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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 55 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívott előadókat és az érdeklődő vendégeket! A Sport- és 
turizmusbizottság kihelyezett bizottsági ülését megnyitom. Először is köszönöm szépen 
Ganczer Gábor vezérigazgató úrnak a meghívást és a lehetőséget, hogy a bizottság itt 
ülésezhet. Azt gondolom – látva a kiállítást, a standok színvonalát, az ottani érdeklődést –, 
senki sem bánta meg a bizottság tagjai közül, hogy ezen részt vett, és látta azt, hogy hogyan 
működik, milyen egy turizmuskiállítás, ami idén első évben kibővült a boat show-val, a 
kerékpáros kiállítással, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság révén az olimpai sportágak is 
képviseltetik magukat, és népszerűsítik a sportot, illetve a londoni nyári olimpiai játékokat.  

A bizottsági ülésre szóló meghívót megkapták képviselőtársaim. Kérdezem, hogy van-
e kiegészítő javaslatuk. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a mai 
ülésünk napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag 
elfogadta a mai ülés napirendjét. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes, így munkáját megkezdi.  

Napirend előtt Szilágyi képviselő úr ügyrendben kért szót. Öné a szó, képviselő úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez a parlament 

Sport- és turizmusbizottsága, és én tudom és tisztában vagyok vele, hogy a kétharmad 
birtokában úgy érzik, hogy minden és mindenki önök alá van rendelve, de arra szeretném 
kérni elnök urat mély tisztelettel, hogy ha meg van hirdetve egy bizottsági ülés, és ön hirdeti 
meg a bizottsági ülést egy adott időpontra, akkor ne 20 perccel az adott időpont után kezdjük 
el ezt a bizottsági ülést. Azt hiszem, hogy az ellenzéki politikusok, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom maximálisan részt vesz a bizottság munkájában, hiszen talán a legkevesebbet mi 
hiányoztunk a bizottsági ülésekről, tehát kérem, hogy tartsuk be az időpontokat, mert nekünk 
is lenne más dolgunk, minthogy esetleg 20 percet várjunk önre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, 15 percet kellett várnia. Azt gondolom, hogy ha körülnézett, 

láthatta, hogy a jeltolmácsra vártunk. Gondolom, az ön számára is elfogadható, hogy 
megvárjuk, amíg a jeltolmács megérkezik, és Tapolczai Gergely képviselőtársunk is be tud 
kapcsolódni a bizottság munkájába, de erről nem nyitok vitát, és nem is adok önnek szót 
természetesen, mert nincs rá lehetősége. (Szilágyi György: Két percet vártunk a jeltolmácsra.) 
Azt gondolom, hogy ha vette volna a fáradságot, hogy körbenézzen a standokon, és látta 
volna, hogy hogyan készültek a régiók arra, hogy bemutatkozzanak a bizottsági tagok előtt, 
akkor nem gondolom, hogy nehezményezte volna a 15 percet, mert azoknak az embereknek 
tudtunk örömöt szerezni, képviselő úr, akik ott állnak napokig, és próbálják eladni azt a 
régiót, amelyben számtalan ember megélhetését egyedül a turizmus jelenti. (Szilágyi György: 
De elnök úr, 20 perc! Ezt megtehette volna a bizottsági ülés után is. – Többen a kormánypárti 
oldalról: Szót kellene kérni! Nem kaptál szót!) Nem adtam szót, megvontam a szót öntől. Ez a 
válasz, képviselő úr, kérem, hogy ezt fogadja el. 
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A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat 
(T/5539. szám) 

Vita és szavazás 

A bizottság megkezdi a munkáját. Elsőként a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról szavazunk. 
Köszöntöm dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár urat, és egyben köszönöm, hogy a múltkori 
felvetésünkre reagált miniszter úr, és helyettes államtitkári szinten képviselteti magát a tárca a 
bizottsági ülésen, még akkor is, ha kihelyezett bizottsági ülésről van szó.  

Államtitkár úr! Kérném majd, hogy minden módosító indítvány esetében, amelyről 
szavazunk, tájékoztatásként közölje a kormány álláspontját a bizottság tagjaival, illetve ahol 
majd erre igény mutatkozik a képviselőtársaim részéről, ott szóbeli kiegészítésként jelölje 
meg, hogy miért az az álláspontjuk.  

Elsőként a 9. ajánlási számon benyújtott indítvány, Kőszegi Zoltán képviselő úr 
indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Arról szeretném tájékoztatni, hogy tárcaálláspontot 
tudok képviselni. A 9. ajánlási pontban szereplő indítványt nem támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Akkor a kormány még nem tárgyalta, a tárca 

álláspontja pedig az, hogy nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja az indítványt. (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja.  

A 11. ajánlási pontban Mesterházy Attila és Pál Béla képviselő urak indítványa 
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Béla képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel több módosító indítványt 

nyújtottunk be, engedjék meg, hogy egy blokkban mondjam el a véleményemet. Nem akarok 
minden módosító indítványnál külön szólni, annál is inkább, mivel nyilván a tárca álláspontja 
nem a jelenlegi indoklásomon múlik, hanem már előzetesen tanulmányozták ezt a kérdést, és 
abban sincs kételyem, hogy nyilván kétharmaddal azokat fogják támogatni, amelyek a saját 
érdekükben állnak. 

Szeretném azzal kezdeni, hogy a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciója 
támogatja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslatot. 
Módosító indítványainkat elsősorban abban a gondolatkörben nyújtottuk be, hogy pontosabb 
legyen ennek a törvénynek a fogalomrendszere, mert ha nem lesz elég pontos a 
fogalomrendszer, akkor mindannyian nagyon megküszködünk vele, és megküszködnek azok 
az értéktárbizottságokban, majd a hungarikumbizottságban lévő szakemberek is, akiknek az 
lesz a feladata, hogy elvégezzék ezt a nagyon komoly, felelősségteljes munkát. Azért fontos 
például a fogalmi meghatározás, és ezért fontos a minősítés rendszerének is az egészen 
rendszerszerű meghatározása, mert bár a természettudományból lehet kölcsönözni, de erre a 
területre is igaz az a mondás, hogy minden hungarikum nemzeti érték, de nem minden 
nemzeti érték hungarikum. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk kellőképpen különíteni, ez egy nagyon 
komoly munkát jelent majd. 
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A harmadik gondolatkör pedig, amit benyújtottunk, illetve benyújtunk, majd a 
hungarikumok védelmét célozza, hogy védeni is lehessen ezeket az értékeinket, az értékeink 
széles körét. Bár az agrártárcánál van most ez a terület, hiszen onnan indult ki a 
hungarikummá nyilvánítás, de ahogy a törvény is fogalmaz, ebbe szélesebb értelemben 
beletartozik a magyarság szellemi, kulturális, történelmi öröksége, nemzeti értékeink széles 
tárháza, és minekutána ez egy nagyon fontos területe önmagunk meghatározásának is, azt is 
szükségesnek tartjuk, hogy a hungarikumok védelme is megvalósuljon a hungarikummá 
nyilvánítás után.  

Köszönöm szépen a figyelmet. Én az egyes módosító indítványoknál nem szólalok 
meg, azért mondtam el összefoglalóan, hogy mely tárgyköröket érintik a módosító 
indítványaink. Kérem képviselőtársaimat, hogy ha lehetőségük van rá, akkor támogassák 
ezeket annak érdekében, hogy pontosabb legyen ez a törvény a kerettörvényjellege ellenére is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az érvelés után hallgassuk meg a tárca 

álláspontját. Kérdezem, hogy mi a tárca álláspontja a 11. számú módosító indítvánnyal 
kapcsolatban.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. Vannak olyan szellemi termékek, amelyek a TEÁOR- és SZJ-besorolás alapján 
nem sorolhatók be, és mégis hungarikumnak minősülnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
14-es ajánlási számon Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Nincs 

jelzés.) Senki sem támogatja. 
16-os ajánlási számon Pál Béla és képviselőtársainak indítványa szerepel. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Kettő. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
17-es ajánlási számon szintén Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem a tárca álláspontját ezzel kapcsolatban. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 

(Nincs jelzés.) Senki sem támogatja. 
18-as ajánlási számon Pál Béla képviselő úr és képviselőtársai indítványa szerepel. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjainak az álláspontját. Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) Tizenöt. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Ellenvélemény? 
(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.  

15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a bizottság támogatta az indítványt. 
21-es ajánlási számon Font Sándor képviselő úr indítványa szerepel.  
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Nincs jelzés.) 

Senki sem támogatja. 
22-es ajánlási számon Magyar Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Tizenhat. Egyhangú. Köszönöm szépen. A bizottság 16 igen szavazattal támogatta az 
indítványt. 

23-as ajánlási számon Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak az álláspontját kérdezem. Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Senki sem támogatja.  
26-os ajánlási számon szintén Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. A 

tárca álláspontja? 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 

(Nincs jelzés.) Senki nem támogatja.  
39-es ajánlási számon Pál Béla képviselő úr és képviselőtársai indítványa szerepel. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú, mindenki támogatja. 
42-es ajánlási számon Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványa szerepel. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) Tizenöt. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 15 
igen szavazattal és 1 tartózkodással a bizottság támogatta a javaslatot. 

44-es ajánlási számon Zakó László alelnök úr indítványa szerepel, aki szeretne hozzá 
kiegészítést tenni. Öné a szó, alelnök úr. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Csak röviden annyit, hogy az indokolásban, 

ami itt nem olvasható, leírtam, hogy aki a Magyar Értéktárban nemzeti értéket gondoz, vagy 
ilyen terméket állít elő, annál – és most az előállításra helyezem a hangsúlyt – azért az üzleti 
szempontok, sajnos, nem sajnos, felülkerekedhetnek a nemzeti érdekeknek. Nem tartom 
egészségesnek, hogy ha valaki, aki önmaga érintett mint nemzeti értéket gondozó, egy adott 
termék esetében annak előállításában érdekelt, javaslatot tehessen a saját termékére – ha ezt 
így leegyszerűsítve mondom –, úgyhogy én ezt ezért adtam be. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, képviselő úr. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaim álláspontját, hogy ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Kettő. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
45-ös ajánlási számon Mesterházy Attila képviselő úr és képviselőtársai indítványa 

szerepel. A tárca álláspontja? 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) Kettő. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
46-os ajánlási számon Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Nincs jelzés.) 

Senki sem támogatja.  
48-as ajánlási számon Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványa szerepel. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) Kettő. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
49-es ajánlási számon Zakó László képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
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DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Kettő. 

A bizottság egyharmada sem támogatja. 
50-es ajánlási számon Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

tárcát. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja. (Nincs jelzés.) 

Senki sem támogatja.  
52-es ajánlási számon Szávay István képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság álláspontját kérdezem. (Szavazás.) Kettő igen. A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
53-as ajánlási számon Simicskó István képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) Tizenkettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Négy. A bizottság támogatja az indítványt. 

54-es ajánlási számon Magyar Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 

bizottság egyhangú döntésével támogatja az indítványt. 
55-ös ajánlási számon Magyar Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. A tárca 

álláspontja? 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Kettő. 

A bizottság egyharmada sem támogatja. 
56-os ajánlási számon Gulyás Gergely képviselő úr indítványa szerepel. A tárca 

álláspontja?  
 



- 11 - 

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja 

képviselő úr indítványát. (Szavazás.) Tizenöt. Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyhangú döntésével támogatja az indítványt. 

57-es ajánlási számon Szabó Rebeka és Szilágyi Péter képviselők indítványa szerepel. 
Kérdezem a tárcát. 

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Nincs jelzés.) Senki sem támogatja.  
61-es ajánlási számon Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja. 
62-es ajánlási számon Magyar Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

tárcát. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Kettő. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
63-as ajánlási számon szintén Magyar Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. Tárca? 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Egy. A bizottság 

egyharmada sem támogatja. 
64-es ajánlási számon Font Sándor képviselő úr indítványa szerepel. Tárca? 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 

Köszönöm szépen. Mindenki egyhangúlag támogatja. 
65-ös ajánlási számon Magyar Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. A tárca 

álláspontja? 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 
(Szavazás.) Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ilyen nem volt. A 
bizottság egyhangú döntésével támogatta az indítványt. 

68-as ajánlási számon Kőszegi Zoltán képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Nincs jelzés.) Senki sem támogatja. 
69-es ajánlási számon Pál Béla és képviselőtársai indítványa szerepel. A tárca 

álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Kettő. 

A bizottság egyharmada sem támogatja.  
Végül 70-es ajánlási számon Gulyás Gergely képviselő úr indítványa szerepel. A tárca 

álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja. 
Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan ajánlási pont, 

amelyről úgy gondolják, hogy szavaznunk kellett volna, de nem szavaztunk. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, államtitkár úrnak és kollégájának megköszönöm a jelenlétet, hogy 
segítették a bizottság munkáját. Ezt a napirendi pontot lezárom.  

Tájékoztató a magyar kongresszusi és konferenciaturizmus helyzetéről, valamint a 
Magyar Kongresszusi Iroda tevékenységéről és eredményeiről 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amelynek keretében meghallgatunk egy 
tájékoztatót a magyar kongresszusi és konferenciaturizmus helyzetéről, valamint a Magyar 
Kongresszusi Iroda tevékenységéről és annak eredményeiről. Az előterjesztő Horváth Gergely 
vezérigazgató úr, akinek megadom a lehetőséget arra, hogy röviden szóban is kiegészítse az 
írásbeli tájékoztatót. Öné a szó, vezérigazgató úr! 

Horváth Gergely (Magyar Turizmus Zrt.) szóbeli kiegészítése 

HORVÁTH GERGELY vezérigazgató (Magyar Turizmus Zrt.): (Előadásához 
írásvetítőt használ.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Mielőtt még 
belekezdenénk, hadd említsem meg azt, hogy nekünk a belföldi turizmus szempontjából 
kiemelten fontos az Utazás kiállítás, úgyhogy megtiszteltetés, hogy itt lehet a bizottsági ülés. 
Nem akartunk a standokon végigmenni, de minden régiónknak egy-egy apróságát találják 
meg azokban a zacskókban, amelyeket a székükön találtak, amit fogadjanak szeretettel a 
régióktól. 

A konferenciaturizmusról, a Kongresszusi Igazgatóság működéséről több alkalommal 
elmondtuk, hogy az elmúlt évben átszerveztük a Kongresszusi Igazgatóság tevékenységét, és 
ennek kapcsán elemeztük a számokat. Itt a 2008-2011. évi főmutatókat lehet látni, amelyben 
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látszik az a fajta nemzetközi átrendeződés és talán annak a tevékenységnek az eredménye is, 
amit végeztünk. Az elmúlt években a nemzetközi konferenciák száma nagyon szépen 
növekedett, 530-ról 602-re. A Kongresszusi Igazgatóság kollégái a szolgáltatókkal napi 
kapcsolatban mérik ezeket az eredményeket, amelynek nagyon sok összetevője volt: egyrészt 
az EU-elnökség. Sokan beszélnek arról, hogy az EU-elnökség hozott rendezvényeket, illetve 
nemcsak állami rendezvényeket, hanem az EU-elnökség okán a gazdasági élet különböző 
területein is voltak Magyarországon, elsősorban Budapesten mindenfajta egyéb nemzetközi 
konferenciák. Ez az egyik terület. A másik terület pedig, hogy igenis, a szolgáltatóktól 
megkaptuk azokat a visszajelzéseket, hogy elsősorban az olyan távolabbi piacokon, mint 
Észak-Amerika, Németország, a válság után talán elmondható az, hogy a nemzetközi 
konferenciaturizmus ismét fellendülőben van. Nagyon hasonlóan a turisztikai élet más 
területéhez is, egyébként a számokból látszik, hogy a résztvevő nemzetek száma egyre 
szaporodik. A nemzetek száma átlag 13 volt, viszont a tartózkodási idő csökken, ugyanúgy 
mint az egyéb turisztikai szegmensekben – a szabadidős turistákra gondolok –, ahol a 
tartózkodások száma növekszik, viszont a tartózkodási idő csökken.  

A tavalyi évben első alkalommal a Kongresszusi Igazgatóság egy igazi kampányt 
végzett, ahol azon kívül, hogy részt vettünk számos vásáron, kimentünk nemzetközi piacokra 
is, budapesti ETC címmel. Ennek volt egy játéka, voltak csatlakozó partnereink, szállodák, 
szolgáltatók, öt nagy múzeum. Az a fajta, értékesítést ösztönző szemlélet, amit próbáltunk az 
egész társaságon, így a Kongresszusi Igazgatóságon belül is megtenni, meghozta az 
eredményét, így összesen körülbelül 32 ezer szobaéjszaka az, ami ebből az egy akcióból 
konkrétan, mérhetően már realizálódott, és realizálódni fog a következő hónapokban.  

Hogy a 11 darab konkrét foglalás sok-e vagy kevés? Én nagyon szkeptikus voltam az 
első ilyen kampányt illetően, de a szakma azt mondta – ez nem a mi véleményünk –, hogy 
elégedettek voltak, mert elindult. Magyarországról, Budapestről beszéltek azok a szervezők, 
meg azok a szervezők is, akik esetleg most nem foglaltak. A kollégáim elmondták, hogy a 
különböző vásárokon, illetve amikor szállodai partnereink üzletfelekkel találkoztak, a 
kezükbe kapták az ajánlatot, tehát beszéltek Budapestről, beszéltek Budapestről mint 
konferenciahelyszínről. 7400 látogatója volt csak ennek az egy kampánynak a hónapon belül 
84 országból, ami azt gondolom, hogy egy érdekes összesítés. A társaság egyébként a 
tevékenységét a számunkra a beutaztató forgalom, illetve konferenciaszervezés szempontjából 
főbb piacainkon, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Belgiumban, Németországban és az 
USA-ban végezte, nekünk a MICE-szegmensben ez az öt kiemelt fő területünk.  

A Kongresszusi Igazgatóság átszervezésével járt, hogy konkrét, valós salesmunkát is 
végeztek. Ez azt jelenti, hogy egy nagy nemzetközi esemény során, ahol nem egy szállodát, 
hanem egy desztinációt, Budapestet, egy országot keresnek meg, azokat a bejövő ajánlatokat 
mi feldolgoztuk, a szolgáltatókkal közösen kidolgoztuk, és egy közvetítő szerepet játszottunk, 
mert mi nem jutalékért dolgozunk, mint egy klasszikus DMC vagy egy PCO, tehát egy 
konferenciaszervező, itt mi a várost vagy az országot képviseljük. Ebben a munkában nagyon 
komoly előkészítő és többfordulós tárgyalásokon kell részt venni, úgyhogy ez is indokolta, 
hogy már megdupláztuk a Kongresszusi Igazgatóság létszámát, és itt látható egy-egy pályázat, 
amelyek konkrétan, fixen már a tavalyi évben a kollégáim munkája okán vannak. Öt darab 
nagy kongresszus, illetve különböző, folyamatban lévő pályázatok vannak, amelyeken 
dolgozunk és talán mondhatom azt, hogy a salesmunka nemcsak egy lekövetésből áll, hanem 
mi keressük meg ezeket az associationöket a különböző konferenciaszervezőkön, illetve az 
associationök magyar tagjain keresztül, a sport területén pedig a magyar sportszövetségeken 
keresztül. 

Van két programunk, amelyeket felújítottunk, megsokszoroztuk a költségvetésüket: az 
egyik ilyen a konferencianagyköveti program. Soha nem Magyarország pályázik egy 
konferenciára, mi csak segítséget tudunk nyújtani. Kedvenc egzakt példám a matematikai 
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kongresszus, ahol ez a matematikai világkongresszus dönti el, hogy hova menjenek; mi 
kihasználjuk azokat a lehetőségeket, ha magyarok vannak az elnökségben. Nehéz őket 
egyébként rávenni, tehát ez egy olyan terület, ahol további segítségre lesz szükségünk az idei 
évben, amit tervezünk. Próbáljuk meggyőzni ezeket. Ebben a konferenciaszegmensben meg 
kell győzni azokat a saját területükön kiváló professzorokat, hogy pályázzák meg 
Magyarországot, pályázzák meg a kongresszust, hogy Magyarországon legyen; ők a saját 
szakterületüket tudják hozzáadni, mi pedig segítünk a turisztikai részében, mert nagyon 
komoly turisztikai bevételek vannak. Összességében 12 pályázaton indultunk, 6 nyert is, és a 
megítélt támogatás összege 11 millió forint volt. Ami miatt ezt szerettem volna kiemelni, 
hogy nem a konferenciát támogatjuk, mi ahhoz adunk támogatást mind a konferencia-, mind 
később a sportnagyköveti programban, hogy megfelelő minőségű ajánlati kézikönyvet 
tudjanak összeállítani. Addig van a mi szerepünk, amíg elnyeri egy szövetség vagy egy 
társaság a Magyarországon való rendezési jogot, tehát mi csak az előkészítő munkában 
segítünk. Megnéztük azokat a nemzetközi példákat, amikor prezentálnak, de a legjobb talán a 
sajtóban a leglátványosabb ilyen volt, amikor az olimpiát döntik el, hogy hol legyen. Ez a 
saját területükön hasonló, tehát egy olyan kézikönyvet, olyan képeket készíteni 
Magyarországról, úgy bemutatni Magyarország turisztikai lehetőségeit is, hogy megfelelő 
minőségű legyen, annak érdekében, hogy minél több konferencia érkezzen Magyarországra. 

A másik ilyen, talán mondhatom, hogy sikeres programunk a sportnagyköveti 
program. Ez egy olyan terület volt, amely sokkal inkább fogadtatásra talált a sportszövetségek 
révén. Megkerestük a sportszövetségeket, mindenki azonnal reagált és mindenki partner lett. 
Tavaly összesen 22 darab pályázatot végeztünk közösen, és ebből tízet már sikeresen el is 
nyertünk, tehát tíz olyan nemzetközi sporteseményen veszünk részt, amelyeket most itt látnak, 
amelyekhez már a közreműködésünkkel, de talán a beadási anyag színvonalával is hozzá 
tudtunk járulni, hogy elnyerte Magyarország. Ilyen a nemzetek közötti sárkányhajó-
világbajnokság, a felnőtt birkózó-vb, amely egyszer már itt volt 2005-ben és a siketlimpia. Ez 
egy nagyon komoly munka volt, mert a szövetségek a saját sportterületükön nagyon 
felkészültek, viszont abban nyújtottunk nekik nagy segítséget, hogy pont egy ilyen 
kézikönyvet hogyan kell elkészíteni, hogyan kell pályázni. Ezt el is nyertük, négyezer 
sportolót fogunk várni több mint egy hétig, amely hatalmas turisztikai bevételeket fog 
jelenteni: a felnőtt judo Európa-bajnokság, a WBPF, az erős emberek világbajnoksága, a 
fedett pályás veterán atlétikai világbajnokság, a szektorlabda Európa-bajnokság – a 
szektorlabda a gombfoci –, ahol több mint négyszázan vannak, ami nekünk mind komoly 
vendégéjszakákat fog jelenteni, mindnyájan hallottuk a 2004-es vízilabda Európa-
bajnokságot, amelynek sikerült az előkészületeiben részt vennünk, illetve a női kézilabda 
Európa-bajnokság Budapesten, Horvátországgal közösen. Ezek azok, amelyeket már fixen 
megnyert Magyarország, ahol 17 900 sportolót és körülbelül 232 ezer nézőt várunk. Csak a 
sportolóknál körülbelül 82 ezer szobaéjszakával számolunk, ami egy komoly szám – plusz 
még a nézőknél –, valamint felbecsülhetetlen az a fajta médiaérték, hogy ez Magyarországon 
lesz. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak ezt a szegmenst is, és ezért fontos megtenni, hogy 
minden sportszakágban – akár profi, akár amatőr sport – Magyarország felkerüljön a 
nemzetközi palettára.  

2012-es évi tervek után tovább szeretnénk folytatni az akvizíciós munkát. Jól látszott 
az idei évben, hogy ennek van eredménye, van eredménye annak, hogy megkeressünk 
kongresszusszervezőket külföldön, és nemzetközi kampányt csináljunk. Fontos volt a 
konferencianagyköveti program, van eredménye, ha a sportszövetségeken keresztül 
sportrendezvényeket keresünk meg, úgyhogy az idei évben még tovább bővítjük a 
létszámunkat. Ennek érdekében egyébként egy új, úgynevezett meeting plannert, egy olyan 
speciális kiadványt kell készítenünk, ahol a konferenciaturisztikai lehetőségeket tudjuk 
bemutatni. Ehhez egy külön önálló arculatot, egy külön önálló filmet szeretnénk, mert a 
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„Magyarország” turisztikai film például ebben a MICE-szegmensben nem értelmezhető, 
teljesen mások a kongresszusszervezőknek az igényei, teljesen másként kell őket meggyőzni, 
úgyhogy a Kongresszusi Igazgatóság egy kicsit úgy működik mint egy önálló lábunk. A 
nevéből is adódik egyébként, hogy a tavaly nyári szervezeti és működési szabályzatunk 
változásakor külön igazgatósággá is kiemeltük pontosan ezért.  

Az idei évben szeretnénk továbblépni abban, hogy ezt a meating kampányt ne csak 
Budapestre, hanem Pécsre, Debrecenre, Szegedre és Sopronra is kiterjesszük, mert az a 
terület, ahol sajnos még nem sikerült sikereket elérnünk, pont a vidéki helyszínek. Ez a 
legkevésbé a kollégáimnak volt a hibája, hiszen a nemzetközi környezetben nagyon nehéz 
olyan helyeken nemzetközi konferenciákat szerveztetni, amely nehezen megközelíthető.  

A vásárokat tekintve az idei évben elég sok új vásáron vettünk részt, ebből levontuk a 
tanulságokat. Nagy részük nagyon jó volt. Ez tényleg egy olyan határtalan terület, olyan mint 
a horgászat, hogy minél többször dobod be a botot, annál több halat fogsz, tehát minél több 
vásáron szeretnénk részt venni. A forrásaink nekünk is végesek, úgyhogy most az ebből 
leginkább profitáló ötcsillagos szállodákkal dolgozunk egy olyan együttműködésen, hogy ők 
egy komolyabb hozzájárulást tennének a munkánkhoz, hogy az idei évre tervezett, ha jól 
emlékszem fejből, tizenkét darab vásár helyett akár húszra is el tudjunk jutni közösen, és 
akkor mindig lenne ott egy képviselőjük, tehát abszolút a privát tőke, úgymond a szakmai 
szereplők bevonását szeretnénk a továbbépítkezésben felhasználni. 

Amivel koncentráltan foglalkozunk, azok az úgynevezett study tourok, amikor is 
hivatalos partnereket, utaztatókat hozunk be. Egy évben két alkalommal van ilyen kiemelten, 
koncentráltan, az egyik pont az Utazás kiállítás ideje alatt. Hadd büszkélkedjek azzal, hogy 
tegnap érkeztek meg, harminc országból 98-an, elsősorban leisure-partnerek, akik a világ 
harminc országából vannak itt, akik megismerik a teljes Utazás kiállításon szereplő magyar 
szolgáltatók termékeit, és üzletkötési lehetőséget biztosítunk nekik. Ők a hét végéig, 
szombatig, vasárnapig vannak itt, ismerkednek a várossal, a régiót, a környéket is bemutatjuk. 
A másik ilyen nagy csomag az őszi fontos magyar vásár, a BTS, a Business Travel Show, 
ahol tavaly novemberben 18 országból száztízen voltak itt, akik kimondottan 
konferenciaszervezők, rendezvényszervezők voltak, akiknek első kézből tudtuk bemutatni 
Budapestet és – ott is volt egy vidéki program – Magyarországot mint konferenciahelyszínt. 
Ezen a két nagy „study tour”-csoporton kívül kiemelten foglalkozunk a piacainkkal, így kora 
nyáron Brüsszelből – ami az associationök, a különböző szövetségek miatt egy nagyon fontos 
terület – 15-20 brüsszeli székhelyű szövetséget szeretnénk meghívni, hogy bemutassuk 
Magyarország és Budapest turisztikai lehetőségeit.  

Ennyi lett volna az összefoglaló. Köszönöm a figyelmüket. Amennyiben kérdés van, 
örömmel válaszolunk. Hadd mutassam még be Ferenczy Anikó kollégámat, aki a Magyar 
Kongresszusi Igazgatóságnak most már igazgatónője, helyi igazgatói rangban van. 
Amennyiben hozzám vagy hozzá kérdéseik vannak, örömmel állok rendelkezésre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést, vezérigazgató úr. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, esetleg észrevételük az elhangzottakhoz, illetve az 
írásban megküldött anyaghoz. (Jelzésre:) Hadházy Sándor képviselő úr, öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! Három gondolatom van. Az egyik az, hogy az első slide-ok 
egyikén találkozhattunk azzal, hogy a konferenciák száma valóban nőtt, azonban a táblázat 
alján szerepeltek negatív értékek is, amely a résztvevők számát tartalmazta. Ez azt jelenti, 
hogy a résztvevők száma nem változott, ha jól kalkuláltam, tehát ez igazából nem annyira 
pozitív folyamat. Azt gondolom, hogy további marketinggel kellene ráerősíteni arra, hogy ez 
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működjön, illetve amit talán nem itt említett, hogy létesítmény dolgában viszonylag rosszul 
állunk, tehát nagyon-nagyon hiányzik a nagy konferenciahelyiség, és ha ez meglenne, akkor a 
konferenciaturizmus egy újabb fejezete kezdődhetne el. Azt szeretném kérdezni ezzel 
kapcsolatban, hogy vannak-e kutatások, felmérések, szakmai anyagok, hogy ez valóban 
mennyire alátámasztott gondolat, illetve arra volnék kíváncsi, hogy a konferenciák kapcsán a 
bevétel, illetve az egyes egyénekre jutó költéshányad pozitív vagy negatív tendenciát mutat.  

A másik gondolatom szintén a kongresszusi turizmussal kapcsolatos. Megragadta a 
figyelmemet három dolog. Az egyik az, hogy több orvosi, egészségügyi témájú, több sport, 
illetve mezőgazdasági témájú kongresszus is volt. Nem volna-e célszerű ezt a hármat 
erősíteni, és azt megalapozni, bevezetni, hogy igen, Magyarország az egészségügyi 
kongresszusok legjobb helyszíne és a sportkongresszusnak egy kiváló helyszíne, tehát ezt 
bevezetni mint márkát, és az ilyen témájú kongresszusok támogatását, szervezését minden 
eszközzel elősegíteni, hogy valami megfogható, egységes arculat, kép alakuljon ki az 
országról? Van-e esetleg egy ilyen gondolkodás ezen a területen? 

A harmadik gondolat pedig az, hogy nem tudom, ki találta ki, de nagyszerű ötletnek 
tartom a konferencianagyköveti, illetve sportnagyköveti programot, és egészen biztos vagyok 
benne, hogy ez sikerrel járhat. Minél több együttműködő partnert sikerül ebbe bevonni –
 belföldieket is természetesen, és a belföldieken keresztül a nagyköveti rendszert és más 
nemzetközi kapcsolatokat, például sportszövetségeket, európai világszövetségeket –, akkor ez 
a munka talán még eredményesebb lehet. Azt gondolom, és örülök neki, hogy a hazai 
sportszövetségek messzemenően együttműködők és támogatók, és már látható sikerek is 
mutatják az együttműködést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény, akár kérdés, 

akár vélemény? (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem csak egyetlenegy kérdésem lenne. Említette 

az előadó, hogy csak az előkészületeknél vesznek részt, és utána a lebonyolítás már teljes 
mértékben az adott szervezet vagy az adott kongresszus dolga. A kongresszushoz kapcsolódó 
kiegészítő programok tekintetében nem lehetne-e esetleg sokkal hatásosabban részt venni, 
vagy ott is felajánlani segítséget, hiszen gondolom, minden egyes kongresszusnál igényelnek 
különböző kiegészítő programokat, ami viszont a magyar turizmusnak ugyanúgy a hasznára 
lehet. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Zakó László alelnök úr, öné a szó. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Csak egy rövid kérdés. Az egész ország most a 

Malév gyászában él. Szeretném megkérdezni, hogy van-e egyáltalán azzal kapcsolatban 
kimutatás, hogy a Malév kiesésével mennyi az a fajta bevételcsökkenés, amennyit a vezetői 
konferenciákon a Malév közreműködésével mint beutaztató légitársaság kiesésével 
veszítettünk, mert sajnos a járulékos veszteségek határa a csillagos ég. Úgy gondolom, hogy 
ezt itt is valamilyen szinten ki kell tudni mutatni, és én komoly összegre gyanakszom. 

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

nincs, akkor vezérigazgató úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. 

Horváth Gergely (Magyar Turizmus Zrt.) válaszadása 

HORVÁTH GERGELY vezérigazgató (Magyar Turizmus Zrt.): Köszönöm, elnök úr. 
Hadházy képviselő úrnak az első kérdésére mondanám, hogy igen, a számokból jól látszik, 
hogy a magyarországi, elsősorban budapesti kongresszusok 300 főig jók. Vannak kivételek, 
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tavaly pont a Hungexpón volt két közös nagy, világméretű rendezvény, de nem tökéletes 
helyszín, ez a nagy problémánk. 200-300 főig mi szenzációsak vagyunk, ami nagyon jól 
mutatja, hogy az elhelyezkedésünk, a nemzetközi megítélésünk a konferenciaturizmusban 
nagyon pozitív. Vannak egyébként olyan statisztikáink – most nem akartam ebbe részletesen 
belemenni –, hogy Budapest a világon a tizennyolcadik az össz-konferenciaszámot tekintve. 
Ez jó vagy nem? Szerintem nagyon jó, főleg annak tükrében, hogy nincsen nagy kongresszusi 
központunk. Felmérhetetlen lenne, ha tényleg nemcsak ilyen kis rendezvényeken tudnánk 
pályázni. Magyarország adottságai, elérhetősége, amit tudunk nyújtani, és nem utolsósorban 
az ár-érték arányunk nagyon pozitív. Gondoljunk csak bele! Feléért, egyharmadáért tudnak itt 
nemzetközi konferenciákat szervezni, mint Barcelonában, Berlinben. Bécsnél nem 
egyharmaddal, hanem ott mondjuk 50 százalékkal magasabbak ezek a díjak, és pont a 
válságban egyébként az orvosi kongresszusok, amelyek a világ elsőszámú kongresszusai –
 mindenhol az IT a második –, ezek nagyon nyomós érvek. Magyarország nem olcsó, hanem 
jó ár-érték arányú, jót kapnak itt a vendégek. „more than expected”, tehát több mint amit 
vártak: ezt nagyon sokszor hallom külföldi szervezőktől, partnerektől, akikkel találkoztam, 
hogy tényleg el vannak ájulva, hogy mit kapnak itt, nem ezt várták, sokkal többet kapnak mint 
amit vártak, úgyhogy nagyon kellene egy nagy konferenciaközpont, köszönöm, képviselő úr. 
Mindannyian örömmel hallottuk február 1-jén, amikor a turizmusfogadáson államtitkár úr azt 
mondta, hogy a kormány hamarosan dönteni fog erről. 

A második kérdés, hogy az orvosi, sport- vagy mezőgazdasági konferenciákat lehetne-
e feltenni. Lehetne, ha lenne – visszautalok az első kérdésre –; ha igazán lenne nagy 
kongresszusi központunk, akkor fel tudnánk venni. Azért is indultunk el ebben a 
tevékenységben, mert ha előbb-utóbb megépül a konferenciaközpont, vagy amikor tudjuk, 
hogy az első kapavágás megtörténik, nekünk azonnal stratégiát kell váltatnunk, azonnal egy 
másfajta, sokkal intenzívebbet, még a jelenleginél is intenzívebb tevékenységet kell 
folytatnunk. A világstatisztikánk alapján szívesen rendelkezésre tudjuk bocsátani a 
bizottságnak, hogy az elsőszámú konferenciák sporttémában vagy orvostémában vannak, a 
másik pedig az IT, de ide hatalmas kiállítóterületek kellenek. Amennyire ismerem, a 
következő napirendi pontban erről majd részletesebben is fognak hallani. Hadd 
büszkélkedjünk azzal, ahol szintén segítettünk a programokban: a FIFA világkongresszus itt 
lesz Budapesten, ami egy nagyon nagy siker mind sportdiplomáciai, mind konferencia 
szempontból, tehát az, hogy Budapest ezt elnyerte, mind turisztikailag, mind 
sportdiplomáciailag egy nagy elismerés, úgy gondolom. 

A KNP és SNP, tehát konferencianagyköveti, sportnagyköveti programunkkal 
elindultunk. Próbáltam finoman fogalmazni, de őszintén megmondva, lehet bármelyik 
kolléganőm bármilyen csinos és ügyes, mi nem fogunk tudni idehozni egy nemzetközi 
matematikakongresszust, ahhoz kell egy magyar professzor, aki benne van az elnökségben, 
akik döntenek róla. Ebben – minden tiszteletem az övék – nem olyanok mint a 
sportszövetségek, akiknek azért presztízs és bevétel is, ha itt vannak ezek a rendezvények, 
nekik ez csak nyűg, mert munka van vele, ezért kell nekünk szakmai oldalról segíteni. Ők 
tegyék össze a szakmai részét, a tartalmi részeket, mi meg segítünk a turisztikai részében, és 
gondolkodtunk azon, hogy esetleg a későbbiekben akár ezeknek a lebonyolításában is segíteni 
tudnánk, mert ez csak párhuzamosan működne. A bizottsági tagokat is kérem, hogy ha 
valakinek ismeretségi körében van ilyen, akkor örömmel vesszük ezt a segítséget, mert ott 
vannak lehetőségek, de sokkal nagyobb lehetőségeink lehetnének. Pont a Hungexpóval egy 
évvel ezelőtt vizsgáltuk meg, hogy körülbelül – fejből nem emlékszem a számra – 150-160 
magyar vagy magyar származású elnökségi tag van világméretű társaságok elnökségében a 
tudományos élet különböző területein. Én a Tudományos Akadémiával szeretnék egyébként 
ebben előrelépni, az lehetne egy következő pont, hogy ösztönözzük őket, legyen egy olyan 



- 18 - 

díj, hogy Magyarország nagykövete, ami nem szóról szóra értendő, de valami ilyen 
programban szeretnénk az idei évben továbblépni. 

Szilágyi György képviselő úr a kiegészítő programokkal kapcsolatban kérdezte, hogy 
meddig tart a mi szerepünk a támogatást illetően. Mindenki jön hozzánk, hogy támogassuk, 
de nem tudunk senkit támogatni, tehát nincs arra forrásunk, hogy támogatásközvetítők 
legyünk. Sok rendezvényszervező, sportrendezvények, egyéb rendezvények is kérik, hogy 
adjunk támogatást, de nem tudunk adni, nincs is rá forrásunk, nem ez a feladatunk. 
Szakmailag természetesen segítünk, és ezeknél a rendezvényeknél is a szervezőkkel napi 
kapcsolatuk van a kolléganőimnek, pontosan azért, hogy milyen egyéb programok vannak. Mi 
minősítettük egyébként a magyar beutaztató irodákat, az úgynevezett DMC-ket, illetve a 
PCO-kat, a professional congress organizer cégeket, akik Magyarországon vannak: a kettő 
együtt több mint olyan 30 magyar cég, akik egy olyan minőséget garantálunk, akiket igénybe 
tudnak itt venni Magyarországon. Az ideérkező vendégek kiszolgálásának érdekében szokott 
olyan lenni nagyméretű világkongresszusokon, mint ahogy például pont a Hungexpón volt 
tavaly egy 4500 fős kongresszus, ahova kitelepültünk, pontosan azért, hogy megismerjék a 
régiók ajánlatait. Ez egy többnapos konferencia volt, és sokan itt maradtak, tehát próbáltuk 
őket rávenni a hosszabb itt-tartózkodásra.  

Zakó képviselő úr kérdésére válaszolva úgy gondolom, hogy a Malév külön témát 
érdemelne; összességében mi naponta figyeljük a Budapest Airporttal közösen. Én csak 
turisztikailag tudok róla beszélni, hogy hogyan látjuk a helyzetet; épp holnap lesz itt az Utazás 
kiállítás szakmai részén egy részletesebb előadás ez ügyben. Önmagában nagyon vegyes a 
kép, és nagyon nehéz bármit is mondani, a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben viszont 
abszolút nem látom olyan drámainak jelen állás szerint, a mai napon, hogy milyen hatása is 
lesz a Malév leállásának a magyarországi turizmusra. Országonként, repülőterenként, 
városonként vizsgáljuk folyamatosan, napi 24 órában, hogy mennyi légi-összeköttetésünk 
van. Vannak piacok, amelyeket három részre oszthatunk. Az egyik piac egyébként jól áll, 
hiszen Angliából például 120 százalékon vagyunk a tavalyi évhez képest, tehát 20 százalékkal 
több kapacitás lesz; meg kell nézni az angol beutazó forgalmat 2000-től, amikor bejöttek a 
fapados légitársaságok, a csúcsév pedig 2007 volt, amikor 820 ezer vendégéjszaka volt, majd 
ez csökkent, és tavaly már csak 520 ezer vendégéjszakánk volt Angliából. Most, hogy 
20 százalékkal több légikapacitás lesz, joggal feltételezhetjük, hogy onnan növekedés lesz 
ezen a piacon. Turisztikailag fő küldő piacunk még Spanyolország, Olaszország, és ahogy 
említettem, Anglia; itt mind pluszban vagyunk, 110-120 százalékokon, tehát ez nem rossz. 

Van a másik kategória, ami bázis vagy ahol egy pici kis csökkenés van: ilyen 
Németország például, ahol ha jól tudom fejből, most 96 százalékon állunk, tehát nem vészes a 
helyzet, de a bizonytalanság érződik. A harmadik rész, ahol problémát látunk, az Skandinávia, 
ahol nem lépett még be olyan erőteljesen más új szolgáltató. A bilaterális országok elsősorban 
Moszkva és Ukrajna, a harmadik terület pedig a long-haulok, a pekingi Hainen Airlines 
kiesése, a másik pedig az American Airlines. Itt sem drámai a helyzet, mert a Hainen heti 
kétszer repült, míg a Quatar, mióta bejött tavaly február óta, szeptember óta naponta repül. A 
Quatar most már Belső-Kínába is repül Csungkingba, nemhiába volt tavaly 44 százalékos 
növekedésünk a kínai piacról. Tavaly átléptük először a százezres vendégéjszaka-számot: 
114 ezer vendégéjszakánk van a kínai piacról.  

Összefoglalva: felelősségteljesen nehéz azt mondani, hogy milyen károk lesznek a 
turizmusban. Jelen tudomásom szerint, ami bármelyik fél percben változhat, nem látjuk olyan 
drámainak turisztikai szempontból a helyzetet, mint amit a sajtóban tapasztaltunk, de hitelt 
érdemlően talán a nyári szezon végén vagy jövő télen fogunk tudni erről nyilatkozni; 
átrendeződés biztos, hogy lesz. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat, vezérigazgató úr. Amennyiben nincsen 
további kérdés, illetve vélemény képviselőtársaim részéről, akkor megköszönöm az 
előterjesztést, amely nagyon tanulságos volt egyébként. Ha már itt is éppen egy komoly 
kiállításon vagyunk, amelynek az a célja, hogy mind belföldről, mind külföldről több 
honfitársunkat, illetve hozzánk érkező látogatót mozgasson meg, valóban úgy látom, hogy a 
sportnagyköveti program komoly lendületet kapott, és olyan bővülést tud hozni ezen a piacon, 
amire nagy szüksége van a szakmának.  

Érdekes felvetés volt, amit vezérigazgató úr is elmondott – én magamnak is felírtam –, 
hogy látva a táblázatból, hogy a tudományos területen azért nem voltunk kellően hatékonyak, 
tehát egyrészt kevés pályázat is jött be, mert szerintem sokkal több jöhetett volna be, másrészt 
a próbálkozásaink sem arattak száz százalékos sikert, itt mind a Tudományos Akadémiával, 
mind az egyetemekkel fel kellene venni a kapcsolatot, hiszen összesen két egyetem volt, aki 
részt vett ebben a pályázati programban. Ismerve az egyetemek kapcsolatrendszerét, azt 
gondolom, hogy sokkal több ilyen lehetőséget kellene kihasználni és megragadni, de a 
kutatóink valóban nem menedzserek, tehát kell nekik egy olyan segítség, hogy ezeket a 
pályázatokat elő lehessen készíteni. Én jó ötletnek tartom ezt egy külön akár nagyköveti 
programként kezelni a Tudományos Akadémia mindenkori elnökével, ha ő hajlandó erre, de 
ismerve a közvetlenségét és a terület iránt érzett affinitását, talán együtt tudnánk működni 
Pálinkás úrral is ebben. Ha valamiben a rendelkezésre állhatok és segíthetek, akkor abban 
szívesen részt veszek. Köszönöm szépen az előterjesztést önnek és a kolléganőjének is, és 
további sikeres esztendőt kívánok!  

Tájékoztató a Hungexpo szakmai tevékenységéről, eredményeiről és fejlesztési terveiről 

Áttérnénk a 3. napirendi pontunkra. Ezúttal is elnézést kérek a házigazdánktól, hogy 
éppen a végére tettem, de a dolog fontosságára való tekintettel azt gondoltam, hogy hagyjunk 
időt rá, amennyiben ezt alaposan meg kell vitatni. A Hungexpo szakmai tevékenységéről, 
eredményeiről és a fejlesztési tervekről hallgatnánk meg egy tájékoztatót, ami annál inkább 
fontos, hiszen éppen az előző napirendi pont mutatta azt, hogy mennyit jelent nekünk a 
kongresszusi turizmus. Ahogy látták képviselőtársaim is, az átlagos vendégéjszakánál jóval 
magasabb a tartózkodási idő. Amiről nem szóltak a slide-ok, de azt is tudjuk, hogy a költési 
hajlandóság is jóval nagyobb ezen a területen, a legjobban költő turisták érdekes módon 
éppen ebben a két szektorban, tehát a kongresszusi, konferenciaturizmusban és a 
sportturizmusban mozognak. Ezért is helyezünk erre nagy hangsúlyt, és fontos számunkra, 
hogy a Hungexpónak, a menedzsmentnek azt a szakmai tapasztalatát, amivel rendelkezik, 
azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt évek átalakításaival sikerült elérni, hogyan lehet 
tovább bővíteni. Öné a szó, vezérigazgató úr. 

Ganczer Gábor (Hungexpo Zrt.) szóbeli kiegészítése 

GANCZER GÁBOR vezérigazgató (Hungexpo Zrt.): (Előadásához írásvetítőt 
használ.) Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, hogy elfogadták a 
meghívásunkat ezen alkalomból, hogy a turizmus és a sport találkozik a Hungexpón az Utazás 
kiállítás keretében; azt hiszem, mi sem bizonyítja jobban, hogy mennyit tesz a Hungexpo 
mind a turizmusért, mind a sportért. Ahogy már Horváth vezérigazgató úr is említette, a 
nemzetközi konferenciák terén is nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket az, hogy idén 
májusban a 62. FIFA-világkongresszus itt tartja az ülését, úgyhogy ez is egy nagyon jó 
kapcsolódás a sport és az üzleti turizmus között.  

Kérdeztek itt tőlünk számokat képviselő urak. Azt lehet látni, hogy a nemzetközi 
szövetség, amely a szövetségi kongresszusokkal foglalkozik, 19 ezer szövetségi rendezvényt 
tart számon, ami az évente világszinten rotálódó kongresszusoknak körülbelül a fele, 
Európában pedig 4186 aktív szövetség van, amit mi megvizsgáltunk. Ennek a 4186 aktív 
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szövetségnek az 50 százalékában, illetve az elnökségben van magyar tag. Amit kérdeztek 
tőlünk, itt lehet látni, hogy hogyan is költ tulajdonképpen egy átlagos konferenciaturista. 
Lehet látni, hogy 584 dollár a regisztrációs díj egy kongresszusra. Ami itt érdekes szám, az a 
másfélmillió dolláros költés/kongresszus, és ez igazából csak a helyszín és a különböző 
szolgáltatók által elköltött összeg, a szállás és a szálloda-árbevételek efölött vannak, ezeket mi 
nem mérjük. Ami nagyon érdekes még, megközelíthetjük ezt egy másik oldalról is, hogy egy 
ilyen átlagos kongresszus hány embernek ad munkát a városban. Meg kell mondanom 
önöknek, hogy több mint ezer ember tud dolgozni egy ilyen átlagos kongresszuson, úgyhogy 
ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a szegmens magában a turizmusban. 

Ha ezt a bűvös ICCA-rangsort, a szövetségi rangsort vesszük, akkor 2010-ben a két 
legnagyobb konkurenciánk, Bécs és Barcelona volt az első és a második, és Budapest a 
tizenkettedik helyen van, ami szintén egy előkelő helynek mondható, annak ellenére, hogy ma 
nem rendelkezünk kongresszusi központtal. A 87 darab, ICCA által regisztrált rendezvény 
egy nagyon-nagyon szép szám, de ha ezt megint egy másik oldalról próbáljuk meg 
megvizsgálni, akkor el kell mondanom önöknek, hogy Barcelonában a 148 kongresszuson 
133 830 résztvevő volt, hiszen ez a város rendelkezik nem egy, hanem kettő darab 
kongresszusi központtal. Bécs, amely szintén az egyik legnagyobb konkurenciánk, már a 
második helyre szorul a résztvevők számát illetően: náluk 87 345 volt a résztvevők száma. 
Magyarország ugyan a tizenkettedik helyen van, ami a megrendezett rendezvények számát 
illeti, de nem kerülünk be az első huszonötbe amiatt, hogy nincsen kongresszusi központunk, 
tehát a résztvevők száma nem éri el a 25 ezer főt. Ezek 2010-es adatok, hangsúlyozom, a 
nemzetközi szövetség a 2011-es adatait majd idén áprilisban, Frankfurtban, a vezérigazgató úr 
által említett vásáron fogja publikálni.  

A slide-om alsó részén azt lehet látni, hogy melyek azok a városok, amelyek 
kongresszusi központot terveznek nyitni záros határidőn belül. Itt kettőt emelnék ki, amely 
hatalmas konkurenciát fog jelenteni Budapestnek, ha nem lépünk időben: ez Krakkó és 
Szentpétervár. Látni kell, hogy más európai országok nemcsak a fővárosukban, hanem más 
városokban is nagy, jelentős nemzetközi kongresszusi központot képesek építeni, úgyhogy azt 
gondolom, ezzel mi még adósai vagyunk Budapestnek. Szeretném itt megmutatni önöknek 
még azt, hogy milyen kongresszusokat bonyolított a Hungexpo az elmúlt időkben. 2002-ben 
volt az első nagy nemzetközi kongresszus, ami a Hungexpón zajlott – ez egy 10 500 fős 
diabéteszkongresszus volt –, aztán hosszú ideig egy nagy űr volt a kongresszusi piacon az 
ilyen nagy létszámú kongresszusok terén. 2009-ben indult egy picit újra a dolog, akkor 
rendeztünk kettő kongresszust, és a 2011-es évet tudom egy igazi áttörésnek mondani, amikor 
négy nemzetközi kongresszus volt; az egyik a már visszatérő, az Európai Unió, illetve az 
Európai Bizottság által rendezett ICT Proposer’s Day 2500 résztvevővel, ezen kívül májusban 
volt nálunk a Tetra World Congress, ami egy IT-kongresszus volt, és két orvoskongresszust 
bonyolítottunk: az egyik a neurológuskongresszus volt szeptemberben, a kardiológus pedig 
decemberben.  

Visszautalnék itt a Malévre meg a jó megközelíthetőségre. Az EFNS-en és az 
Euroechón is rekord-látogatószámot ért el a szövetség azzal, hogy Budapest milyen jól 
megközelíthető város, és milyen remek hotelkapacitásokkal rendelkezik. Ez 2011-ben 
igazából 80 ezer vendégéjszakát jelentett a városban, amelyben benne vannak a kisebb 
rendezvényeink is 20 ezer résztvevővel. Ha itt is egy picit eljátszunk a számokkal, akkor azt 
lehet mondani, hogy ha csak a 20 ezer vendégéjszakát veszem 80 eurós átlagáron – ami 
Budapesten ma egy elfogadott négy-ötcsillagos átlagárnak tekinthető –, akkor azt tudom 
mondani önöknek, hogy ez a 80 ezer vendégéjszaka 352 millió forint áfát eredményezett a 
magyar államnak, 50 millió forint ifát az önkormányzatoknak, és akkor még nem számoltam 
ki az iparűzési adót, amit ezek a cégek befizettek. Ha visszanézzük azt, hogy ezt meg tudnánk 
ötszörözni, ha eljutnánk arra a szintre, hogy lenne kongresszusi központunk, és rendelkeznénk 
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olyan nagy kapacitású helyekkel, hogy ezeket fogadni tudjuk, akkor ez olyan egymilliárd 
forint áfabevételre tudna felmenni, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ezek valóban 
elgondolkodtató számok. 

Hogy mit hoz a jövő? Az előbb említettem önöknek, hogy 2012-ben a Hungexpo 
rendezi a 62. FIFA-kongresszust. 2013-ra öt kongresszust pályázunk, tehát öt kongresszus jön 
biztosan Budapestre, amelyből három a Hungexpónál van. 2014-ben egy kongresszusi 
pályázat kapcsán Budapest bekerült az első három közé, és ezen kívül még ötöt pályázunk, a 
zömét nyilván a Kongresszusi Irodával közösen. 2015-ben kettő helyen került kiválasztásra 
Budapest az első három desztináció alapján – ott még további ötöt pályázunk –, 2016-tól 
pedig még nyolc pályázatunk van folyamatban. 

El kell mondanom önöknek, hogy a kongresszusok, amelyek itt voltak, és amelyeket 
itt bonyolítottunk, azért nagy kompromisszumok árán jöttek el Budapestre. Bevallom 
önöknek őszintén, ma a Hungexpo nem az ideális kongresszusi központ, illetve nem 
nevezhetem kongresszusi központnak. Politikai döntések voltak emögött, illetve olyan jellegű 
politikai döntések, hogy nagyon-nagyon erős érdekérvényesítő képességű volt a szakmai 
szövetségben az a professzor, aki éppen ott ült az elnökségben, és nagyon-nagyon szerettek 
volna eljönni Budapestre. 

Ha pár szót mondhatnék arról, hogy a döntési folyamatban mi játszik szerepet, akkor 
azt mondanám, hogy először a desztinációt választják ki, és amikor a desztináció kiválasztásra 
kerül, akkor nem kérdés, hogy van-e vagy nincs kongresszusi központ, mert általában abból 
indulnak ki, hogy van. Budapest nagyon-nagyon népszerű kongresszusi desztináció, a 
szövetségek sorban állnak azért, hogy eljöjjenek, és kongresszust rendezhessenek Budapesten; 
a résztvevők, a tagok nagyon szerették, nagyon-nagyon szeretnének eljönni Budapestre, tehát 
ez nem kérdés. Budapest olyan egyedi adottságokkal rendelkezik, ami azt gondolom, hogy 
páratlan Európában, de amikor eljönnek, megnézik a helyszíneket, és azt látják, hogy van egy 
Budapesti Kongresszusi Központunk a Gesztenyéskertben, és van egy Hungexpónk, akkor azt 
mondják, hogy ez azért mégsem az. Sokkal drágább például nálunk, a Hungexpónál 
megrendezni egy kongresszust, hiszen építenünk kell mindent. Egy plenáris teremmel 
rendelkezünk, rendelkezünk kiállítói területtel, de nem rendelkezünk azzal a megfelelő 
szekció- és szimpóziumterem-mennyiséggel, amelyekben ezeket a nagy kongresszusokat el 
lehet helyezni.  

Egy pár szóban bemutatnám akkor a Hungexpót, hogy önök is lássák. A privatizáció 
után végrehajtott beruházás keretében valósult meg a G-pavilon, ahol ma a Budapesti Búcsú 
és a Karaván-szalon nyitotta meg kapuit. Ez gyakorlatilag Közép-Kelet-Európa legnagyobb 
osztott légterű csarnoka, 10 ezer négyzetméter körül van. Ebben a miliőben és ebben az 
épületben rendeztük a kongresszusaink nagy részét, de el kell mondanom önöknek, hogy –
 épület az épületben – sátrakban kellett elhelyeznünk a kongresszusi résztvevőket ahhoz, hogy 
a megfelelő szimpózium- és szekcióterem-arányt ki tudjuk alakítani. Rendelkezünk a 
fogadóépülettel, a regisztrációs épületekkel, rendelkezünk a megfelelő infrastruktúrával, 
parkolóval, logisztikával, mindennel, igazából ami ma hiányzik, azok a kisebb termek, még 
egyszer mondom, a szekció- és szimpóziumtermek.  

Erre készített a Hungexpo egy tanulmányt, ami egy barnamezős beruházás keretében 
valósulhatna meg, ami a C-pavilon – ami a G-pavilon alatt található – átalakítása lenne. Ez a 
pavilon ma gyakorlatilag parlagon hever, nem nagyon használjuk, hiszen nincs olyan 
állapotban, hogy azt európai módon lehessen használni. Erre készítettünk egy átalakítási 
tervet, amit a főváros és a X. kerületi önkormányzat is nagyon támogat. Itt egy kétszintes 
konferenciaközpontot hoznánk létre, megtartva azokat az előnyöket, amelyekkel a Hungexpo 
rendelkezik, hiszen el kell mondanom önöknek, hogy Bécsben és Barcelonában, a két nagy 
konkurensünknél is a vásárközpont területén találhatóak a kongresszusi központok. Itt fölülről 
lehet látni ezt a képet, hogy hogyan kötnénk össze, hogyan lenne meg a csatlakozás a meglévő 
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G-csarnokunkkal. A G-csarnok továbbra is alkalmas maradna négy-hatezer fős plenáris 
ülések, a kongresszusokhoz kapcsolódó kiállítások megtartására, illetve az étkeztetésre. A C-
pavilonban helyeznénk el azokat a termeket két szinten, amivel ma Budapest nem 
rendelkezik. Ha önöknek is pozitív üzeneteket hordoznak magukban ezek a számok, akkor 
kérem, hogy támogassák a Hungexpót ebben is, és kérem, hogy támogassák ennek a 
beruházásnak a megvalósulását. Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Abszolút pozitív tartalmat hordoznak 
számunkra is ezek a számok, amelyeket említett, annál is inkább, mert látjuk előre a jövő 
éveket, azt az aktivitást, amit a pályázati fronton, illetve a nemzetközi szervezettel való 
kapcsolattartásban kifejtenek. Ami engem igazából nagyon érdekelne, hogy mi hozta azt a 
jelentős ugrást, ami a 2011-es növekedést jelentette a korábbi évekhez képest: 
menedzsmentváltozás, új szemlélet, esetleges felújítások – mert azok is történtek menet 
közben, amiket az ember évről évre lát, ahogy jön, persze nyilván most nem tudnám 
beosztani, hogy melyik beruházás melyik évben történt –, illetve ami izgalmas még, hogy mit 
kalkulál. Itt elhangzott egy ötszörös szorzó. Ha lenne valóban egy ötezer fő befogadására 
alkalmas igazi konferencia- vagy kongresszusi központ Budapesten, az ön vagy az önök 
véleménye szerint mennyi többletet hozhatna a konferenciaturizmusban? 

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdésük, észrevételük az elhangzottakhoz. 
(Hadházy Sándor: Elnök úr minden fontosat megkérdezett.) Még egy, ami ehhez kapcsolódó 
kérdés lenne, hogy mint jelezte vezérigazgató úr, segítséget vagy együttműködést kér a 
bizottságtól. Mi az, amiben mi konkrétan tudjuk segíteni akár a később időszakra vonatkozó 
terveikben?  

Ganczer Gábor (Hungexpo Zrt.) válaszadása 

GANCZER GÁBOR vezérigazgató (Hungexpo Zrt.): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt 
kérdezte tőlem, hogy mi hozta a változást. Ez azért sokrétű dolog. Nyilván volt egy 
menedzsmentbeli szemléletváltozás azzal, hogy én kerültem a Hungexpo élére; egyébként 
előtte a Budapesti Kongresszusi Központban voltam mint igazgató. Fel kellett ismernünk azt, 
hogy ma egy 36 hektáros terület, ami 70 ezer négyzetméter fedett területtel rendelkezik, nem 
tud csak kiállításokból megélni. A Hungexpo főprofilja mindig is a kiállítások voltak. Én 
azzal a feladatkörrel jöttem ide, hogy hozzak ide nagy nemzetközi kongresszusokat, 
konferenciákat. A másik, ami meghozta a változást, az valóban egy szemléletváltás, ami a 
Turizmus Zrt.-nél történt, és az a fajta közös együttműködés, amit ki tudtunk alakítani, a jó 
személyes kapcsolatok, amelyekkel közösen tudtunk vállvetve pályázni olyan 
kongresszusokat, amelyeket ide tudtunk hozni. Nyilván ezek a 2013-as, 2014-es, 2015-ös 
kongresszusokra vonatkoznak, hiszen a döntési mechanizmus olyan, hogy kettő-négy évre 
döntenek előre; inkább három-négy mint kettő. Hogy mire alapozom azt, hogy meg lehetne 
ötszörözni az árbevételeket és a kongresszusok számát? Arra, hogy mennyi lekérést kapunk, 
és mennyi azoknak a lekéréseknek a száma, amelyek nem valósulnak meg azért, mert 
eljönnek hozzánk site visitre eljöttek a kongresszus szervezői, és azt mondják, hogy 
köszönjük szépen, majd ha lesz kongresszusi központjuk, akkor jövünk.  

Azt kérdezte tőlem, hogy miben tudnak segíteni. Igazából a támogatásukat kérem, és 
azt kérem, hogy mondják el mindenhol, hogy a Hungexpo valóban sokat tesz azért, hogy a 
konferenciaturizmus és az üzleti turizmus javuljon és növekedjen ma Magyarországon. 
Természetesen bármilyen segítséget szívesen fogadunk ennek kapcsán – nyilván nem anyagi, 
hanem inkább erkölcsi támogatásra gondolok –, hogy igenis be kell látnunk azt, hogy a mai 
Budapesti Vásárközpont egy olyan fontos része Budapestnek, amit érdemes támogatni, 
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amelyet érdemes akár európai uniós pénzekkel is támogatni, illetve azt kell látni, hogy a 
konferenciaturizmus is egy támogatandó szegmense a turizmusnak. Köszönöm. 

További kérdések, hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Az nem kérdés, hogy szükségünk van-e 
egy jól működő Hungexpóra, hiszen ha csak a tavalyi évi számokhoz térek vissza, azért az 
intenzív marketingmunkának, nyilván a kongresszusok előkészítésénél a személyes 
közbenjárásoknak és a direkt kapcsolatrendszerek építésének köszönhetően 15 ezer vendéget 
tudtak idehozni, akik az arányszámokkal kalkulálva 50-60 ezer közötti vendégéjszakát hoztak 
Budapestnek, tehát ez egy óriási növekedés. Nyilván ez is közrejátszik abban, hogy 2011-ben 
a válság ellenére tudtuk 9,2 százalékkal növelni a szállodai vendégéjszakák számát a 
külföldiek részéről, ami azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon jó lehetőség. Mindemellett 
minden egyes konferencia vagy kongresszus, amire Budapestre jönnek, egy óriási lehetőség 
az ország eladása szempontjából, hiszen a résztvevők azért jönnek, mert a szövetség úgy 
döntött, de aztán utána a későbbi utazásokkal kapcsolatban már ők dönthetnek akár a saját 
családjuk vagy barátaik révén, de ami fontos, hogy az itt részt vevő emberek nagy része egy 
másik szövetségnek is elnökségi tagja, elnöke – kisebbnek nyilvánvalóan –, tehát itt egy olyan 
direkt marketinget tudunk folytatni, ami pénzben nem mérhető megtakarítást jelent ezen a 
fronton. 

Még egyszer nagyon köszönöm és gratulálok ahhoz a tavalyi évi eredményhez, amit 
elértek. Nyilván ahogy a slide-okon is láttuk, a konkurencia nemhogy csökkenni, hanem nőni 
fog a következő időkben, ezért is tartom fontosnak, hogy a kormány döntsön a nyáron az 
ötezer fő befogadására alkalmas kongresszusi központ megépítéséről. Én úgy látom, hogy a 
szándék abszolút megvan, hiszen a január végi – vagy talán lehet, hogy éppen február 1-jei –
 kormányülésen született az a döntés, hogy Fürjes Balázs kormánybiztos dolgozza ki a 
kongresszusi központ megépítésének tervét, és tegyen le egy megvalósíthatósági tanulmányt, 
amelyen már dolgoznak. Láttam jó néhány ilyen anyagot, amelyek a korábbiakban készültek, 
amelyből jól látszik az, hogy ha lenne Magyarországnak egy ilyen konferenciaközpontja, 
akkor azoknak a komparatív előnyöknek köszönhetően, amivel mi rendelkezünk ezen a téren, 
a következő tíz évben a tizenkettedik helyről az első háromba tudnánk kerülni, és ami nagyon 
érdekes, hogy éppen Bécset ütnénk ki onnan. Berlin van feljövőben minden elemzés alapján, 
ott van egy fantasztikus infrastruktúra már most is, és emellé még egy újabb 
konferenciaközpont teljes felújítása várható, tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ezen a 
téren leszakadnunk. Olyan impozánsak a számok, hogy ez a beruházás az adóbevételek révén 
belátható időtávon belül, tehát egy ilyen beruházás esetében húsz éven belül meg tud térülni, 
ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, és akkor ehhez nem számoljuk hozzá azokat a 
pótlólagos bevételeket, amit ön is említett, ami nem mérhető. Mérhető a regisztrációs díj, a 
szállodában eltöltött vendégéjszaka, de nem mérhetőek azok az addicionális hatások, amelyek 
az egyéb költéseket jelentik szórakozóhelyeken, bevásárlóközpontban, ajándékokban, minden 
egyébben, ami a vendégkör összetételét tekintve szintén egy nagyon summás bevétel lehet.  

Van-e képviselőtársaim részéről még kérdés vagy vélemény? (Jelzésre:) Zakó László 
alelnök úr, öné a szó. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Egy gyors kérdés. Körülbelül 25 évvel ezelőtt szálltam le 

utoljára itt a szomszédos vasútállomáson a vonatról, amikor egy akkori BNV-re érkeztem, de 
azért jegyezzük meg, hogy a Budapesti Kongresszusi Központ Ferihegyről nézve a város túlsó 
végében van, és ide is meglehetősen nehéz kijutni. Úgy gondolom, hogy azért egy 
konferenciaközpontnál a mérlegelési szempontok közül az egyik legfontosabb a közlekedési 
infrastruktúra. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen terv? A 25 évvel ezelőtti emlékeim 
szerint ez a vasútállomás nagyon lepusztult volt, azóta nagy fejlesztések nem voltak, a 



- 24 - 

vasúton való megközelítés irányvonattal szerintem nem megoldott, a közúti pedig egyszerűen 
tragikus ilyenkor, konkrétan ma is, amikor jöttünk ki, tehát elképesztő. Van-e ebben valami 
együttműködés közlekedési fronton? 

 
GANCZER GÁBOR vezérigazgató (Hungexpo Zrt.): Köszönöm szépen a kérdést. Az 

infrastruktúrára vonatkozóan, hogy Ferihegy II.-t nem köti össze a várossal vasút, nyilván a 
Hungexpót sem köti össze, viszont a kongresszusainkon, amelyeket most csináltunk az elmúlt 
évben, gyakorlatilag mind a négyen kiemelt információs pontot létesítettünk a repülőtéren, és 
repülőtéri minibusszal, illetve a kongresszus szervezője által szervezett shuttle buszokkal 
hoztuk a vendégeket. Amíg a MÁV nem köti össze a várost Feriheggyel sínekkel, addig a 
Hungexpo ebben nem tud semmit tenni, abban viszont vannak előrelépések, hogy itt a 
megállók és ideiglenes megállóhely kialakításával ez egy európai szintre hozható. Kőbányával 
és a MÁV-val már közösen tárgyalunk erről, hogy hogyan lehet erre pályázati pénzt szerezni, 
hogy valahogy ezt tényleg európai szintre tudjuk hozni. 

Ha megenged egy megjegyzést a közlekedéssel kapcsolatban, azt valóban jól látja 
képviselő úr, hogy amikor idejönnek egy Utazás kiállításra, és egy nap megfordul itt 15-
20 ezer autó vagy 20 ezer, autóval idelátogató vendég, akkor tragikus a kétszer egysávos 
Albertirsai út, de amikor egy 4500 fős kongresszusról beszélünk, ahova a városból hozzák a 
vendégeket buszokkal, akkor viszont ez egyáltalán nem érezhető. Azt gondolom, hogy ebből a 
szempontból tehát ahhoz, hogy kongresszusi központ legyen a vásárközpont területén, jó 
adottságaink vannak, hiszen olyankor nem kritikus és nem kaotikus a közlekedés, úgyhogy ez 
egy jó összeköttetést jelent a várossal. Gyakorlatilag úgy áruljuk a Hungexpót egyébként, 
mintha a város szívében lenne, hiszen az ötcsillagos szállodákból is tíz perc alatt el lehet ide 
jutni taxival, 15 perc alatt metróval. A bevett gyakorlat egyébként az volt, hogy a vendégek 
metróval érkeztek a Stadionokig, onnan pedig külön buszokkal hoztuk őket be a vásárközpont 
területére.  

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

képviselő úr.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért én érzem és értem Zakó 

képviselő úr gondolatait. Ha a Hungexpóról beszélünk, és most nem csak lekorlátozzuk 
elvileg arra, hogy kongresszusi központot építsünk, akkor ezzel az úthálózattal valóban 
kezdeni kellene valamit, mert ez szerintem sok embert visszatart attól, hogy ha vége van egy 
vásárnak, és nagyobb létszámban vannak, akkor még másfél órát álljanak itt sorba. Azért az 
sem egy elhanyagolható szempont, hogy ha valaki kongresszusra érkezik, és Budapest a 
legjobb arcát próbálja neki mutatni, akkor ugyanúgy, ahogy a repülőtérről egyébként a 
bevezető úton nem Budapest legjobb arcát tekinthetik meg az autóbuszból, ezen a részen sem 
biztos, hogy Budapest legjobb arcát tekintik meg adott esetben. Ez nem az önök problémája 
egyébként, ezt csak így mellékesen jegyzem meg. 

Ami kérdésem lenne egyébként, hogy különböző más technikai dolgokkal hogy áll az 
egész vásárváros, tehát maga a Hungexpo, mert gondolom, ha egy új konferenciaépület fog 
épülni, akkor az mindenféle technikai újítással rendelkezni fog. Ezt most csak azért kérdezem, 
hogy például egy ma már alap büféellátással mennyire van lefedve a kongresszus területe, 
hiszen most megnéztem, itt például nincs jelen pillanatban, és ez már egy alap. Ez egy elég 
fontos kérdés szerintem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Ferenc képviselő úré a szó. 
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KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából nem 
kívántam kifejteni a véleményemet, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy megosszam az 
igazgató úrral, illetve képviselőtársaimmal is azt, ami részben a Hungexpo működéséhez 
kapcsolódó közlekedési infrastruktúrát, részben pedig konkrétan a Hungexpóhoz kapcsolódó 
fejlesztési koncepciót illeti. Úgy gondolom, mindenképpen támogatnunk kell a szakmai 
bizottságban a kormány irányából is azt, hogy ezen a területen valósulhasson meg egy 
kongresszusi központ létrehozása, hiszen itt minden adott ahhoz, hogy kulturáltan meg 
lehessen oldani a gépjárművek őrzését, biztonságos parkolását, minden adott ahhoz, hogy az 
ideérkező vendégek kiszolgálása meglegyen.  

Itt térnék vissza arra, hogy közlekedési infrastruktúrában minden adott, csak az a baj, 
hogy a budapestieknek minden kicsit nehezebbnek tűnik, és lehet, hogy vidékről minden 
értelmesebbnek látszik, ha azt nézem, hogy mi van meg. Régen itt fordult, állt meg a villamos 
az MTK-pálya irányában, és a Keleti pályaudvartól villamossal lehetett kijönni, tehát nem 
kellene autóval idejönniük a vásárlátogatóknak: a Keletiben leszállnak a vonatról, 
felülhetnének a villamosra, és itt a forgóban kiszállhatnának. Ez a villamos lassan húsz éve 
nem működik, pedig kiépített vágány van felépített elektromos felsővezetékkel. Itt van 
mellettünk a metró végállomása. A metró végállomásának területén rengeteg holtvágány, 
iparvágány, mindenféle vágány van, amely csatlakozik részben itt a Törökőr pályaudvaron 
keresztül a régi HÉV-rendszerhez. Vagy ezen keresztül lehetne az Örs vezér téri metrótól 
direktben kijáratni akár nosztalgiaszerelvényeket mint turisztikai attrakciót, akár bármi mást, 
ami lehetővé tenné, hogy az Örs vezér tér környékén lévő parkolóházakat használják azok, 
akik a vásárlátogatók lesznek, vagy akár a régi gödöllői HÉV nyomvonalán – ahol még 
mindig áll egy vágány – járhatna ki folyamatosan ide a régi törökőri pályaudvarra 
kötöttpályás jármű.  

A vasút helyzete semmit nem változott itt. Ez elgondolkodtató, már csak azért is, mert 
azért elmúlt közben egy évezred, és ez a vasútipálya-rendszer, ami valamikor az 1800-as 
években alakult ki Budapest körül magával a körvasúttal együtt, ami kicsit kijjebb megy egy 
nagy körrel, egy olyan tömegközlekedési lehetősége a fővárosnak, hogy nem is tudom, hogy 
miért nem ezt fejlesztették az esztelen, pazarló 4-es metró építése helyett. Ha a körvasútsor 
lett volna úgy feljebb fejlesztve, hogy az állomások, megállóhelyek környékén lennének 
kulturált parkolóhelyek, ez kényelmesen meg tudná oldani a belváros túlterheltségének 
felmentését, és ez így kapcsolódik részben magához a Hungexpóhoz. Úgy látom, hogy 
Budapesten nem nézték, soha nem mérték fel azt, hogy őseink 50-120 évvel ezelőtt mit 
terveztek, mit építettek ki, mert ezek itt vannak, tehát ezt nem kell újraépíteni, amikről én 
beszéltem, ez mind itt van. Itt úgyse fér el négysávos autóút, az Albertirsai út sose lesz az, 
meg a csatlakozó utakat sem lehet tovább bővíteni, hanem szerintem mindenképpen a 
tömegközlekedést kell erősíteni. Ez a vásárlátogatókra vonatkozik. 

A konferenciaközpontba, kongresszusokra mindenképpen szervezetten kell hozni az 
utasokat, mert itt a környéken nincs olyan szálláshely. A Stadion Szállóról, amikor utoljára ott 
laktam, egészen szomorú képem maradt meg, tehát nem nagyon örültem neki, hogy itt laktam 
ebben a házban, de igazából ez is egy jó lehetőség lenne arra, hogy a konferenciaközpont 
eleve egy olyan hotellel épülne együtt, amely garantálná a másik bevételi forrást is ahhoz, 
hogy gazdaságosan működtethető legyen egy konferenciaközpont. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, akkor 

vezérigazgató úrnak adom meg a lehetőséget válaszadásra, amennyiben úgy érzi, hogy 
reagálni kíván. 

 
GANCZER GÁBOR vezérigazgató (Hungexpo Zrt.): Köszönöm szépen. Először 

Szilágyi képviselő úr technikai kérdéseire reagálnék. Az elmúlt évben, 2011-ben elértem azt 
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is, illetve beruháztam abba, hogy az egész vásárváros rendelkezik wireless 
internetlefedettséggel. Ez az 1-es épület használaton kívüli épület, ezt önöknek nyitottuk most 
meg, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ez nem működik, ezenkívül a K-épületben pedig 
ingyenessé tettem az internetet, hogy amikor a kiállítók arra várnak, hogy regisztráljanak, 
akkor ezzel tudják tölteni az idejüket, és ezáltal kellemessé válhat a várakozás. 

Köszönöm Kovács képviselő úr szavait. Egy nagyon gyors reakciót szeretnék mondani 
a villamosra. Nagyon szenvedek attól, hogy nincs ez a villamos; ellopták a felsővezetéket, és 
ezért nincsen. (Derültség.) Próbálok segíteni abban, hogy ez megoldódjon, és utánajártam 
ennek a kérdésnek, mert nekem is hiányzik ez a dolog. A nosztalgiavonatra csak annyit 
szeretnék elmondani önnek, hogy egy BNV-re, ami igazából már egy nosztalgiavásárnak 
számít az én szememben, megoldom azt, hogy a Pillangó utcából a lovin keresztül kisvasúttal 
hozom át a vendégeket, de igazából azért a vendégek szeretnek autóval jönni, tehát a vásárok 
miatt valóban kellene valamilyen úthálózat-fejlesztés. Közösen dolgozom azon a X. kerületi 
önkormányzattal, hogy feltárjuk egy harmadik úton keresztül is a vásárvárost a Korponai út 
felől, és akkor már háromfelől lehetne megközelíteni: Kerepesi út, Fehér út és Korponai 
átjáró. Azt gondolom, hogy ez valóban egy nagy könnyebbség lenne a vásárba látogatóknak, 
köszönöm, de azt el kell mondanom, hogy nincs probléma a kongresszusokra való 
közlekedéssel. Az a fajta valóban, amit mi tervezünk a vásárváros területén, teljesen logikus 
és adja magát, és ahogy ön is mondta, tényleg adott minden infrastruktúra, igazából csak a 
kisebb termek kellenének. Ez a beruházás, amit bemutattam önöknek egy pár képben 
koncepcióterv formájában, nem kerül többe mint 3 milliárd forint. Ha azt vesszük, hogy négy-
öt éven belül meg tudjuk ötszörözni az áfabevételeket, akkor ez nem egy 7-20 év alatt 
megtérülő beruházás, hanem egy három-négy év alatt megtérülő beruházás. Erre konkrét 
üzleti tervvel is rendelkezünk egyébként, és ha egyszer majd kíváncsiak rá, akkor azt is 
szívesen megmutatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vezérigazgató úr, köszönjük szépen az előadást, a sok információt, amit 

kaptunk és még egyszer a vendéglátást. A 3. napirendi pontot lezárom.  
Van-e valakinek felvetése az „egyebek” között? (Jelzésre:) Zakó László alelnök úr, 

öné a szó. 

Egyebek 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Amit most mondok, ez talán úgy is 
megtörténhetett volna, hogy kopogtatok elnök úr szobájának az ajtaján, és elmondom neki, de 
ha már itt vagyok az Utazás kiállításon, akkor inkább itt mondom el. A Sport- és 
turizmusbizottságnak is van egy saját honlapja – most már a nyitóoldaltól kezdtem el nézni, 
amit múltkor kihagytam, mert mindig a parlamenti honlapon keresztül mentem –, ahol elnök 
úr köszönti udvarias, kedves szavakkal az olvasót, mosolygós fényképpel. Ez nagyon rendben 
van, de ha már Sport- és turizmusbizottságnak hívnak minket, és itt vagyunk az Utazás 
kiállításon, akkor a sportvonalat színes fotókkal jelenítjük meg, és a turizmus oldal 
aszimmetrikusan hiányzik. Ez nem egy kabinetkérés, de hangozzék el itt, hogy ezt a bizottsági 
honlapunkat fejlesszük abba az irányba, hogy kifejezésre jusson minden képi formában is a 
bizottságunk kettős vonala. Úgy gondolom, hogy ez csak egy kis webmesteri munka, de 
mégis valahogy barátságosabb, és jobban kifejezi ezt a kettősséget. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm az építő kritikát, alelnök úr. Vettük a jelzést, és pótolni fogjuk ezt 

a hiányosságot. 
Van-e egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Nekem lenne még egy kérésem. Előkészítés 

alatt áll a turizmustörvény tervezete, pillanatnyilag tárcaközi egyeztetésen van az anyag. Azt 
szeretném, ha a törvény elfogadása előtt egy széles körű társadalmi vitát tudnánk nyitni ebben 
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a nagyon fontos kérdésben, ha már 22 év alatt sikerült idáig eljutni, hogy végre van egy 
törvényjavaslat vagy egyelőre egy tervezet. Szeretném, ha a Parlamentben március 21-én – ez 
egy szerdai nap – nyílt napot szerveznénk a bizottsággal, ahova meghívnánk a szakma érintett 
képviselőit, az önkormányzati vezetőket, a kormány képviselőit, és ott kezdenénk meg ezt a 
társadalmi vitát. Ehhez kérnék egy támogató szavazást a bizottság tagjai részéről. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ilyet nem 
látok. A bizottság egyhangú döntésével támogatja a javaslatot. 

Természetesen minden képviselőtársamat szeretettel várom a rendezvényen. 
(Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr, öné a szó. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Csak egy pontosító megjegyzésem lenne, elnök úr. Volt 

törvénytervezet, tehát remélhetőleg a jelenlegi kormány is tudott miből dolgozni, csak biztos 
elnök úr is emlékszik rá, hogy azért nem került benyújtásra, mert maga a bizottság sem 
támogatta, hiszen úgy ítéltük meg, hogy nem teljesíti azokat az elvárásokat, amelyeket a 
szakma támaszt egy törvénnyel kapcsolatban. A hosszú előkészítésnek ez lehetett az oka, de 
egyébként több ilyen tervezet is volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm a pontosítást, képviselő úr. Valóban így van, nem volt olyan 

törvénytervezet, amely a parlamentbe benyújtásra került volna, hogy érdemben tárgyaltuk 
volna. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. További szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 13 perc)  

 

 Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


