reagálni. A turisztikai 
szolgáltatások című pályázatunk most nagyon újszerű, illetve nem is annyira újszerű, hiszen 
mindenre, amit ez a pályázat tartalmaz, eddig is lehetőség volt, de most célzottan a kis- és 
középvállalkozásokat szólítottuk meg kisösszegű támogatással, és nagyon sok megkötés 
nélkül. Ezalatt azt értem, hogy a turisztikai témákat nem mi határoztuk meg, hanem rábíztuk a 
vállalkozásokra, hogy ha ő kalandparkot szeretne, akkor azt támogassa, ha ő búvárkodást akar 
megvalósítani a Balatonnál, akkor az is jó, mi csak a szakmai realitását próbáljuk ellenőrizni. 
Bevallom, személyesen úgy gondolom, hogy ennek kereslete alulmúlta a vágyainkat, de ettől 
függetlenül régiós szinten 20-40 közötti pályázat érkezett be az első körben - ez országosan 
200 pályázat volt -, ami azt figyelembe véve, hogy ez a pályázatnak egy első szakasza, végső 
soron egy teljesen jó eredmény, és gyakorlatilag a projektek fele támogatásban tudott 
részesülni. Nagyon fontos, hogy a formai hibák száma is nagyon alacsony, tehát ebben is van 
egy javulás a pályázók részéről. A második szakasz október 3-án zárult ebben a kiírásban. A 
pontos igényt azért nem tudom, mert a beérkezés és az elektronikus rendszerbe való rögzítés 
még nem teljesen történt meg, de nagyságrendileg hasonló igényt közvetítettek felém a régiós 
kollégák, tehát azt gondolom, hogy ez a pályázat végső soron beváltotta a várakozásokat. Itt is 
látható viszont egy olyan tendencia, hogy a projektek, azt írják, hogy önerőből teszik hozzá a 
saját részt, a tapasztalat viszont az, hogy amikor eljutnak a támogatási szerződés 
megkötéséhez, ott majd hitellé változik ez az önerő, és akkor itt jön a kérdés, hogy azt a 10-
20 millió forint önerőt, pontosabban a hitelt megkapja-e majd a vállalkozás, amikor valóban 
forintosítani kell. Ez is néhány hónapon belül dől el, hogy mekkora a sikerességi rátája, de 
úgy tűnik, hogy ennek megvan. 

Az egészségügyi turizmusról beszéltünk, hogy ott mik az előkészítésnek a nehézségei, 
és pont ez okozza a szakmai dilemmákat. A kereskedelmi, illetve most már üzleti célú 
szálláshelyek fejlesztésére, úgy gondoljuk, hogy van igény, érkeznek is be az igények, 
úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez egy szükséges és jó kiírás lesz. A kiemelt projekteknél, azt 
gondolom, hogy ez nem is kérdés, és látszanak a különböző jó fejlesztési igények - akár 
gyógyhelyfejlesztések, akár egyéb, múzeumoknak, kastélyoknak, váraknak a következő 
szakasza -, ami mindenképpen egy dicséretes dolog, hogy lépésről lépésre, fokozatosan tudják 
felépíteni, és szakmai tartalommal megtölteni ezeket az épített örökségi helyszíneket. Úgy 
gondolom tehát, hogy az irány az jó, amerre haladunk. Ahogy el is hangzott, az 
attrakciófejlesztési pályázat fontosságát nem lehet alulbecsülni, viszont annyi szakmai inputot 
kaptunk a társadalmi vitán is, hogy még jelenleg is azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjunk 
még több lehetőséget teremteni, hiszen azt látni kell, hogy nekünk, mint kiíróknak most már 
két környi, négyévnyi tapasztalatunk van, és számtalan nehézséget is látunk. A korlátok, 
amiket beépítünk, tehát nem rosszindulat, ugyanakkor látjuk, hogy néhány korlátot szükséges 
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feloldani ahhoz, hogy a pályázóknak könnyebb legyen, és reálisabban tudjanak pályázni, de 
ez okoz némi időigényt, és ezen dolgozunk most. 

A végén elnök úrnak válaszolnék a TDM kapcsán: ez számomra a legnehezebb kérdés, 
pontosabban a válasz része a legnehezebb. Nagyon egyszerűen valóban egy szakmai dilemma 
van a pályázattal kapcsolatban, én inkább úgy mondanám, hogy ez egy feszültség. A TDM-
pályázat az egyetlen olyan pályázat, aminek a szakmai hátterét gyakorlatilag egyáltalán nem 
az NFÜ, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve rajtuk keresztül a Magyar Turizmus 
Zrt. adja, és mi azt látjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium hosszú távú TDM-es 
koncepciója meg a Magyar Turizmus Zrt. által működtetett regionális intézményrendszer 
között van némi, nem is azt mondom, hogy feszültség, csak még annak az illesztése nem 
történt meg, és úgy érzem, hogy ennek a kibogozásának kell most megtörténnie. Nem 
szeretnék ígéretet tenni megjelenési időpontra, pont azért, mert most nagyon sok kiírást 
szeretnénk egyben megjelentetni, és ez több olyan egyeztetést igényel, amire nem vagyok 
ráhatással. Azt gondolom, hogy az a bölcs, ha nem mondok időpontot, viszont azt 
mondhatom, hogy mivel óriási az igény, és ezt a TDM Szövetség is kifejezte felénk, ezért 
nagy a nyomás rajtunk, hogy minél hamarabb megjelentessük. 

Budapest, Balaton TDM-re szeretnék annyiban válaszolni, hogy Budapesten a 
forráshiány okoz gondot. Bevallom, én szakmai koncepciót nem láttam, de nyilván ennek az 
az oka, hogy nem én vagyok az első célpontja ennek, viszont itt több százmillió forintos 
igényről beszélünk, ami gyakorlatilag már nem létező abban a kontextusban, hogy kiemelt 
fejlesztésre allokálnák a forrásokat, és akkor így a TDM-re nem jut. A Balatonnál inkább 
technikai a probléma, mert ott nekünk is nagy fejfájást okoz, hogy nem tudunk a Balatonra 
egy egységes kiírást készíteni, mert bár látszólag egységes, technikailag háromfelé van 
szakadva. Gyakorlatilag ez az oka annak, hogy ilyen módon a Balatonnál nem tud egy 
intézmény egy egységes támogatást kapni, tehát a TDM-kiírás speciálisan megjelent a 
Balatonra, de technikailag szükségszerűen nem oldható meg jelen körülmények között 
máshogy, minthogy háromfelé legyen. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is mindkettejüknek a szóbeli kiegészítést és a kérdésekre adott 

válaszokat. A napirendi pontot lezárom, önöknek pedig további szép napot kívánok. 
A 4. napirendi pontunk az „egyebek”. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 

valamilyen felvetésük e tárgykörben. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. Tegnap csak 
egy ponttal gazdagodtunk, de egyelőre legyünk ezzel is elégedettek; majd talán a világbajnoki 
selejtezősorozatban jobban folytatjuk. Köszönöm szépen a bizottsági munkát. Szép napot 
kívánok mindenkinek! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 03 perc)  

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Szilágyi György 
a bizottság alelnöke 
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