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Napirendi javaslat  
 

1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6939. 
szám) (Bánki Erik (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 
2. Tájékoztató a HACCP rendszer fenntartásának kérdésköréről 

 
Előterjesztő:  
Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője 

 
3. Tájékoztató a Balatoni tdm működésének főbb tapasztalatairól és a további tdm 

szervezetek létrehozásának helyzetéről 
 
Előterjesztő: 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője 
Hoffmann Henrik, a Balatoni TDM Szövetség elnöke 
Balogh Károly, a Magyar TDM Szövetség elnöke 

 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz) 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) 
Törő Gábor (Fidesz) 
Vincze László Mihály (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Pál Béla (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
Dr. Vadai Ágnes (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Bús Balázsnak (KDNP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Fazekas Attila főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium) 
Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Dr. Nemes Andrea főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Hoffmann Henrik elnök (Balatoni TDM Szövetség) 
Horkay Nándor alelnök (Magyar TDM Szövetség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)  

Elnöki bevezető, napirend megszavazása  
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Sok szeretettel 

köszöntök mindenkit a Sport és turizmusbizottság mai ülésén. 
Tisztelt képviselőtársaim megkapták előre a mai ülésre szóló írásbeli meghívót. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kiegészítésük, egyéb javaslatuk? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, aki elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs. A bizottság 
egyhangú döntésével fogadta el napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Tapolczai 
Gergely képviselő urat Hadházy Sándor helyettesíti, Hoffman Pál képviselő urat pedig Bús 
Balázs helyettesíti a mai ülésen. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6939. szám) 
(Bánki Erik (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Megkezdjük munkánkat, rátérünk az első napirendi pontra, amely a sportról szóló  
2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, amelynek benyújtója jómagam 
vagyok, ezért megkérem alelnöktársamat, Szalay Ferenc képviselő urat, hogy vegye át a 
bizottsági ülés vezetését. 

 
(Szalay Ferenc átveszi az ülés vezetését.) 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Az első napirendre kerül sor, annak 

tárgyalására. Köszöntöm Fazekas Attila urat, aki segít a napirend tárgyalásában. Kérdezem, 
van-e hozzáfűznivalója? 

Dr. Fazekas Attila főosztályvezető-helyettes (NEFMI) kiegészítése 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, alelnök 

úr. A minisztérium nevében tudok nyilatkozni, de támogatjuk a törvényjavaslatban foglaltakat 
tekintettel arra, hogy olyan kérdéseket rendez, amelyek nyilván elsősorban itt a 
sporttámogatást szolgáló eddigi tapasztalatainkat foglalja össze, és most végre egyszer időben 
tudunk olyan módosítást eszközölni, ami a következő, ’13-14-es időszak bajnoki rendszerei 
kapcsán időben rendezi a kérdéseket. Elsősorban az utánpótlás-korosztály szakmai 
érdekvédelmében, másodsorban pedig szintén az utánpótlás-korosztály sportszakmai 
felkészülését és versenyeztetését segítő kérdésekben, úgyhogy minderre figyelemmel 
támogatjuk a javaslatban foglaltakat. 

Köszönöm szépen. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Elnök úr mint előterjesztő. 

Bánki Erik (Fidesz) előterjesztő szóbeli kiegészítése 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, alelnök úr. Igazából a terjedelmét 

illetően egy rövid módosításról van szó. A különböző szakaszok jelentőségét tekintve azért 
mégis nagyon fontos ez a mai törvényjavaslat, amely a meglévő törvényt módosítaná. 

Elsősorban a 18 év alatti, tehát a fiatalkorú sportolók védelmét szolgálja az első szakasz 
rendelkezése, illetve a második szakasz is ugyanerre terjed ki. Azt gondoljuk egyébként, ez 
teljes mértékben harmonizál azzal a törekvéssel, ami mind a FIFA-t, mind az UEFA-t 
jellemzi. Láttuk azt a korábbi időszak tapasztalataiból is, hogy a tehetséges gyerekek 
karrierjét képesek megtörni azok a menedzserek, akik nem kellő felkészültséggel, nem kellő 
nemzetközi kapcsolatrendszerrel, és nyilván nem megfelelő minősítéssel rendelkezve csak a 
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pénz reményében közvetítik ki ezeket a gyerekeket, és látjuk a magyar futballban is azokat a 
tehetségeket, akiknek a karrierjét egy ilyen elhibázott döntés tönkretette. 

A harmadik szakaszban hozott módosítás pedig arra ad lehetőséget, ez szintén a mostani 
utánpótlás-nevelési programmal van összefüggésben, a kiemelt utánpótlás-központok, 
akadémiák mozgásterét bővíti, hiszen lehetőséget biztosít arra ez a törvénymódosítás, hogy a 
sportvállalkozás az alacsonyabb osztályban való indulás jogát átruházza egy másik, a 
sportvállalkozással egyébként szerződéses jogviszonyban lévő sportszervezetre, és ezáltal 
magasabb osztályban szerepeljen. 

Azt gondolom, hogy a csapatsportok céljait szolgálja ez a módosítás is, és 
mindenképpen előreviszi és segíti azt az utánpótlás-nevelési programot, amelyet a 
társaságiadó-kedvezmény rendszere meglódított Magyarországon. 

 
SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönöm. Kérdések, vélemények születtek-e? (Jelzésre:) 

Szilágyi képviselő úr. 

Kérdések, vélemények a bizottság tagjai részéről 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem lenne több kérdésem is ezzel kapcsolatban az 

előterjesztőhöz.  
Az 1. paragrafussal kapcsolatban ez egy teljesen normális dolog, a polgári jogi 

felelősséggel és a cselekvőképességgel is kompatibilis, de hát igazából ez eddig is így volt. 
Nem hiszem, hogy itt bármi is változott volna. Én úgy érzem, hogy ez csak azért kerülhetett 
bele ebbe a módosításba, hogy tudjunk hivatkozni arra, hogy ez mennyire a fiatalok érdekeit 
szolgálja, hiszen csak a szülővel írassák alá. Eddig is így történt, tehát én nem érzem, hogy ez 
különösebben nagy változást eredményezne. 

A 2. paragrafus már annál inkább. Itt is értem a törekvést, és azt is értem, amit az 
előterjesztő az előbb mondott, hogy ugye az UEFA is efelé óhajt elmenni, csak hát akkor 
miért nem az UEFA megy el efelé, vagy az MLSZ mennyire akar efelé elmenni, hiszen ez a 
törvény jelen pillanatban ellentétes az MLSZ licence szabályzatával, hiszen tudom, hogy egy 
alacsonyabb rendelkezésről van szó, de hát akkor miért nem először akkor ezt változtatjuk 
meg. hiszen az MLSZ licence szabályzata kimondja a 12.§ (1) bekezdéssel, hogy az 
engedéllyel rendelkező játékosügynök (2) bekezdés figyelembevételével az alábbi jogokkal 
rendelkezik, és itt felsorolja, hogy bármely játékossal kapcsolatba léphet, bármely játékos, 
sportszervezet érdekeit képviselheti, bármely játékos érdekképviseletét ellátja, aki ezzel 
megbízza, és bármely sportszervezet érdekképviseletét ellátja. Tehát teljesen ellentétes az 
MLSZ licence szabályzatával. 

Én azt is értem, hogy biztosan sok visszaélés van a menedzserek ügyleteivel. Valóban 
vannak olyan menedzserek is Magyarországon, akik nem a legetikusabban végzik a 
munkájukat, és talán ez a leegyszerűsítés a negatív jelenségeket kizárja valamelyest. Ettől 
függetlenül az éremnek van egy másik oldala. 

Ha egy menedzser lehetőségeit, kapcsolatait akarja igénybe venni egy 18 év alatti 
labdarúgó, természetesen szülői hozzájárulással együtt, akkor ezt miért ne tehetné meg. Tehát 
ha két személy szerződést köt valamire, akkor azt miért ne lehetne magánakaratként 
tiszteletben tartani? Ne döntse el a politika, hogy mondjuk mikor rontom el vagy javítom fel a 
gyermekem életét, hiszen úgy érzem, minden szülő sokkal nagyobb felelősséggel viseltetik a 
gyermeke iránt, mint mondjuk a politika. És hogy ha segít egy menedzser, vagy nem segít, az, 
hogy a menedzser becsap valakit vagy nem csap be valakit, az az egyéni felkészültségére, 
rátermettségére tartozik, csak úgy, mint az üzleti világ többi szegmensében, akár mondjuk 
éppen a sarki fűszeresnél is. 

Ha egy menedzser azt kínálja egy 17 éves gyereknek, hogy mondjuk kiviszi 
Rejkjavikba, és a szülő úgy dönt a gyerekkel együtt, és úgy érzi, hogy ez jó neki, akkor miért 
ne bízhatná meg a menedzsert úgy is, hogy a menedzsernek ebben üzleti érdeke van. Pont 
erről szól egyébként a játékosügynöki tevékenység. 
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Ami még érdekes, hogy ezzel a rendelkezéssel a kiskorú játékosok képviselő nélkül 
maradnak pont a külföldiekkel szemben. Állítson fel akkor az MLSZ egy kiskorú játékosokat 
képviselő csoportot vagy osztályt, vagy az NSI, és lássa el a képviseletüket. Az, hogy senkivel 
nem köthet, se klubbal, se szülővel olyan szerződést, ami 18 év alatti játékosok átigazolására 
vonatkozik, mondjuk azért azt megnézném, hogy ha a külföldi klubbal köt valaki egy 
megállapodást erre vonatkozóan, azt mikor fogja látni az MLSZ, illetve abba hogyan kötnek 
majd bele. Hiszen mondom, nagyon aggályos, és képviselet nélkül hagyja a külföldi 
klubokkal szemben a 18 év alattiakat. Márpedig akit meg akarnak szerezni külföldi klubok, 
azt ezután is megkeresik, el fogják vinni. Itt én egy óriási ellentétet látok ebben. 

Aztán gondolkoztam azon is sokáig, hogy a törvényben az szerepel, hogy kereskedelmi 
ügynök kategóriába belefér-e a játékosügynök. Arra jutottam, hogy mint gyűjtőfogalomba, 
igen, bár kicsit zavaró és kétértelmű a megfogalmazás, de inkább legyen kétértelmű, mert ha 
egyértelmű, akkor nehezen lesz bármi is védhető a későbbiek folyamán. Tehát a kiskorú 
sportoló sporttevékenységével közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolatos szerződéseket 
kereskedelmi ügynök közvetítésével ne lehessen megkötni. Ez a kereskedelmi ügynök, a 
játékosügynök talán kereskedelmi, de akkor mi a helyzet mondjuk a biztosítási ügynökökkel. 
Azok segítségével már meg lehet kötni? 

Tehát nem egyértelmű ebben sem szerintem, tehát én még egyszer azt szeretném, arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem így kellene itthon tartani a fiatalokat. Nem 
nehezíteni kellene, és kiszolgáltatni kellene azt, hogy ők külföldre menjenek, kiszolgáltatni 
külföldi kluboknak, hanem olyan helyzetet kellene teremteni Magyarországon, hogy a 
fiataloknak megérje Magyarországon futballozni például, mert ez vonatkozhat másra is. 
Amikor elindulnak utánpótlás-nevelő bázisok, komoly pénzösszegeket kapnak, vegyük csak 
például a felcsúti akadémiát, akkor azt várná el az ember, és olyan helyzetet kellene teremteni, 
hogy az egész komoly összegből gazdálkodó Videotonnál ezek a játékosok lehetőséget 
kapjanak. Ne külföldi játékosokkal tömjék tele ezt a csapatot, akkor majd biztos itthon 
maradnak. 

Meg kellene adni a rangját a magyar labdarúgásnak, a magyar NB1-nek, hogy nagyobb 
rangot jelentsen mondjuk egy Ferencvárosban, vagy egy Újpestben focizni, mint a belga 
másodosztályban, és akkor majd rögtön nem fognak elmenni a fiatalok külföldre játszani. 
Tehát azért ez egy sokkal komplexebb dolog, minthogy megtiltsuk a fiataloknak, hogy 
kimenjenek külföldre, de megnehezítjük, kiszolgáltatjuk őket azzal, hogy játékosügynökökkel 
nem vehetik fel a kapcsolatot, vagy rajtuk keresztül nem mehetnek ki, ezzel sokkal nehezebb 
lesz nekik kikerülni, viszont itthon meg nem adjuk meg a lehetőséget arra, hogy egy normális 
karriert befussanak.  

Ha egy ilyen törvény lett volna mondjuk Spanyolországban, akkor jó ha mindenki tudja, 
hogy Messi például nem játszhatna jelen pillanatban a Barcelonaban, hiszen bőven 18 éves 
kora alatt vásárolta meg a Barcelona játékosügynökök segítségével, és nevelte fel ezt a 
játékost. Énszerintem ez inkább gátolja, minthogy segítené a fiatalok fejlődését. Normális 
feltételeket kellene teremteni Magyarországon az egyébként nagyon tehetséges fiataljainknak, 
hiszen vannak negatív példák, de vannak pozitív példák is. Említhetem csak Coma Vladimirt, 
aki külföldön nevelkedett fel, mégis jelen pillanatban a magyar válogatottnak is nagy hasznára 
van. Tehát én elhamarkodottnak tartom ezt a paragrafust, és arra kérem az előterjesztőt, hogy 
ne nyújtsák még be, gondolják át még egyszer, hogy mennyire lehetne ezt úgy átírni, hogy 
valóban a fiatalok érdekeit szolgálja. 

Köszönöm szépen. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönöm. Egyéb vélemény? (Nincs jelzés.) Akkor az 

előterjesztőt kérem, hogy válaszoljon. 
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BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen, röviden összefoglalva a válaszomat, 
átgondoltuk, és azt gondoljuk, hogy ez a fiatalok védelmét szolgálja, ezért lett benyújtva a 
törvényjavaslat. Köszönöm szépen. 

Döntés a tárgysorozatba-vételről, előadók állítása 
SZALAY FERENC (Fidesz): Köszönöm, szavazhatunk, aki elfogadja az előterjesztést, 

kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 13 igen. Ki nem fogadta el? (Szavazás.) 1. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3. Egy ellenszavazattal elfogadtuk az előterjesztést. Elnök úrnak 
visszaadom az elnöklést. 

 
(Bánki Erik átveszi az ülés vezetését.) 

 
ELNÖK: Köszönöm a bizottság támogatását a tárgysorozatba-vételhez. Igen, bizottsági 

előadó állítása is még a feladatunk. Ki az, aki e nemes feladatra vállalkozik? (Törő Gábor 
jelentkezik.) Úgy látom, hogy Törő Gábor képviselő úr vállalja a bizottsági előadó szerepét. 
Köszönöm szépen a jelentkezést. Ki az, aki elfogadja, hogy Törő Gábor legyen az előterjesztő 
képviselője? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottsági véleményt ő fogja elmondani a 
Parlamentben.  

Van igény kisebbségi előadóra, (Szilágyi György jelentkezik.), kisebbségi véleményre 
jelentkezik Szilágyi György képviselő úr. Ki az, aki támogatja, hogy a kisebbségi véleményt ő 
képviselje? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a döntés egyhangú, napirendi pontunk végére 
értünk. Áttérünk a következő napirendünkre, köszönöm szépen Fazekas Attila 
főosztályvezető-helyettes úrnak a részvételt. 

Tájékoztató a HACCP rendszer fenntartásának kérdésköréről 
Második napirendi pontunk a HACCP rendszer fenntartásának kérdésköréről szóló 

tájékoztató. Köszöntöm Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes urat a Vidékfejlesztési 
Minisztériumból, illetve dr. Nemes Andrea főosztályvezető asszonyt a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból. (Jelzésre:) Alelnök úr jelzi, hogy még a napirend megkezdése kapcsán 
szeretne szót kérni, öné a szó. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az éves munkaterv 

összeállításához javasoltam ezt a pontot felvenni, és köszönöm elnök úrnak, hogy ezt 
napirendre is vette. Ugyanakkor nem gondoltam volna, hogy egy valóban halaszthatatlan 
közfeladatomat éppen most kell ellátni, és nekem most indulni kell. Elnézést, én a megszokott 
sorrenden annyit borítanék, hogy én tennék fel két vagy három kérdést az előterjesztőnek, és a 
jegyzőkönyvből fogok tájékozódni a választ illetően, és még egyszer elnézést kérek.  

Annyit szeretnék megkérdezni, hogy a HACCP hajdani bevezetésével hány 
élelmiszeripari, vendéglátó-ipari vállalkozás ment tönkre a feltételek nem teljesítése miatt. 
Ellenőrizték-e vagy ellenőrzik-e a HACCP tanúsító cégeket, mert nagyon sokan egyszerűen 
szabad prédának tekintették a vendéglátóipart, amikor ráugrottak erre a lehetőségre, és olyan 
tanúsítványokat adtak ki, amely vagy túllihegte a problémakört, vagy pedig tévesen állapította 
meg az előírásokat, illetve olvasom, hogy kötelező az EU irányelve szerint Magyarországnak 
a HACCP alkalmazása. Ez annak idején nem volt kötelező, ez hogy vált kötelezővé?  

Ezt a hármat szeretném, ha megválaszolná, és még egyszer elnézést, el kell hogy menjek 
és köszönöm szépen. (Zakó László távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megértjük, hiszen külföldi delegációt fogadnak 

a Parlamentben, ami fontos Magyarország külképviselete szempontjából is.  
Akkor haladva, az előterjesztőknek amennyiben van kiegészítése, akkor arra most 

megadom a lehetőséget. Nem tudom, milyen sorrendben. 
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DEÁK FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Én egy prezentációval készültem, hogy ha megengedik, akkor odaülnék a 
számítógéphez, és elmondanám az ezzel kapcsolatos mondandómat. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes úr, fáradjon oda. Arra kérem majd, hogy röviden és 

tömören tegye meg az észrevételeit. 

Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes (VM) tájékoztatója 
DEÁK FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Kivetítőt használ előadásához.) 

Köszönöm a szót még egyszer. Tehát a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszerről szeretnék 
egy tájékoztatást nyújtani.  

Mielőtt magára a rendszer ismertetésére rátérnék, szeretném azokat az alapköveket 
letenni, hogy igazából az élelmiszerek okozta megbetegedések az egyik leggyakoribb 
megbetegedési okok a világon. Ezt a FAO WHO is felismerte, és ennek kapcsán a Codex 
Alimentarius bizottsága alakította ki a HACCP rendszer kialakításával kapcsolatos 
eljárásrendet. Nemcsak a megbetegedések tekintetében gyakoriak az élelmiszer eredetű 
problémák, hanem a halálokok között is igen előkelő helyen szerepelnek. Hogyha csak a 
közelmúlt eseményeinek, a tavalyi évnek E.coli okozta megbetegedésére Németországban, ha 
csak erre az egy eseményre gondolunk, itt is számos halálesetet okozott ez az élelmiszer 
eredetű megbetegedés. Maradandó egészségkárosodást is okozott, számos ember 
transzplantációra vár e baktérium fertőzése miatt. 

A becslések szerint évente mintegy négymilliárd hasmenéses megbetegedés történik 
élelmiszerek okozta, közvetítette problémák miatt, és egyre több az általam már említett 
élelmiszer-botrány, gondolok itt az E.coli járványra. Ez a fejlett országokat is érinti, nemcsak 
az elmaradott térséget, nemcsak Afrikát vagy az elmaradott országokat érinti, hanem a fejlett 
államoknak a lakosságát is súlyosan érinti ez a probléma, az élelmiszer eredetű 
megbetegedések köre. A becslések szerint 10-15 százaléka a fejlett ipari társadalom 
lakosságainak érintett élelmiszer eredetű megbetegedésben. Ennek oka az élelmiszerek 
szállítása, nagyüzemi termelése, illetve a vendéglátásban, közétkeztetésben jelen lévő 
higiéniai állapotok esetlegesen nem kielégítő szintje. 

Az élelmiszer-biztonsági veszélyek között mindenképpen meg kell említenem, hogy 
hogyan is épül fel a HACCP-rendszer, hogy ezt megértsük. A rendszer az egy szisztéma, egy 
eljárásrendet ír le, ez egy nemzetközileg elfogadott rendszerelmélet. Itt biológiai 
törvényszerűségek érvényesülnek, amelyek másra nincsenek tekintettel, csak önmagukra. Itt 
az élelmiszer-biztonság területén különféle típusú veszélyeket azonosítunk. Ezek lehetnek 
fizikai szennyeződések, ezek azok, amelyek belepotyoghatnak az élelmiszerbe a fizikai 
környezetből, kő, üvegszilánk, fémdarabok, fadarabok, ilyen szennyező anyagok. Jelentős 
kémiai veszélyekkel is számolnunk kell akkor, amikor az élelmiszer-előállítás, vendéglátás, 
közétkeztetés folyamatát vizsgáljuk. Itt ki kell emelnem a toxikus szennyezőanyagokat, 
azokat, amelyeket esetleg valamilyen szervezetek, például gombák mikotoxinokat állítanak 
elő, illetve azokat a vegyszereket, tisztító-, mosó-, fertőtlenítőszer-maradékokat, amelyek az 
élelmiszer-előállításban, az étel készítése során érhetik, szennyezhetik az élelmiszereket. Itt 
kell megemlítenem még esetlegesen a kenőanyagokat, olyan anyagokat, amelyek gépekből 
származó vegyianyagként jelennek meg az élelmiszerek között, de idesorolhatók a 
nehézfémek, amelyeket akár növények, illetve állati eredetű termékek is bevihetnek az 
élelmiszerláncba. 

Biológiai eredetű elemek azok, amelyekre leginkább alkalmazható a HACCP 
élelmiszer-biztonsági rendszer, jó hatékonysággal lehet ezeket a biológiai ágenseket kiszűrni, 
megelőzni, elfogadható szintre csökkenteni. A makrobiológiai szervezetek közül a rágcsálók, 
bogarak és egyéb szerves szennyeződések azok, amelyek megjelenhetnek az élelmiszerben, és 
hát a legnagyobb kört, talán a legnagyobb problémát okozó terület a mikrobiológiai része az 
élelmiszer-előállításnak, vendéglátásnak, közétkeztetésnek akkor, amikor a kórokozók, 
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amelyek az embert megbetegítik, megjelenhetnek, szennyezhetik az élelmiszereket. Ezek 
számos helyről okozhatják az élelmiszerek szennyeződését. Maga az alapanyag már 
hordozója lehet ezeknek a mikrobáknak, de belekerülhet a környezetből is, tehát magáról a 
gépekről, berendezésekről, illetve nem egy elhanyagolható faktor a munkatársak személyi, 
higiéniai nemmegfelelőség miatt okozott szennyeződése, amikor maga a dolgozó viszi a 
kórokozó mikrobát az élelmiszer felületére vagy kerül be az élelmiszer belsejébe a 
mikrobiológiai szennyezettség. Természetesen a technológiai eljárások is azok, amelyek 
szennyező forrásként jelentkezhetnek.  

Az élelmiszergyártás egyik legfontosabb alapelve, hogy az élelmiszervállalkozó felelős 
az élelmiszer előállításáért. Ő köteles gondoskodni arról, hogy minden hiba, veszély lehetőség 
szerint megelőzésre kerüljön, illetve ennek a szintjét megfelelően tudja csökkenteni, kézben 
tudja tartani. Ennek két szabályozási oldala van, az egyik azok a jogszabályi területek. Itt 
szeretném azt megjegyezni, hogy csak közösségi előírás létezik a HACCP kötelező 
bevezetésére. Ez a 852/2004. EK rendelete az Uniónak, ami a higiéniáról szól, ez tartalmazza 
mindazokat az előírásokat, amelyek kötelezővé teszik minden élelmiszervállalkozás, így a 
vendéglátás, közétkeztetés számára is a HACCP rendszer bevezetését. Itt láthatják ennek a 
slide-nak az alján ennek a rendeletnek a hivatkozását. 

Mint ahogy képviselő úr, alelnök úr is utalt rá, van számos olyan probléma a HACCP 
rendszerek kidolgozásával kapcsolatban, amelyek zömében arra vezethetők vissza, hogy az 
ezeket a rendszereket kiépítő, alkalmazó, fenntartó vállalkozások nem birtokolják a megfelelő 
szakmai ismereteket, nem értenek annyira ennek a rendszernek a működéséhez, és ezért a 
felkészítők azok, amelyek segítséget nyújtanak ezeknek a vállalkozásoknak a számára. Sok 
olyan elemet is eladnak vagy szabályoznak, amelyekre nincsen szükség, tehát 
túlszabályozottá válik ez a rendszer. Éppen ennek a segítésére ugyanez a rendelet, ez a 852-es 
rendelet arról is rendelkezik, hogy a tagállamok úgynevezett jó higiéniai útmutatót, ez az 
úgynevezett good higiene practice, ez a GHP útmutatók elkészítését is ösztönözné. Ezek az 
útmutatók, számos ilyen útmutató készült el, először az ipari előállítók részére. 22 iparági 
útmutató készült, a szeszipar, sütőipar, az üdítóipar, a húsipar, tejipar számára, és az idei 
évben jutottunk el odáig, hogy a vendéglátás, közétkeztetés jó higiéniai útmutatóját is 
elkészítettük. Ez egy közös munka, és ahogy az Európai Unió rendelete, és nem irányelvi 
szabályozás ez, nem vesszük át, hanem ez a rendelet egy az egyben kötelező a tagállamokban, 
ahogy a rendelet előírja, ezt közösen az adott terület szereplőivel, tehát a vendéglátósokkal, a 
közétkeztetőkkel együtt dolgozták ki a szakemberek, melyben a Vidékfejlesztési 
Minisztérium és az NGM is részt vett. Ennek a fő gerincét a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hatóság kollégái alkották, és ők fogták össze ennek a munkának a nagyját, a 
dandárját ők végezték el, mondom még egyszer, bekapcsolva az adott terület szereplőit. Ez 
egy könnyed, 290 pár oldalas útmutató, és minden területére a vendéglátásnak, a 
közétkeztetésnek kiterjed ez a módszer.  

Magáról a HACCP rendszerről. Ez egy mozaikszó, a Hazard Analisys Critical Control 
Point megnevezésnek a kezdőbetűiből áll össze ez a HACCP. Ez magyarra fordítva 
veszélyelemzés kritikus szabályozási pont megnevezés, így lehet lefordítani. Ez egy módszer, 
ez egy leírás arra, hogy bizonyos potenciális veszélyeket hogy lehet azonosítani, hogyan kell 
ezeket értékelni, és hogyan kell ezeket kezelni azért, hogy az itt előállított élelmiszerek 
biztonságosak legyenek, és ne okozzák sem a megbetegedését, pláne ne a fogyasztó 
egészségkárosodását, illetve halálát. 

A rendszerrel kapcsolatban mindenképpen azt látni kell, hogy ez a módszer abban segít, 
hogy meg lehessen határozni, hogy ki, hol, hogyan és mikor végez, milyen ellenőrzést, milyen 
tevékenységet végez a megelőzés céljából. Azt kell hangsúlyozni, hogy ezek a rendszerek 
elveket írnak le. Tehát nem azt mondja, hogy ki kell csempézni egy előállító helyiséget 2 
méterig, nem azt mondja, hogy koracélból kell és infrás csapoknak kell működni egy 
vendéglátóhelyen, hanem azt mondja el, hogy bizonyos szempontok szerint hogyan kell 
értékelni azt a folyamatot, amit mondjuk egy közétkeztető, vendéglátó végez, és rábízza a 
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vendéglátóra, közétkeztetőre, hogy a saját előállítási folyamatát értékelje, modellezze, 
határozza meg azt, hogy milyen veszélyek érhetik az előállítás során azt az ételt, amit majd a 
fogyasztó asztalára tesz. Ezzel kapcsolatban határozza meg a felelősségi köröket, mondja meg 
a határértékeket, ellenőrzési rendszereket.  

Ez a HACCP rendszer 7 alapelvből áll. Az első alapelv a lehetséges veszélyek 
megállapítása. Ezt úgy lehetséges megtenni, hogy ha egy szakértő csoport, egy team, ami nem 
kell, hogy külső szakértő is legyen benne, tehát maga az élelmiszer-vállalkozás a saját 
szaktudásának megfelelően is megteheti ezt, leül és lerajzol egy folyamatábrát, hogy az ő 
élelmiszer-előállítási, főzési folyamatai hogy néznek ki, és ezekhez a lépésekhez mind fölteszi 
azt a kérdést, hogy ennél a lépésnél az élelmiszert érhetik-e fizikai veszélyek. Potyoghat-e 
bele kő, fém kerülhet-e bele, kerülhet-e bele vegyszer. Hogyha itt tartjuk ezt az élelmiszert, 
akkor a mikrobák, amelyek esetlegesen benne vannak, vagy pedig belekerülhetnek, 
veszélyeztetik-e magát az élelmiszert, tehát megállapítják ezeket a fizikai-kémiai, biológiai 
veszélyeket az egyes folyamatlépésekre.  

Ezeknél a folyamatlépéseknél eldöntik egy úgynevezett döntési fa segítségével, amelyet 
szintén tartalmaz ez a HACCP rendszer leírása, hogy valóban kritikus szabályozási pontként 
kell, hogy kezelje az előállító ezeket a pontokat, ugyanis számos előfeltételi programot illik 
alkalmazni. Ezek az előfeltételi programok a takarítás, személyi higiénia, a karbantartás, 
rágcsálóirtás, tehát mind olyan elemek, amelyeket hogyha az élelmiszervállalkozás megfelelő 
szinten végez, akkor számos olyan veszélyforrást már eliminál, mielőtt az még tényleg gondot 
jelentene. Éppen ezért hogyha ezek a programok megfelelőek, akkor nem kell kritikus 
pontként kezelni ezeket az elemeket. De számos esetben, például egy vendéglátás területén 
általában a hűtés, tehát az a folyamat, amikor gyorsan romló állati eredetű élelmiszerek, 
amelyek komoly egészségkárosodással járó megbetegedést okozhatnak, ezeknek a hűtését 
biztosítani kell. Hogyha itt az infrastruktúra, amit alkalmaz a vendéglátó, esetleg nem olyan 
magas szintű, nem jelzi ki a berendezés, nem olyan üzembiztos, akkor nyilvánvalóan ezeknek 
a szabályait, az ellenőrzését el kell végezni annak érdekében, hogy az ott tárolt élelmiszer 
biztonságos legyen. 

Egy másik elem, amelyik elő szokott itt fordulni, például a sütés, a főzés. Ha ezek 
megfelelő szinten történnek, átsül az étel, nem szennyeződik ezt követően már mikrobiológiai 
ágensekkel, akkor nyilván számos olyan kórokozó mikrobát eliminálni lehet az élelmiszerből, 
amelyik megbetegedést okozhatna. Nyilvánvaló, egy-két kritikus pont meghatározása 
általában elegendő egy élelmiszer-előállítási folyamatban. Természetesen lehetnek olyan 
folyamatok, amelyek még ennyit sem kérnek, és lehetnek olyanok, amikor akár négy-öt 
kritikus pontként meghatározásra kerülő technológiai lépés is bekerül ebbe az élelmiszer-
biztonsági rendszerbe.  

Amikor meghatározták az előállítók, és ez mindig az előállító felelőssége, hogy milyen 
CCP-ket határoz meg, amikor az előállító meghatározta ezeket a kritikus pontokat, akkor 
határértékeket is tesz hozzá. A hűtésnél a hűtési paramétereket, a hőkezelésnél, a tartósítási 
eljárásoknál természetesen ezeket a paramétereket kell meghatározni. Felállít egy felügyelő 
rendszert, tehát megmondja azt, hogy ki fogja megnézni azokat a hőmérsékleteket, mikor, 
milyen időközönként fogja megnézni ezeket a hőmérsékleteket, és nyilván majd itt a 
későbbiekben láthatjuk a dokumentációban, hogy ezt le is jegyzi, föl is írja, hogy ezek a 
hőmérsékletek az előállítási folyamatban teljesültek. 

Meghatározza az 5. alapelv, hogy az élelmiszervállalkozásnak arról is el kell kezdeni 
gondolkodni, hogy amikor ez a felügyelő rendszer azt jelzi, hogy a folyamat, az élelmiszer-
előállítási folyamat kikerül a felügyelet alól, tehát valami elcsúszik, magas a hőmérséklet 
vagy éppen alacsony, tartósítási eljárások nem megfelelően zajlanak, akkor valamilyen 
helyesbítő tevékenységet is kell végrehajtania. Nyilván azért, hogy magát a gyártott 
élelmiszert tudja kezelni, illetve az előállítási folyamatot vissza tudja állítani a megfelelő 
szintre. 
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Ezeket a helyesbítő tevékenységeket előre, ennek a rendszernek a keretében, az adott 
kritikus ponthoz meg kell határozni az élelmiszervállalkozásnak.  

Meg kell győződni arról, hogy hatékonyan működnek-e, tehát jól lettek-e meghatározva 
ezek a kritikus pontok. Erről szól a 6. alapelv, tehát az, hogy a megfelelőségéről meg kell 
győződni, hogy biztosan a megfelelő kritikus pontok kerültek meghatározásra az élelmiszer 
előállítása során.  

A 7. alapelv pedig azt mondja, hogy egy dokumentációs rendszert üzemeltessen, tehát 
írja le ezt a rendszert az élelmiszervállalkozás. Ez egy nemzetközileg elfogadott rendszer. Ezt 
a FAO WHO-nak a Codex Alimentarius bizottsága határozta meg, és a 852/2004. európai 
közösségi rendelet, amelyik az élelmiszer-higiénáról szól, ennek az 5. cikke az, ami 
kötelezően előírja minden tagállam minden élelmiszervállalkozása számára. 

Ennek a rendszernek az a logikája, hogy egy team munkában készül… 
 
ELNÖK: Elnézést, főosztályvezető úr, elnézését kérem, csak az ön előadása rendkívül 

alapos és tudományos mélységeket ér el. Az előterjesztés maga, illetve az igény, és 
képviselőtársaim nyilván arra kíváncsiak, hogy a rendszer fenntartásának mik az indokai. 
Érezzük azt, hogy egy túlszabályozott rendszerről van szó. Folyamatosan érkeznek a 
vendéglátóegységek részéről felénk is azok a kifogások, amelyek a rendszer túlságosan 
szigorú mivolta és ennek a költségoldala szempontjából próbálnak újításokat felvetni. Itt a 
kérdésünk elsősorban arra vonatkozik, és azért is szól így az előterjesztés vagy napirendi pont 
címe, hogy a HACCP rendszer fenntartásának kérdésköre, hogy látnak-e valami lehetőséget 
arra a későbbiekben, hogy ezek a szigorú előírások enyhüljenek. Az a kifogás és vád ért 
bennünket, mármint Magyarországot, hogy az Európai Unióban is a túlszabályozott körbe 
tartozunk. Elsősorban erre kérnék válaszokat, mert a képviselőtársaim nem feltétlenül a 
tudományos szabályozás lényegét szeretnék megérteni, hanem arra keressük a választ, én 
magam is, hogy lehet-e ezen enyhíteni, mik a mozgásterek, és körülbelül mit tudunk mondani 
a szakma irányába. Arra kérem, hogy inkább ezzel foglalkozzunk. 

 
DEÁK FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnézést kérek, tényleg mélyebbre 

mentem bele. Akkor megpróbálok válaszolni gyorsan ezekre a kérdésekre. Azt gondolom, 
hogy tagállamoknak nagyon szűk a mozgástere ezen a területen. Mint említettem, európai 
uniós szabályok azok, amelyek meghatározzák, hogy ezeket a rendszereket ki kell építeni, és 
működtetni kell. Ez nemcsak arról szól, hogy egyszer ki kellett építeni, hanem a működését is 
elrendeli ez a 852-es rendelet. 

Magyarország semmiképpen, úgy gondolom, nem nevezhető olyan tagállamnak, aki 
túlszabályozta volna ezt a rendszert. Nincs olyan nemzeti előírás, ami a HACCP-vel 
kapcsolatban bármilyen plusz szabályt írt volna elő. Nincsen semmi szabály, csak a 852-es 
rendelet 5. cikke az, ami meghatározza, hogy a HACCP-t ki kell dolgozni, és működtetni kell.  

Éppen ezért mondom azt, hogy nagyon nehéz a mozgástér, hiszen közösségi jogról, 
kötelező érvényű rendeletről van szó, amit nem tudunk nemzeti szabályokkal eliminálni, 
illetve ennek ellentétes szabályt hozni. Azt gondolom, hogy az Európai Unió is vizsgálja 
sokszor annak a lehetőségét, hogy hol lehet enyhíteni. Például az alaptermék-előállítás, ami 
nem kapcsolódik ehhez a körhöz, tehát maga a növénytermesztés, állattenyésztés területén 
nem is kell ilyet alkalmazni, hiszen ott nincsen ilyen indoka. Ott más eljárásokkal meg lehet 
tenni. 

Elhangzott még képviselő úrtól, alelnök úrtól az a kérdés, hogy hány élelmiszer-
vállalkozás ment tönkre emiatt. Azt gondolom, hogy ilyen adattal természetesen nem 
rendelkezünk, hogy a vállalkozások számára okozott-e terhet, hogy emiatt mentek tönkre ezek 
a vállalkozások. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ez többletfeladatot és többletterhet ró a 
vállalkozásokra, de még egyszer hangsúlyozom, nemcsak Magyarországon, hanem az Európai 
Unió minden tagállamában. 
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Azt gondolom, hogy néhány problémát felvetettünk, amelyeket mi úgy érzünk, hogy 
ebben a rendszerben megvan. Egyrészt hiányosak a vállalkozói ismeretek. A tanácsadók, 
amire szintén irányult egy kérdés, hogy ki ellenőrzi a tanácsadókat, a tanácsadókat nem az 
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság feladata ellenőrizni. Természetesen szakmai ostobaság, ha 
szakmai dolgokat rosszul állítanak, illetve rossz tanácsokat adnak, akkor ez az élelmiszer-
vállalkozás számára problémát jelent. Mint ahogy említettem, sajnos ezt úgy kell kezelnünk, 
hogy az élelmiszervállalkozás felelőssége az, hogy biztonságos terméket állítson elő. Tehát ha 
én arra vállalkozom, hogy más ember számára élelmiszert gyártok, akkor tudnom kell azt, 
hogy hogy lesz az a termék biztonságos, és hogyha én rossz tanácsokat fogadok el, akkor 
azért is én fogom vállalni a felelősséget. Szóval nagyon nehéz ezt ebbe a hatósági körbe 
terelni, hogy a tanácsadó szervezetek milyen tanácsokat adjanak, illetve lehessen őket 
ellenőrizni. 

Sokszor ezek a tanácsadók nem a vállalkozás sajátosságaira épülő elemzéseket adnak, és 
nem oda adaptálják ezeket a rendszereket, sokszor másodrendszereket találunk az alkalmazás 
során az élelmiszervállalkozásnál. Valaki megcsináltatta, odaadta a másik vállalkozásnak, az 
pedig lemásolta. Nem igazán alakult ki megfelelő gyakorlat ezzel kapcsolatban, és sokszor a 
HACCP leple alatt adják el azt, hogy akkor ez HACCP-megfelelő mosogatószer, ez HACCP-
megfelelő gépberendezés, illetve építészeti elemeket is eladnak HACCP alatt. 
Hangsúlyoznom kell, hogy ilyet a HACCP rendszer nem ír elő, nincs ilyen kötelezettség. 
Nem írja elő, hogy milyen vegyszert kell használni, nem írja elő, hogy berendezést kell 
alkalmazni, nem ír elő építészeti megoldásokat. Csak elveket ír elő, amelyeket majd az 
élelmiszervállalkozásnak be kell tartania.  

Még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy nagy segítség a vállalkozások számára a 
megjelent jó higiéniai útmutató. Ebben az útmutatóban van egy olyan szakasz, amely 
kimondottan a HACCP rendszer kidolgozására és fenntartására ad segítséget, tehát leírja 
azokat a javaslatokat, hogy ha ezt betartják a vállalkozások, így a közétkeztetők, vendéglátók 
is, akkor könnyedebben tudnak megfelelni a HACCP előírásainak, és tudnak megfelelő, olyan 
rendszereket működtetni, amelyek nem okoznak akkora terhet számukra. 

Ettől még én azt gondolom, hogy a vállalkozások képzése, az ismeretanyaguk bővítése 
elengedhetetlen, ugyanis hogyha jobban csinálják az alapprogramokat, a takarítást, a személyi 
higiéniát, a gépek, berendezések megfelelőségének biztosítását, stb., akkor számos kritikus 
pont eliminálható a rendszerből, tehát egyszerűsíthető a HACCP rendszer, de ezt az ő 
felelősségükre, az ő hozzáadott értékükkel kell megtenni, és akkor ugyanúgy biztonságos 
élelmiszert lehet előállítani a közétkeztetésben, vendéglátásban, mint hogyha nagyon sok 
kritikus pontot működtetve, nagy adminisztrációval végeznék ezt a tevékenységet. Ebben 
természetesen igény esetén tudunk segíteni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nemes Andrea főosztályvezető asszonynak adom meg a 

szót, hogy az írásbeli előterjesztéshez képest, amit ők megküldtek, esetleg tegye meg 
kiegészítését. Ha kérhetem, főosztályvezető asszony, akkor elsősorban a vendéglátás jó 
higiéniai gyakorlatáról szóló nemzeti útmutatóról mondjon nekünk szót, mert ha jól értem az 
előterjesztésből, akkor ez lehet az, ami segíthet feloldani ezt a túlzott bürokráciát. 

Öné a szó. 

Dr. Nemes Andrea főosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítője 
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr, Alelnök Úr, Bizottsági Tagok! 
Megküldtük a tájékoztatónkat, amit mindenki megkapott. Tényleg arra szeretnék 

koncentrálni a rövid tájékoztatómban, amivel ki tudom egészíteni egyrészt a VM 
képviselőjének az előadását, másrészt arra fókuszálnék, hogy mit tesz a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, hogy azt a helyzetet, amit a vendéglátás piacán tapasztaltunk, a nagy HACCP 
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ellenességet megpróbáljuk valahogyan érthetővé, lefordíthatóvá és alkalmazhatóvá tenni a 
vállalkozások számára. 

Külön ki kell azt emelnem, hogy a vendéglátó vállalkozások, döntően mikro-, 
kisvállalkozásokról van szó. Számukra egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire bonyolult 
rendszert kell elkészíteniük, és folyamatosan alkalmazniuk, illetve dokumentálniuk. 

Éppen ezért ebből a felismerésből született az, hogy 2011 szeptemberében 
előkészítettünk egy kormány-előterjesztést, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk a 
vendéglátó-ipari vállalkozások helyzetét javítani, az adminisztrációjukat csökkenteni, és a 
HACCP rendszert is kézzelfoghatóvá tenni az ő számukra. Mindamellett, hogy egy kötelező 
rendszerről van szó, amelyet az élelmiszerhigiéniai előírások miatt, és mindenkinek az érdeke 
miatt be is kell tartani. 

Ez a Magyar Közlöny számában 2011. szeptember 19-én meg is jelent, és ennek az 
egyik pontja mondta ki azt, hogy el kell készítenünk a vendéglátás jó higiénés gyakorlatáról 
szóló útmutatót, ami segítséget adhat a vállalkozások számára.  

Már a hivatkozott 852/2004. EK rendelet is előírta, hogy az egyes országok készíthetnek 
ilyen útmutatókat, hogy alkalmazhatóvá tegyék ezt a kötelező rendszert a vállalkozások 
számára. A határidő március 31-e volt, erre munkacsoportot alakítottunk a VM 
képviseletével, a szakmai szövetségek bevonásával, akik a vendéglátó-ipari vállalkozásokat 
képviselték, hogy tényleg egy olyan anyag jöjjön létre, ami mindenki számára olvasható és 
meg is valósítható.  

Ez az útmutató egy elég hosszú anyag. Én el is hoztam magammal, én is alaposan 
átrágtam magam ezen az anyagon, és úgy gondolom, hogy tartalmazza mindazt a jogszabályi 
hátteret, amit be kell tartaniuk, vagy ismerniük kell a vállalkozásoknak. Természetesen a 
kisvállalkozásoknak az útmutató bizonyos részét kell elolvasniuk és magukévá tenni. Ez arra 
segítség, hogy még az egészen pici kis vállalkozásoknak is legyen egy mankójuk, egy 
anyaguk, és ez gyakorlatilag már egy alap HACCP rendszernek tudható, ami alapján 
elkészíthetik és működtethetik az ő rendszerüket. 

Még egy nagyon fontos dolog volt, amit az előterjesztésünk készítésekor is 
megvizsgáltunk, hogy a vállalkozások számára az ellenőrök ellenőrzése gyakran nagyon nagy 
problémát jelentett. Tehát olyan dolgokkal büntették meg a vendéglátó vállalkozásokat, 
amiket a vendéglátó vállalkozások nem tartottak jogosnak. Ezt a problémát ez az útmutató 
szintén kezeli, hiszen ebből az ellenőrök is oktatást kapnak, képzésen vesznek részt, és aki az 
ebben található előírásokat, leírást betartja, ennek alapján működteti a HACCP rendszerét, 
akkor az ellenőrök nem büntethetnek. 

Ezzel szerettem volna kiegészíteni a leírtakat. Ezzel próbáltunk meg segítséget nyújtani, 
hogy tényleg ne a tanácsadó cégek piaca legyen, hanem a vállalkozások magukénak 
érezhessék a rendszert, és elfogadják.  

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Ezek szerint egyszerűbb ugyan nem lesz, de 

legalább nem büntetik őket. A teher ebben a tekintetben csökken, és ahhoz külön gratulálok, 
hogy sikerült úgy előkészíteni, és úgy végigvinni ezt a bizottsági munkát, hogy végül 
egyhangú döntés született, tehát a szakma és a minisztérium között, és ez esetben megvolt az 
az összhang, amire egyébként szükség van. 

Van-e képviselőtársaimnak kérdése? (Jelzésre:) Kovács Ferenc képviselő úr, majd utána 
Szilágyi György. 

Bizottsági kérdések, vélemények 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem nem kérdésem van, hanem 

alapvetően véleményem van a történésekről, és nem mostantól, hanem még a 2000-es évektől 
kezdve, amikor ezt a HACCP-t kitalálták, hogy Magyarországon a nagyüzemi vendéglátás és 
nagyüzemi élelmiszer-előállítás mellett a kiskereskedelmi egységekre, tehát a 
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vendéglátóhelyekre is kiterjesztik. Sehol az Európai Unióban nincs ez a rendszer bevezetve, 
és nem kell, hogy működtessék ilyen szisztémával, mint ahogy itt van. Az lehet, hogy van egy 
direktíva, ami ezt kimondja az Unión belül, de személyes tapasztalatot tudok mondani 
Németországtól Ausztrián és Olaszországon keresztül, hogy sehol nem működik ez, mert 
tudják pontosan, hogy nem kell, mert a szakács azért van a konyhán, hogy a vendéget 
kiszolgálja, egy jó ételt készítsen. A pincér azért van, hogy kiszolgálja, és kedvesen, 
udvariasan felszolgáljon neki. Egyik sem ellensége önmagának, ők a vendégért vannak ott. És 
itt van a nagy baj, Magyarországon kvázi úgy állítjuk be, hogy a szakács alig várja, hogy 
lepotyogjon valami a mennyezetről. Ez vicc. Tehát a szakács fogja először kiborítani azt az 
ételt, amibe akármi belecsöppent valami, vagy valami történik, és innentől kezdve hamis az 
egész megközelítése az egész történetnek Magyarországon.  

Én úgy gondolom, az a la carte vendéglátás területén nincs helye ennek. Első és 
legfontosabb szakmai érv, hogy azért nincs helye, mert kötelező minden műszakban 
szakképzett szakácsokat, szakképzett embereket alkalmazni. Ez vonatkozik a pultra is, 
vonatkozik a konyhára is. Aki szakképzett, bizonyítványa van róla, hogy ezeket, amiket önök 
el próbáltak nekünk mesélni, hogy mit kell csinálni általában a mosogatástól a hússzeletelésig, 
tanulják. Ez tantárgyuk, és végeztek, vizsgát tettek belőle, tehát ők felelősek azért, hogy 
szakszerűen és pontosan történjenek a dolgok. Persze ez alól mentes mondjuk egy 
McDonald’s vagy mindenféle pancsokat árusító cégek köre, teljesen mindegy, melyikre 
gondolunk. Az egy más dolog, mert ott még szakképzési előírás sincs, inkább ezt tartom 
súlyosnak, hogy míg más vendéglátóhelyen kötelező műszakonként szakképzett szakácsot 
alkalmazni, ezeknek a szuper, éttermi láncoknak nevezik magukat ezek a fasírtárusok, 
ezeknek nem kell, mert saját képzési rendszerükön belül két-három hetes tanfolyamokon 
adnak embereknek olyan papírt, hogy ő ott kiszolgálhat. Nekik kell az, hogy legyen betartva 
minden lépés, ott aztán feltétlenül, mert ott aztán cipésztől mindenféle előfordul, autószerelő, 
mindenki van a McDonald’sban, még jó ha érettségizett gyerekeket találunk a pultok mögött.  

Tehát ott szükséges, hogy ilyen legyen, na de ez a bolond világ nem Magyarországon és 
nem Európában terjedt el, ez az amerikai nagyüzemi, semmitelen ételek gyártásának a 
szisztémája, erre van ez kitalálva. Sokan mondták, hogy űrtechnológia, meg nem tudom, mi 
miatt. Tulajdonképpen ezért volt kitalálva, mert a sok semmitelen kaját valakik kiadták ott is, 
és muszáj volt valami rendszert csinálni, hogy ennek legyen fegyelme, legyen rendje. Én úgy 
gondolom, amikor a HACCP-ről beszélünk, teljesen külön kell választani a nagyüzemi 
előállításokat, és teljesen külön kell választanunk a kis éttermeknek, illetve az alapvető 
éttermek főzési technikáját, illetve kiszolgálási rendszereit, mert mint említettem, ennek 
megvannak a szakmai feltételei. 

Innentől kezdve teljesen felesleges pénzkidobás mindenféle tanulmány, mindenféle 
egyéb, mert nálunk a biztonság benne van az oktatási rendszerünkben és a szakképzési 
előírásokban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Valamennyire folytatnám 

képviselőtársam gondolatmenetét. Mindig csodálkozom azon, hogy mi, és itt a hölgyeken 
kívül úgy látom, mindenki ’90 előtt született, egyáltalán hogy érhettük meg ezt a kort. Nem 
voltak ilyen HACCP előírások és hasonlók, és mégis túléltük ezt a nagyon veszélyes 
időszakot, amikor éttermekben és különböző közétkeztetési intézmények által elkészített 
dolgokkal étkeztünk, és jutottunk el idáig és mondhatnánk, tovább is. Igaz, hogy ’90 előtt még 
Nyugat-Európa éléskamrája voltunk, és nem Nyugat-Európa szemétlerakata, de ez már egy 
más kérdés. 

Azt hallottuk a VM részéről, hogy ki kell építeni, és működtetni kell ezt a rendszert, 
hogy Magyarországon nincs túlszabályozás, hogy kötelező a rendelet, nem lehet kikerülni.  
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Akkor kezdjük, hogy kötelező a rendelet, nem lehet kikerülni. Én javaslom a VM 
képviselőinek is, hogy mondjuk menjenek ki Marseilles kikötőjébe, nézzék meg, hogy az ott 
látható egyébként nagyon nívós, és jókat lehet enni, nagyon jó ételeket készítő 
vendéglátóhelyeken vajon mennyire tartják be ezt az európai szabványt, és egyébként 
biztonságos. Nem hallottam sem halálesetekről, sem tömeges mérgezésekről, és még az EU-
ból sem hallottam, hogy kifogást emelt volna a Marseilles-i vendéglátóhelyekkel 
kapcsolatban, de hogy nem felelnek meg ennek a szabványnak, azt én így laikusan, 
látatlanban merem mondani. 

Aztán megint az, hogy egy hivatalos disznótort szinte nem lehet megcsinálni ma 
Magyarországon, közben a lejárt szavatosságú nyugat-európai hús átcsomagolása meg 
nagyüzemben zajlik ebben az országban. Itt is az, hogy mennyire zajlik ez normálisan 
Magyarországon. 

A vendéglátó vállalkozások ezelőtt a rendszer előtt is meg kellett, hogy feleljenek 
bizonyos követelményeknek. Meg kellett, hogy feleljenek bizonyos higiéniai 
követelményeknek, meg kellett, hogy feleljenek, ezt ellenőrizték, és megvolt erre 
Magyarországon egy kidolgozott rendszer. Gondolom, sokkal olcsóbban is működött, mint a 
mostani rendszerben, és gondolom, sokkal vállalkozóbarátabb is volt, mint ez a mostani 
rendszer. Azt javaslom, hogy nem kell nekünk folyamatosan az Európai Unió leghűségesebb 
csatlósaként minden egyes paragrafust és minden egyes vesszőt betartani. Térjünk vissza 
azokhoz a rendszerekhez, ami ugyanúgy működött ebben az országban elég régóta.  

Aztán örömmel hallom, hogy megkönnyítették, vagyis hát könnyebb lesz ez az egész 
dolog, hiszen elkészült ez az útmutató. Ahogy ránézek, körülbelül 200 oldal, tehát először 
tartsák ezt be a vendéglátósok, aztán kezdjenek el azon gondolkozni, hogy honnan szerzik be 
a húst, hogy jó minőségű húst kapjanak, hogy milyen szakáccsal és milyen technológiával 
üzemeltessenek egy éttermet, ez abszolút nonszensz. Azt tetszett mondani, hogy először ezt 
olvassák végig, ezt tartsák be, és akkor nem fogják őket megbüntetni. Ez több mint 200 oldal. 
Ott kezdődik egy vendéglátó vállalkozás, hogy először magolja be, tartson be 200 oldalon 
keresztül egy útmutatót, és akkor talán, ha kijön az ellenőr, akkor kegyeskedik nem 
megbüntetni az egyébként is nehéz helyzetben lévő vendéglátóegységeket.  

Tehát én abszolút csatlakozom képviselőtársamhoz. Szerintem ezeket a rendszereket, ezt 
a szabályozási pontot a HACCP-nél nem kellene ennyire – nem is azt mondom, hogy – 
komolyan venni, mert azért az élelmiszerbiztonság egy nagyon-nagyon komoly dolog, de nem 
kellene ennyire az EU direktívákat betartani. Úgy betartani ráadásul, hogy ezt más 
országokban, más európai tagállamokban nem tartják be úgy, mint ahogy Magyarországon, 
pedig ezekben az országokban egy kicsit más szinten állnak, kicsit más szinten működik a 
vendéglátás is, és erről nem a vendéglátósok tehetnek, hanem az ország jelenlegi helyzete. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm, képviselő úr. Lasztovicza képviselő úr kért szót, öné a 

szó. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Csak röviden szeretnék hozzászólni. A két 

képviselőtársammal egyetértek már csak azért is, mert Kovács Ferenc barátom a 
vendéglátásban él már évtizedek óta, és nagyon tapasztalt, külföldöt is elég jól ismeri, mert 
külföldön is szakácskodott már, és tudja, hogy ott milyen feltételeknek kell megfelelni. 
Mindannyian voltunk már több helyen, ráadásul olyan helyen, hogy ha a magyar ÁNTSZ 
kiment volna egy-egy kisebb vendéglőbe, ahol jóízűen eszegettünk, azonnal a lakatot rátették 
volna. 

Én azt gondolom, hogy ez a túlszabályozás, vagy a szabály túlzott megkövetelése elég 
fonákhelyzetet idéz elő Magyarországon. Én arra szeretném elnök urat megkérni, hogy 
szigorúbban vizsgáltassuk felül ennek a HACCP-nek a magyarországi alkalmazását, és kérjük 
a tárcát arra, hogy dolgozzon ki egy elfogadható, a vendéglátósok számára is elfogadható 
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olyan normarendszert, amelyet nem kell agyonragozni, mert ha bármelyikünk háztartásába 
bemegyünk, ha csak azokat a szabályokat betartjuk, amelyeket egy tisztességes háziasszony, 
vagy tisztességes férj, aki néha még főzni is szokott és elmosogat maga után. Ne akarjunk 
többet, mint amit otthon magunktól megkívánunk.  

Elnök urat én erre kérném, hogy térjünk vissza erre a kérdésre úgy, hogy a tárcák 
dolgozzák ezt ki nekünk részletesen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr kért szót, 

öné a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal egyetértek, amivel Lasztovicza 

Jenő képviselőtársam is befejezte, hogy semmivel többet ne követeljünk meg, mint amit 
otthon is elvárunk, de azt aztán követeljük meg. Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet, mert én 
azt gondolom, a dolog kulcsa ott van, amit elnök úr is megfogalmazott, hogy mennyiben 
sikerült az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a HACCP rendszert felülvizsgálni, és tényleg 
csak azokat a pontokat betartani, amelyre nagy szükség van.  

Ezt azért is mondom, mert éppen Kovács Ferenc képviselőtársamnak odasúgtam, hogy 
10-12 évvel ezelőtt ugyanezeket a szavakat mondta el, hiszen emlékszünk jónéhányan 
Hadházy Sándor alelnök úrra is ebben a bizottságban. Nem kell gyanakodva nézni, nem 
rosszat mondok, hogy tulajdonképpen azt hiszem, ’99-2000 körül került ez először szóba, és 
akkor még az is történt, hogy 5000 forintért adták azt a könyvet, amire talán emlékszik 
Kovács Ferenc képviselőtársam is, amely hasonló módon segítette volna a vállalkozásokat 
abban, hogy hogyan alkalmazzák a HACCP-t, és én is azt gondolom, hogy jogos volt az a 
félelem, meg az az ellenérzés is, ami ezzel kapcsolatban megfogalmazódott. Nyilván a 
könyvben is, mely ennél jóval nagyobb terjedelemben volt akkor, és az egész üggyel, mert ez 
eléggé ismeretlen volt itthon, még akkor is, hogyha ez mind igaz, hogy el kell menni 
Brüsszelbe az Ízek Utcájába, hogy ott milyen ételek vannak. Meg kell nézni a hazai 
éttermeket.  

Ez mind igaz, de mindezzel együtt ez egy olyan uniós előírás, amely alól nem bújhatunk 
ki. Mondom ezt úgy is, hogy amikor a bizottsági vívódásokat ebben az ügyben 
végighallgattam még a 2000-es években, és utána államtitkár lettem, az első dolgom nekem is 
az volt, hogy megpróbáltam nekihajtani a HACCP-nek, hogy valamivel emberközpontúbb 
legyen, vagy vendéglátó-központúbb legyen. Sőt még a bevezetés határidejét is kérelmeztem, 
hogy lehessen kitolni, és még mindig megvan az a levelem, amit Kovács László akkori 
miniszter úrtól kaptam, aki leírta, hogy mivel ezt a korábbi kormány lejelentette az uniós 
csatlakozási kötelezettségek között, ezért én az uniós csatlakozást veszélyeztetem abban az 
esetben, hogy ha az eltolást kezdeményezem. 

Végül mégis sikerült némiképp eltolni, de a rendszert bevezették, és azt gondolom, hogy 
mára nekünk az a kulcs, hogy mennyiben lehet olyan módon vendéglátó- és 
vendégközpontúvá tenni ezt a rendszert, hogy megvalósuljon a veszélyelemzés, 
megvalósuljanak a kritikus szabályozási pontok is, és mindezt a vendégek és vendéglátók 
érezzék, hogy ez értük van. 

Ebben a tekintetben én ezt nagyon fontosnak tartom, amit főosztályvezető asszony 
mondott, hogy a szakmával egyeztetett útmutató került kidolgozásra, mert az a legfontosabb, 
hogy ők ezt hogy fogadják el. Ezután már csak még egy fontosabb dolog van, az, hogy mit 
kell betartaniuk, hogyan ellenőrzik, és miért büntetnek. Hallottam, hogy megengedőbb lesz az 
ellenőrzés is, tehát nem mindenáron a szankcionálást célozza, hanem a megelőzést. Én 
magam ezt is előremutatónak tartom. 

A kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozna, és ezzel összhangban, amit Lasztovicza 
Jenő is mondott, hogy van-e arra lehetőség, hogy egy ilyen 200 oldalas útmutató mellett 
legyen valami olyan egyszerűen fogyasztható anyag, amit joggal feltételezhetünk, hogy a 
vendéglátó vállalkozások elfogadnak, betartanak, mert tudjuk, hogy ami 200 oldal, nehéz 
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betartani, abból könnyű kibújni. Mindenképpen javasolnám, hogy legyen ennek egy még 
inkább fogyasztható változata a vendéglátó vállalkozások számára, mi az, amit mindenképpen 
kötelező erővel be kell tartani. Abban meg nem ártana talán egy közös felkészítő konzultáció 
a HACCP betartatóival, tehát a hivatalos szervezetekkel és a vendéglátókkal, mert hiszen 
ebben is azonos kell legyen az érdek a vendég érdekével, hogy mi az, amit be kell tartani, 
milyen formában, és mi az, ami pedig csak legenda, mert én azt gondolom, hogy ha 
megvalósul ez a közös együttműködés ezen a területen, azzal érünk el igazán célt. 

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

Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőket kérem meg, hogy válaszoljanak a felmerült 
kérdésekre, elsőként Nemes Andrea főosztályvezető asszonynak adom meg a szót, öné a szó, 
főosztályvezető asszony. 

Válaszok az elhangzottakra 
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Képviselő Urak! Köszönöm a kérdéseket. 
Ez az útmutató, amit elkészítettünk, arra próbált meg választ adni, hogy a legkisebb 

vállalkozások számára is fogyasztható legyen, illetve bevezethető legyen. Egy 280 oldalas 
anyagról van szó, itt megnéztem, de ez mindent tartalmaz. A legkisebb vállalkozásnak ennek 
egy nagyon kis részét kell csak betartania, és nagyon célzottan kereshet is, tehát nem kötelező 
végigolvasnia mind a 280 oldalt, hanem annak csak az ő vállalkozására jellemző és megfelelő 
részeket kell, hogy alkalmazza és bevezesse. Megpróbáltuk ezzel azt a rendszert, egy nagyon 
egyszerű rendszert kialakítani, és olyanfajta dokumentálási kötelezettsége van itt a 
vállalkozásoknak, amit egyébként a szakácsok, a személyzet elvégez. Ez annyiban más, hogy 
ennek a rendszernek a keretén belül kell ezeket a dokumentumokat elkészíteni, meghatározott 
dokumentumminták alapján, amire ez az útmutató szintén segítségül szolgál. 

Tehát a célunk az volt, hogy nagyon egyszerű legyen, ezt a szakmai szövetségek is 
elfogadták, és a vállalkozóiknak is ezt közvetítik, illetve a vállalkozóikkal is egyeztették ezt 
az útmutatót annak elfogadása előtt. 

Képviselő urak említették, azt hiszem, Pál Béla képviselő úr említette, hogy 5 ezer 
forintért lehetett megvenni korábban ezt a dokumentumot. Igen, ez is egy nagyon fontos 
szempont, hogy nyugodtan hozzáférhessenek ingyenesen a vállalkozások. Éppen ezért ez az 
anyag elektronikusan letölthető a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, és gondolom, 
hogy még tanácsadással is szolgálnak abban az esetben, hogy ha a vállalkozóknak értelmezési 
problémájuk adódna ebből, hiszen a cél, hogy elkerüljük az élelmiszerrel kapcsolatos 
megbetegedéseket, haláleseteket, de ugyanakkor a másik oldalon a vállalkozásoknak ne 
növeljük az adminisztrációs terheit, hanem inkább csak csökkentsük arra a szintre, ami 
minimálisan szükséges a vállalkozások számára. 

Azt nagyon fontosnak tartom, hogy az, hogy ez az útmutató mennyire válik be, szakmai 
szövetségekkel karöltve ellenőrizzük, és tényleg vizsgáljuk azt, hogy a kisvállalkozások 
számára hasznos-e, beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, ilyen körülmények között, ilyen 
egyszerű formában elfogadható-e a vállalkozások számára. 

Én a részemről ennyit szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető-helyettes úr. 
 
DEÁK FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Én még 

annyit tennék hozzá főosztályvezető asszony imént elhangzott mondataihoz, hogy a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóság az iparági képviselőkkel, vendéglátósokkal 
együttműködve oktatásokat szervez. Tehát számos helyre elmentünk már vidékre, a 
fővárosban is voltak oktatások, amiben mind az új, 62/2010-es rendeletet, ugye erről is illik 
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szót ejteni, hogy elkészült egy olyan rendelet, amelyik leváltott számos régi szabályozást, és 
egyszerűbbé tette a vendéglátósok életét, számos könnyítést tartalmaz az előzőekhez képest. 
Ezzel kapcsolatban, illetve az említett útmutatóval kapcsolatban már több oktatás zajlott 
vidéken, amivel igyekszünk megkönnyíteni többek között a HACCP rendszer 
alkalmazhatóságát is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nemes Andrea főosztályvezető asszony még 

egyszer. 
 
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még egy kiegészítésem 

lenne, hogy az idézett kormányhatározat alapján mi a jogszabályi környezetet is teljes 
mértékben felülvizsgáljuk, amikor erre a kérdéskörre is ki fogunk térni, ennek a határideje 
június 30. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban akkor viszont azt javasolnám, 

(Jelzésre:) rögtön megadom képviselő úrnak a szót, hogy miután Lasztovicza képviselőtársam 
felvetése arra vonatkozott, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan lehetne enyhíteni és 
egyszerűsíteni itt az adminisztrációs terheken, akkor a bizottság jelöljön ki egy három fős 
delegációt, akik a törvényjavaslat egyeztetési határidejéig ezeket a megbeszéléseket 
lefolytatják mind a VM-el, mind a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Én erre majd 
javasolnám Lasztovicza Jenő, Kovács Ferenc és Pál Béla képviselő urakat, amennyiben ők 
magukra vállalják ezt a feladatot, és a bizottság támogatja őket ebben. De még mielőtt 
döntésre kerülne sor, Szilágyi képviselő úrnak visszaadom. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm. Akkor itt megragadom az alkalmat, hogy 

javasoljam az egész meghallgatás kezdeményezőjét, Zakó Lászlót is esetleg ebbe a 
bizottságba, csak ő most nincs itt jelen pillanatban. 

Nekem lenne még két kérdésem. Mivel mondják, hogy nagyon sok mindent vizsgáltak.  
Hogyha nagyon sok mindent vizsgáltak, akkor vizsgálták-e, hogy hány országban ennyire 
kötelező betartatni ezeket az EU-direktívákat, és hogy mennyi vendéglátóhely ment tönkre 
pont ezek miatt a direktívák miatt. Én egyet tudok. Fiatalkorom kedvenc helye a Fradi 
Étterem, amely a Ferencváros stadionja alatt van, az pont azért nem tudott tovább működni, 
azért van ott az enyészetnek egy nagyon jó helyen lévő, nagyon jól menő vendéglátóegység, 
mert nem tudtak volna megfelelni ezeknek az előírásoknak, hogy megnyissák. Hány 
vendéglátóhely ment tönkre, és valóban ugyanígy betartják-e ezeket a dolgokat? Nem tudom, 
jól értem-e hogy 280 oldal az alap? Azt tetszett mondani, hogy ez az alap HACCP-nek a 
dolga. Jól értem-e, vagy pedig ez a full? Nem mindegy, ha valaki esetleg nem az alapot akarja 
csak betartani, akkor van-e még esetleg kétszer ennyi kiegészítő rész mellé. 

Köszönöm. 
 
DEÁK FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): Szabad rá válaszolnom? (Elnök: 

Tessék.) Mindenképpen, az előbb is elmondtam, hogy ilyen típusú vizsgálatot nem végeztünk, 
hogy ki miért ment tönkre a vendéglátásban, közétkeztetésben, erre nem tudok információval 
szolgálni. Valószínűsítem, hogy nemcsak a HACCP miatt. A HACCP kvázi szitokszóként 
hangzik el, de azt gondolom, hogy az uniós előírások, a higiéniás előírások azok, amelyeket 
be kell tartania, és ennek egyik eleme a HACCP rendszer alkalmazása, kiépítése. Nyilván ha 
egy vállalkozás nem tud megfelelni a higiéniai szabályoknak más egyéb területen sem, akkor 
lehetséges, hogy ezek az okok, ami miatt a működési engedélyét annak idején visszavonták, 
illetve most arról döntenek, hogy nem működhet tovább. 

Arra utalva, hogy a higiéniai útmutató alap-e vagy sem. Igazából ez egy olyan 
hiánypótló dokumentum, én úgy gondolom, amelyik a vendéglátás, közétkeztetés területére ad 
számos kérdésre választ. Leírja, ez egy teljesen átfogó dokumentum, ez egy szakmai anyag, 
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amivel hogyha valaki találkozik és elolvassa, akkor megtalálhatja a kérdéseire a választ akár 
az élelmiszerek tárolásával, kezelésével, főzésével, hűtésével, tehát szegmensekre van osztva 
ez az útmutató. Elég azt az egy pontot felütni ebben az útmutatóban mint egy tankönyvben, 
amelyikre éppen kíváncsi a vállalkozás, és megtalálja a megfelelő válaszokat. Itt javaslatok 
vannak az útmutatóban a tekintetben, hogy ha nekem olyan problémám van, hogy hűtenem 
kell mondjuk egy élelmiszert, hány fokra kell lehűtenem. Egészen ilyen szintig lemegy ez az 
útmutató, és szakmai anyagot ad, egy segítséget ad a vállalkozások számára, hogy tudják 
ezeket kezelni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nemes Andrea még egy utolsó körben. 
 
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én annyival egészíteném ki, 

hogy tényleg csak egy részét kell megnézni, de ugye a puding próbája is az evés. Éppen ezért 
mondtam azt, hogy a szakmai szövetségekkel vizsgáljuk, hogy ez az útmutató mennyire 
fogyasztható a kisvállalkozások számára is, és abban az esetben, hogy ha még könnyítésre van 
szükség, akkor a jogszabályi környezet betartásával megpróbálunk egy még inkább 
fogyasztható, egyszerű rendszert kialakítani, ami mind az EK direktívának megfelel, mind a 
vállalkozások számára az adminisztrációt csökkenti. 

Szavazás 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor lezárva a napirendet, és megköszönve az előadóknak az 

aktív részvételét a bizottsági vitában, kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki egyetért 
azzal, hogy Lasztovicza Jenő képviselő úr javaslatára felállítsunk egy három fős ad hoc 
bizottságot, hogy a HACCP rendszerrel kapcsolatos további lépésekről egyeztessen a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Pál Béla képviselő 
úrral konzultálva akkor Zakó László úr venne részt harmadik személyként ebben az ad hoc 
bizottságban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. 
Ellenvélemény? Tartózkodás? Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével hozta meg 
határozatát. 

Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak és főosztályvezető-helyettes úrnak a 
részvételt, a napirendet lezárjuk. 

Tájékoztató a Balatoni tdm működésének főbb tapasztalatairól és a további tdm 
szervezetek létrehozásának helyzetéről 

Rátérünk következő napirendünkre, amelyben egy tájékoztatóra kerül sor a balatoni tdm 
szervezet működésének fő tapasztalatairól, illetve a további tdm szervezetek létrehozásának 
helyzetéről. Köszöntöm Hoffmann Henrik elnök urat a balatoni regionális tdm szervezetének 
elnökét, illetve a Magyar TDM Szövetség alelnökeként Horkay Nándor képviselő urat. 
Értelemszerűen főosztályvezető-helyettes asszony továbbra is a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot képviseli ebben a vitában. 

A napirendi pont kapcsán, tisztelt képviselőtársaim, mindhárom előterjesztőtől írásbeli 
előterjesztést megkapták, ezért az előterjesztőket arra kérem, hogy a szükséges 
kiegészítéseket tegyék meg, amennyiben erre igényt tartanak. Főosztályvezető asszony. 

 
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottsági Tagok!  
Azt hiszem, hogy a tájékoztatónkban teljes körűen leírtuk a regisztrációnak a 

kérdéskörét, hogy miért van erre szükség, miért tartjuk fontosnak. Amit kiemelnék hozzá, 
hogy jelen pillanatban 66 regisztrált tdm szervezettel rendelkezünk, ebből 61 szervezet helyi 
szintű, és 5 pedig térségi szintű, aki regisztrálásra került. Van egy regionális szervezet is, 
akinek a regisztrációja még nem történt meg. Ez a turizmusról és a vendéglátásról szóló 
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törvénnyel kapcsolatos, ami ezen a héten kerül a kormány elé. Nagyon fontosnak és jónak 
tartjuk a szakmai regisztrációt, mert az uniós pályázati rendszert is felgyorsítja egyik oldalról, 
másik oldalról pedig teljes rálátásunk van arra, hogy hogyan működnek a szervezetek. 

Amit még tervezünk a jövőre nézve, hogy a működésüket felülvizsgáljuk évente egy 
kérdőíves vizsgálati rendszerrel, hogy ezzel is tudjuk biztosítani azt, hogy valójában 
önkormányzatok, a civil szervezetek és a vállalkozások önkéntes együttműködésével létrejövő 
rendszer, ami a turizmus törvény alapján turizmusunk nagyon fontos szervezeti rendszerét írja 
le, ez hatékonyan működhessen. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni a tájékoztatóhoz. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hoffmann Henrik elnök úr. 

Hoffmann Henrik elnök (Balatoni TDM Szövetség) szóbeli kiegészítője 
HOFFMANN HENRIK (Balatoni TDM Szövetség): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság!  
Én is szóban kiegészíteném néhány szóval az előterjesztésemet. Engedjék meg, hogy 

összefoglalva az abban foglaltakat, gyakorlatilag arra próbáltam rámutatni, hogy mekkora 
bajban is van az egész turizmusunk Magyarországon, és gyakorlatilag az egész tdm rendszer, 
engedjék meg, hogy visszatérjek ezzel kapcsolatosan a kályhához, ezért is fontos, és ezért is 
kardoskodunk mi civilek ennek a kialakítása mellett, és ezért nagyon fontos a küszöbön álló 
turizmus törvény, ami ezt hivatott a jövőben szabályozni. 

Nem szeretném ismételni magamat, nagyon sok fórumon előadtam már, hogy milyen 
rosszak a statisztikai adatok, és az elmúlt évtizedben mennyit csökkent a vendégéjszakák 
száma, és a külföldi jó példák egyébként hogyan járnak előttünk, és hogyan nem tudjuk velük 
felvenni a versenyt. Ez egyetlenegy dologból adódik, mégpedig azért, mert a hiányzik a hazai 
turizmusirányítás. Olyan mint turizmusirányítás, az elmúlt 22 évben Magyarországon nem 
alakult ki, ennek a szintje az önkormányzatoknál van, és nagyon sok esetben előfordul még a 
mai napig, hogy egyes balaton-parti településeken akár, hogyha csak haza szeretnék beszélni, 
akkor a közművelődés része a turizmusirányítás, a közművelődési osztályon egy 
művelődésszervező diplomával ül valaki, aki egyébként a kultúrházban a programokat 
szervezi, ő hivatott egyébként a turizmussal kapcsolatos irányítási tevékenység ellátására. 

Bármivel is próbálkozunk egyébként a turizmus kapcsán, a turizmus élénkítése kapcsán, 
akár csak a Magyar Turizmus Rt. tevékenységét ide véve, hiába próbáljuk mi reklámozni 
magunkat, hogyha egyébként a turizmusirányítási rendszert önmagát, a turizmus felügyeletét 
ilyen módon nem tudjuk megteremteni a tdm egyesületek létrehozásával, illetve a meglévők 
megerősítésével.  

Amiről beszélgetünk tdm rendszer kapcsán, nem más, mint egy turizmusirányítási 
mechanizmus, ami területi alapon és szakmai elvek mentén szervezi a turizmust. Ezeknek az 
egyesületeknek a létrejötte 10 évvel ezelőttre datálható, hogy elindult egy ilyen jellegű 
szerveződés. A nehéz idők kapcsán felismerték a vállalkozások, hogy összefogással 
könnyebben működtethető a saját iparáguk. Ez teljesedett ki gyakorlatilag abban, hogy 
létrejöttek hivatalosan ezek a tdm szervezetek. Azonban ezek függetlenedése az, ami a 
jövőben elvárható lenne, hiszen hogyha továbbra is az önkormányzatok béklyójában 
kénytelenek ezek az egyesületek működni, és továbbra is az önkormányzat 100 százalékos 
befolyásoltsága alatt állnak, és a törvény nem teremti meg a kellő autonómiát ezeknek az 
egyesületeknek, akkor hosszabb távon sem várhatunk el tőlük semmit, illetve hosszabb távon 
sem fogunk tudni eredményt felmutatni. 

Nem kérdés, hogy a világ szerencsésebb felén, ahol ezt jól csinálják, ott ezt ezen az 
alapon működtetik, és az sem kérdés, hogy ezt a rendszert nem külön a vállalkozók egyébként 
még a sok fizetett adó mellett tartják fenn külön pénzből, mert számukra ez fontos. Ugye ez 
szokott lenni a kritika, hogyha ez fontos a vállalkozások számára, akkor teremtsék meg ennek 
a finanszírozási lehetőségét, hanem a világ minden részén egyébként az idegenforgalmi adó 
szolgálja ezeknek a rendszereknek a működését. 
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Nagy vita van, és az általam vezetett szervezet is nagyon sok vitában vesz részt az 
önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal annak kapcsán, hogy lehet-e elvonni, vagy 
egyáltalán forráselvonásról beszélhetünk-e az önkormányzatok tekintetében a tdm 
egyesületek javára. Mi azt gondoljuk, hogy nem egyfajta támogatásról, nem egyfajta 
elvonásról van szó, hanem mindösszesen forrásátengedésről, és a feladatokkal együtt történő 
forrásátengedésről. Mégpedig arról beszélgetünk, hogy szeretnénk a turizmusirányítással 
kapcsolatos feladatokat gyakorlatilag kiszervezni az önkormányzatokból, hiszen az 
önkormányzatok képtelenek ezt a feladatot ellátni. Nincs meg a szakmai felkészültség sem a 
képviselő-testületekben, sem pedig az önkormányzati hivatalokban az egyik oldalról. A másik 
oldalról pedig, természetes módon, az önkormányzatok a lényegüknek megfelelően 
cselekszenek akkor, amikor a fejlesztési forrásaikat és egyáltalán saját irányítási rendszerüket 
megállítják a települések határain. 

Sajnos a turizmusban ez nem képzelhető el, és azoknak a nagyobb területi 
összefüggéseknek, egyáltalán desztinációs, régió szintű összefüggések megteremtése csak 
ezeken az egyesületeken keresztül képzelhető el, hiszen a település határáig laknak a 
választók, és soha nem fognak tovább vándorolni források. Viszont a turistát a másik oldalról 
nem érdekli, és a példa kedvéért a Balaton régióban elhagyta Siófokot és áthúzták a táblát, 
neki mindegy, hogy ki a következő településen a polgármester, és ő a Balatonnál jár, akkor is. 
Ő egyben szeretné látni ennek az egész tónak a kínálatát, és azt szeretnék, hogy ha ezt egyben 
szerveznék. 

Az a 19 balaton-parti település, aki egyébként megalapította a Balatoni Regionális 
Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szövetséget, elkötelezett abban, hogy az 
önkormányzatoktól átvegye a turizmus irányítását, és a turizmus szervezését a Balaton 
régióban. Bízunk abban, hogy ha a törvényt a javaslataink alapján talán sikerül némileg 
módosítani, és úgy kerül elfogadásra, és engedjék meg, hogy ebben egy pontot mindenképpen 
elmondjak önöknek, hogy mi az, ami fontos, és hogy a jelenlegi tervezettel kapcsolatosan mi 
a mi legnagyobb problémánk. Itt nem is a mértékről van szó, általában ez szokott lenni a viták 
súlypontja, hogy akkor mi legyen a mérték. Azt gondoljuk, hogy nem a mérték a legfontosabb 
ebben. Ahhoz, hogy ezek a turisztikai egyesületek hosszú távon ezeket a feladatokat kiválóan, 
vagy a jelenleginél jobb színvonalon és hatékonyabban el tudják látni, az elsősorban a 
finanszírozás módjának a megteremtése, a finanszírozás logikája a legfontosabb.  

Ahhoz, hogy tulajdonosi szemlélettel legyenek üzemeltethetőek ezek a civil szervezetek, 
és tulajdonosi szemlélettel lehessen ezeket az egyesületeket működtetni, ahhoz feltétlenül 
fontos az alulról finanszírozás. 

A jelenlegi tervezet az idegenforgalmi adó állami kiegészítéséből készülne ezeket 
felülről finanszírozni közvetett módon. Mi abban hiszünk, hogy a vállalkozók aktivitása 
feltétlenül fontos ahhoz, hogy az egyesületek jól működjenek. Ehhez elengedhetetlen az, hogy 
a finanszírozás alulról történjen, közvetlenül az egyesületek felé. Ennek pedig a módja az 
lehetne, hogy az egyébként önkormányzatoknak fizetendő idegenforgalmi adóból jóváírással 
lehetne leírni a turisztikai egyesületeknek nyújtott tagdíjat, adott esetben támogatást, vagy 
finanszírozást, mindegy, hogy minek is nevezzük. Ezáltal a vállalkozók éreznék azt, hogy 
közvetlenül finanszírozzák az egyesületeket, közvetlen befolyásuk van a saját pénzük 
elköltésére, és megnőne az egyesületi munka kapcsán az aktivitás, illetve sokkal többeket 
érdekelhetne az, hogy mi is történik ebben, hiszen mindenkire szükség van ebben a 
folyamatban, a turizmus kialakításában, irányításában, termékfejlesztésben. 

Ezen a módon finanszírozott egyesületek egyébként a nyugat-európai példák szerint is a 
legjobban működő egyesületek. Ezek azok az egyesületek, amik kellő autonómiával 
rendelkeznek a turizmus szervezése és irányítása területén. Hogyha ezt sikerülne elérni a 
jövőben megszületendő turizmus törvény kapcsán is, akkor azt gondoljuk, hogy a következő 
10-20 esztendőben a helyére kerülhetne egyébként a hazai turizmus. Kialakulhatna az a 
mechanizmus, nem kell ettől egyébként rövid távú hasznot várni véleményünk szerint. 
Azokon a településeken, amik kellően frekventáltak voltak, létrejöttek ezek a turisztikai 
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egyesületek, azonban nagyon sok helyen az érdem pusztán a létükben rejlik, hiszen a jelenleg 
rendelkezésre álló, és önkormányzatok által nyújtott finanszírozás, illetve a vállalkozók 
hozzájárulása nem teszi lehetővé nagyobb projektek létrehozatalát, illetve nem teszi lehetővé 
professzionális szintű menedzsmentek alkalmazását ezekben az egyesületekben. Ha és 
amennyiben nem kerül több forrás, és az nem közvetlen módon kerül az egyesületekbe, 
továbbra is gyakorlatilag tourinform irodákat fogunk munkaszervezetként fenntartani, és arra 
leszünk képesek csak, hogy a turistákat tájékoztassuk, és nem fog tudni megváltozni a 
rendszer az elvárható módon.  

Azt gondolom, hogy ennyit szerettem volna kiegészítésként mondani, és tisztelettel 
kérem önöket, hogy a rövidesen önöknek is benyújtott javaslatunkat a törvény tárgyalásánál 
és vitájánál vegyék majd figyelembe. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Ahogy főosztályvezető asszony is elmondta, 

hogy ha a kormány a héten tárgyalja a törvénytervezetet, akkor igyekezni kell, mert ezek 
szerint 15-ig benyújtásra kerül a parlament elé, és egy hónapunk lesz arra, hogy ezeket a 
javaslatokat érvényesíteni tudjuk.  

Nemrég tartott, nagyjából egy hónappal ezelőtt, egy igen sikeres nyílt napot a bizottság 
a turizmus törvényről, ott nagyon sok, szerintem egyébként jó és hasznosítható javaslat 
érkezett. Ezeket is megpróbáljuk összegyúrni, és egységesen lesznek a törvényjavaslathoz 
módosításaink, hiszen a törvényjavaslat önmagában, legalább is az utolsó változat, amit én 
láttam, az egy eléggé leszálkásított és lecsupaszított alap, amely nyilvánvalóan a kormányzati 
egyeztetési mechanizmusban könnyebben volt átvihető, a parlamentben azonban új terep 
nyílik, és ott a bizottság a szakmai javaslatait meg tudja tenni, és reményeim szerint a 
parlamenti többséget támogatásra magunk mögé tudjuk állítani. 

Horkay Nándor alelnök úr, ha van kiegészítés, akkor öné a szó. 

Horkay Nándor alelnök (Magyar TDM Szövetség) szóbeli kiegészítője 
HORKAY NÁNDOR (Magyar TDM Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági 

Tagok!  
A Magyar TDM Szövetség nevében köszönöm a meghívást és azt, hogy szakmailag 

hozzájárulhatunk ehhez a folyamathoz. Mindenféleképpen kiemelném azt, hogy az általunk 
előkészített előterjesztés több mint harmincegynéhány oldalban próbálta a mai tdm helyzetet, 
a mai szükséges és lehetséges céljait, illetve fejlesztési irányait kijelölni. 

Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy maga a turizmus törvény az, amely gyakorlatilag a 
következő 8-10 évnek a turisztikai intézményrendszer alapjait kell, hogy megteremtse, tehát 
hasonló alaptörvény, mint a korábban elfogadott Alkotmányunk, és ez az alaptörvény az, 
amely tulajdonképpen az intézményrendszer teljes működését szükséges, hogy szabályozza. 

Az első tdm szervezetek Magyarországon gyakorlatilag 2003-tól, utána 2008-tól 
alakultak meg, az első regisztrációnál körülbelül 134 regisztráló szervezet volt. Most 
pillanatnyilag a főosztályvezető asszony által jelzett 65 szervezeten kívül nagyjából még 10 
nem regisztrált tdm szervezet működik, tehát az elmúlt 4-5 esztendőben körülbelül 75 
szervezet alakult meg Magyarországon, és ez körülbelül a teljes vidéki vendégéjszaka 
számnak a 70 százalékát teszi ki. Tehát 16 millió vendégéjszakából 11 milliót a tdm 
szervezetek azok, amelyek produkálnak. Legyen az Bükktől Hajdúszoboszlón át Siófokig és 
Balatonfüredig, nem akarom sorolni, Budapesten át. Elmondhatjuk, hogy nagyon fontos és 
sikeres szervezetfejlesztés volt, viszont azt is látjuk, hogy a helyi térségi szinten túl az első 
fecske, régiós fecske a Balaton, nagyjából az állam és állami támogatás nélkül, törvényi 
támogatás nélkül nem lehet tovább építkezni. 

Tulajdonképpen ez a legfontosabb, amit érzékeltetni szeretnék, hogy nagyon fontos azt 
meghatározni, hogy az állam ebben a folyamatban miként kíván részt venni, és hol érzi az 
alsó szinten, térségi szinten való kapcsolódásának a lehetőségét. Ezt azért mondom, mert 
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minden egyes szintnek a sikerét a fölötte lévő szint szakmai képessége meghatározza. Nekünk 
erős államigazgatási, szakpolitikai, stratégiaalkotási minisztériumra van szükség, a jelenlegi 
12 fő erre nem alkalmas, ez nagyon kevés. Erős MT Zrt.-re van szükségünk ahhoz, hogy a 
nemzeti marketinget és a nemzeti kommunikációt jól lehessen érvényesíteni, de ugyanígy erős 
régiós, térségi és helyi szervezetekre van szükség. 

Alapvetően két nagy hiányosságot látunk az elmúlt 4-5 esztendőben, és ezt 
kommunikáltuk folyamatosan. Úgy jöttek létre tdm szervezetek Magyarországon fejlesztési 
források bevonásával, hogy sem az úgymond működést szabályozó szabályozási háttér 
nincsen meg mind a maii napig, tehát hogy ma mit nevezünk tdm szervezetnek, senki nem 
tudja. Ezt a szabályozási hiányosságot, kvázi hiátust folyamatosan a pályázati kiírások azok, 
amelyek próbálták szabályozni. 

A másik pedig a gazdasági működés problematikája. Azt be kell látni, hogy a magyar 
turizmus teljesítőképessége nem növelhető, hogy ha a helyi szintet nem tudjuk érdemben 
bekapcsolni. Csak a felső szinten ezt nem lehet megoldani, és nem normális folyamat, hogy a 
tdm menedzserek és a szakemberek nagy része munkájának gyakorlatilag 120 százaléka abból 
áll, hogy a forrásokat önkormányzattól, mindenhonnan összeboltolja abban az esztendőben. 
Tehát az nem normális. Egy tdm menedzsernek a szakmával kell foglalkoznia, MT Zrt.-vel és 
minden egyes érintett szereplővel való együttműködve kell biztosítania. 

Azt gondoljuk, hogy ez a szabályozási szükséglet, illetve a gazdasági működés 
megteremtése a legfontosabb kihívása a következő időszaknak, és ezt kell közösen szakmai 
szereplőkkel, főosztállyal, MT Zrt.-vel és a törvényhozókkal megalkotni. Magyarországon 
nagyjából a turizmus működési forrásai az idegenforgalmi adón nyugszanak. Egy kicsi lábon 
nyugszik, és az sem kötelezően fordítható a turizmus felhasználására. 

Az osztrák rendszer ennél lényegesen egyszerűbb, sokkal bonyolultabb is, nyugodtan 
mondhatom, minimum három lábon nyugszik a turizmus finanszírozása. Egyik az 
idegenforgalmi adó, a minimum az 50 százaléka a turisztikai szervezetekhez kerül. Másik a 
turisztikai hozzájárulás, ahol a minimum a 35 százaléka kerül a helyi turisztikai szereplőkhöz, 
és a harmadik pedig az úgynevezett neftigung taxa, vagy más néven kvázi az éjszakához 
kapcsolódó, nagyjából fél eurós bevétel.  

Szerintem az a nagy fontosságú, hogy megteremtsük a turizmus működésének a 
gazdasági stabil alapjait, mert erre nem lehet várat építeni, csak ilyen homokvárat fogunk 
megint felépíteni a következő 10 esztendőben, és meg kell próbálni a gazdasági stabil 
működés kereteit ezen törvény, vagy a törvényt követő rendeletalkotás folyamán 
meghatározni. Ezért mi azt javasoljuk, és folyamatosan azt mondjuk, hogy szélesíteni kell a 
turizmus működésének a stabil kereteit, és be kell kapcsolni az alsó szintet a felső szintek 
működésébe, és ehhez pedig ez a gazdasági és pénzügyi működés újragondolása 
elengedhetetlen.  

A legutóbbi törvénytervezetben megkaptuk ezt. Gyakorlatilag ellehetetleníti a mostani 
törvénytervezet a benne tervezett forrásmegosztás a tdm szervezetek jövőbeni működését. Az 
állami kiegészítés 10 százalékos minimális küszöbértékének a meghatározása gyakorlatilag 
nem teszi lehetővé egyetlen tdm szervezet működését sem a jobb Hajdúszoboszló, sem a 
Bükk esetében. Ez az a minimális érték, ami gyakorlatilag a teljes összeg 5 százalékát teszi 
ide. Jelenleg a pályázati anyag is minimum 20 százalékát rendelte ehhez. 

Nyilván mivel önkormányzati költségvetést érintő folyamatról van szó, nagyon fontos 
szereplők az önkormányzatok. Tulajdonképpen a tdm szervezetek működésének a 
legfontosabb faktorai helyben a vállalkozókon kívül az önkormányzatok, ezt az 
önkormányzatok értik is, legyen az Hajdúszoboszlón, Bükk, vagy bárhol máshol, Füreden, és 
megértették ennek a súlyát és fontosságát. 

Nagy kérdés az, hogy az idegenforgalmi adó bizonyos százaléka, legyen az kiegészítés 
adott esetben, vagy pedig a hozzájárulás összege, megosztható az önkormányzatok és a 
turizmust működtető tdm szervezetek között, amely minden egyes tdm szervezetnek az 
önkormányzat tagja, tulajdonosa az önkormányzat, tehát részt vesz közvetlenül a szakmai 
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munkában. Ez a nagy kihívás számunkra, és azt is mondjuk, hogy ha odakerül 50 százaléka a 
forrásnak a tdm szervezethez, és a másik 50 százalékot az önkormányzat használja fel akár 
szabadon, tudunk-e még beépíteni egy, vagy két, három másik lábat, ami pótolná ezt a 
forrásveszteséget. Erre mondjuk azt, hogy turisztikai hozzájárulás, nem új adó, hanem 
bizonyos visszaforgatása a központi adórendszernek, és ehhez mondjuk azt, hogy a neftigung 
taxa az a másik olyan elem lehet, és egy harmadik elem a desztinációs látogatói hozzájárulás, 
amivel színesíteni lehetne a pénzügyi működés stabil alapjait. 

Ez, ami legfontosabb kihívás, utána lehet már szakmázni, nekünk erős MT Zrt.-re, erős 
minisztériumra, és erős turisztikai törvénykezésre van szükségünk, és ez a jövő sikerének a 
kulcsa is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy az anyagokkal 

kapcsolatban van-e kérdésük, esetleg véleményük. (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr. 

Kérdések, vélemények a bizottság részéről 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Egy nagyon gyors vélemény. Én nagyon jónak 

és előremutatónak tartom mind Hoffmann Henrik elnök úr, mind a Turisztikai Desztinációs 
Szövetség elnökének a szavait. Valóban szükség van a megújításra.  

Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a megújítás járjon majd nyelvújítással is, mert ha 
valakinek kiejtjük a turisztikai desztinációs menedzsmentet, és más ágazatban dolgozik, 
kiesik a kezéből a toll. Nem lesz könnyű feladat, mert ezzel én is próbálkoztam, de kellene 
valami érthető, magyaros kifejezés erre a rendszerre. Tényleg a jövőbeni működésnek ez a 
kulcsa, és amit ezzel kapcsolatban elmondtak, az teljes mértékben támogatható. Bár nem lesz 
könnyű, hadd mondjam ezt ellenzéki képviselőként, mert ez gyakran más ágazatok érdekeit 
nagymértékben sérti majd, de azt hiszem, a bizottságban ehhez kormánypárti és ellenzéki 
oldalról meg lehet teremteni az összefogást és az együttműködést, legalább is őszintén 
remélem. 

A másik. Hoffmann Henrik úrnak egyetlenegy dolgot mondanék, hiszen a turizmus nyílt 
napon elhangzott előadása is tényleg előremutató volt, amellyel egyet lehet érteni, hogy még 
pontosabb legyen az az anyag, amit mi is kaptunk, meg azok a megszólalások, amelyek a 
balatoni kiemelt üdülőkörzetre vonatkoznak. Csak egy pontosításom hadd legyen, ezt akár 
Lasztovicza Jenő képviselőtársammal együtt megtehetem, hiszen közösen tagjai voltunk a 
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak, és közösen bizonyíthatjuk, hogy az, ami a 
balatoni kiemelt üdülőkörzetre a 10 milliárd forintos összeget jelenti, az nem pontos, mert az 
csak azt tartalmazza, amit a Balaton Fejlesztési Tanács számára elkülönítettünk például mi is, 
Zala megye és Somogy megye. Ennél jóval nagyobb összegek jutottak a balatoni kiemelt 
üdülőkörzet területére, csak a mi adatainkból egy párat hadd mondjak. Balatonfüred közel 5 
milliárd forint értékű fejlesztést kapott, ami nemcsak turisztikai, de ebben a városkép 
megújító fejlesztések is benne vannak, Tapolca úgyszintén. 

Azért téves a statisztika, hogy úgy mondjam, mert az ön által idézett adatok csak 
kimondottan a turisztikai célút, és azokat a közvetett fejlesztéseket, amelyek viszont nagyon 
fontosak a turizmus számára, egy kerékpárút, egy városközpont-fejlesztés vagy például a 
Balaton-felvidéken egy csatornázás, vagy nem beszélve egy útfejlesztésről, több 
útfejlesztésről, ezeket nem tartalmazzák. Ez így ebben a tekintetben pontatlan, csak erre 
szeretném felhívni a figyelmet, ugyanakkor viszont mindezek a fejlesztések a turizmus 
szempontjából döntőek és nagyon fontosak. 

A regisztrációhoz még egy zárógondolat. Magam is fontosnak tartom a regisztrációt, 
még fontosabbnak azt, hogy ebben a szövetség meghatározó módon részt vegyen akár a 
rendszer kidolgozásában, mert ez tényleg hiányosság volt, hogy eddig ez nem történt meg. 
Azon én gondolkodnék, hogy legyen-e jogorvoslati lehetőség vagy sem, ez nyilván azon 
múlik, hogy melyek lesznek a regisztráció feltételei, mert ahhoz kell szabni. Annál is inkább, 
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mert az anyag is tartalmazza, hogy eddig 85 kérelem érkezett be, nyilván az idő rövid arra, 
hogy megkérdezzem, hogy ebből miért 66 regisztrált tdm szervezet van, és mi lett a többivel. 
De azért, hogy a későbbi vitákat, félreértéseket el lehessen kerülni, arra mindenképpen 
szükség van egy tiszta, világos, regisztrációs rendszerre, ahhoz kapcsolódó minősítésre, és 
annak megválaszolására, hogy lesz-e jogorvoslati lehetőség, vagy sem, nem biztos, hogy kell, 
de ezt mindenképpen bele kell vetnem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Hadházy Sándor következik, öné a szó, 

képviselő úr. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  
Nagyon tanulságos időnként visszatekinteni, hogy a korábbi szándékok milyen 

eredményeket hoznak. Azt gondolom, hogy a tdm rendszer kiépítése rendkívül tanulságos 
lehet. Én megkockáztatom, hogy talán nem mindenki értette meg világosan a szándékot, hogy 
mi a kormányzat szándéka ezzel a támogatási rendszerrel, és ebből adódnak a ma is 
tapasztalható problémák, mégpedig a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos pénzügyi 
alapok hiánya.  

Kinek az érdeke? Három látható szereplője van ennek, nyilvánvaló, az állam az 
elsődleges szereplője, hiszen az adóbevételek megtermelése szempontjából érdekelt. Érdekelt 
abban, hogy jól működjön a gazdaság, érdekelt abban, hogy a turizmus ágazat is jól 
működjön. Ennek érdekében létrehozta ezt a tdm pályázati rendszert, bízva abban, hogy egy 
olyan erőt visz be a rendszerbe, amely az együttműködéseket mindenképpen megerősítheti, 
hiszen együttműködésekre van szükség. 

A másik nagyon fontos szereplő az önkormányzati szektor. Itt azt gondolom, hogy 
erőzavarok láthatók ezen a területen, hiszen az önkormányzatok egy része, azt gondolom, egy 
jelentős része nem látja az ő szerepét és feladatát ebben a rendszerben. Azt gondolja, hogy a 
turizmus szereplői szépen dolgoznak, termelik a kis bevételeket, jönnek az adóforintok az 
építményadóból, az iparűzési adóból, és a vendégéjszakákból legfőképpen, és a 
vendégéjszakák után megtermelt adóforintokat pedig az állam rendszeresen, kiszámítható 
módon, bár az utóbbi időben csökkent mértékben, de mégis támogatja, illetve kiegészíti.  

Nem gondol arra, hogy ahhoz, hogy ez a rendszer hosszú távon működjön, bizony ezt 
gondozni kell. Ugyanúgy, mint a veteményeskertet is gondozni, öntözni kell, meg kapálni 
kell, meg foglalkozni kell vele. Nem jutott el odáig, hogy az ő általa beszedett adóforintokból, 
és az azt kiegészítő plusz másfél vagy két forintokból vissza kell forgatni ebbe a rendszerbe, 
hiszen ez fenntartásigényes. 

Ugyanakkor a harmadik szereplővel is szerintem azért vannak problémák a vállalkozói 
oldalról, ugyanis a tényleges együttműködési készség a vállalkozások között nem érhető 
tetten. Tehát itt vannak komoly ellenérdekeltek, akár a területi lehatárolást vizsgáljuk, hogy 
mondjuk egy kiemelkedően jól teljesítő település az ő adóforintjait miért engedné át a 
körülötte lévő településeknek, hiszen azt jobb lenne ott helyben elkölteni, de a turizmus, 
nagyon jól tudjuk, hogy egy térségi együttműködést igénylő ágazat, és akkor, hogy ha ez az 
együttműködés nem jön létre, akkor mindenki rosszul jár gyakorlatilag. 

Én azt szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi, működő, bár többé-kevésbé rosszul 
működő rendszernek mégis milyen kézzelfogható eredménye van, milyen pozitív hatása volt a 
turizmusra. Itt hallhattuk azt, hogy 70 százalékban vett részt a vendégforgalom irányításában. 
Lehet, hogy én értelmeztem rosszul, de szeretném akkor egyértelműen megtudni, hogy 
mennyi ennek a hozadéka. Nyilvánvaló, hogy nemcsak azt kell vizsgálni, hogy a helyi 
marketing, meg a térségi marketing tekintetében milyen tevékenységet folytat ez a tdm iroda, 
ha ilyet folytat egyáltalán, hanem hogy az önkormányzattal, az önkormányzatokkal a 
területfejlesztési kérdésekben, turizmusstratégiai kérdésekben milyen együttműködések 
jönnek létre, az önkormányzatok mennyiben vonják be ezeket a szervezeteket a különféle 
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település- vagy térségfejlesztési programba, stratégiaalkotásba. Mert hogyha ezek az 
együttműködések nem jönnek létre, akkor bocsánat, az önkormányzat megy a saját feje után, 
amely vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. 

Úgy gondolom, hogy a tdm szervezeteknek az egyik legfontosabb feladatuk az, hogy a 
fejlesztési programok kidolgozásában megfogalmazzák és érvényesítsék a turizmus érdekeit. 
Ha ez nem történik meg, akkor alapvetően baj van. 

Nagyon problémásnak látom azt is, hogy a tdm szervezetek nem teljes egészében fedik 
le az országot, hanem szigetszerűen jöttek létre, és nem alkotnak egy komoly hálózatot, és 
nincsenek komoly együttműködések az egyes szervezetek között, bár a szövetség talán 
igyekszik ennek eleget tenni, azt gondolom, hogy nem tud ennek a feladatnak eleget tenni. 

Nagyon fontos az is, hogy vannak még fel nem használt pályázati források. Hogyha 
ezeket a pályázati lehetőségeket újból meg kívánjuk nyitni, akkor ezek már oly módon 
történjenek, hogy a szövetség, illetve a korábban szerzett tapasztalatok is beépítésre 
kerüljenek, és igenis sokkal szigorúbb kiírások, és sokkal szigorúbb elbírálások történjenek. 
Derüljön ki az, hogy tényleg megvan-e az összefogás a térségben, tényleg megvan-e az 
együttműködési szándék nemcsak papíron, hogy szerezzük meg azt a néhány 10 milliót, aztán 
majdcsak történik velünk valami. Ennek a fenntarthatósága tényleg látható, biztosított, és 
mindenki érdekelt-e, tudja-e, hogy mi az ő szerepe, érdekelt-e abban, hogy egy tényleges 
együttműködés kialakuljon.  

Ezeket megmondom őszintén, nem látom, és ez nincsen, ha jól látom, akkor baj van, ha 
rosszul látom, akkor hála istennek, rosszul látom, de ezeket mindenképpen helyére kellene 
tenni, mert különben fölöslegesen öntögetjük ki a pénzt, és hozunk létre olyan szervezeteket, 
amelyek kínlódva majd működgetnek. Majd lökdössük egy kicsit, kéne még néhány millió az 
önkormányzattól, és több feszültséget okozunk helyben, mint amennyi eredményt érhetnénk 
el általa. Inkább ilyen helyi feszültségeket hozunk létre, hogy önkormányzat, azt ígérted, 
hogy. Akkor hol van? Most nem tudom adni. 

A vállalkozások se úgy tekintsék ezt, hogy egy fejőstehén, hanem tényleg úgy, hogy 
hogyan lehetne ezt úgy kiépíteni és működtetni, hogy az valóban az ő környezetük javítását 
szolgálja.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Kovács Ferenc képviselő úr kért szót. 

Öné a szó. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kedves Hölgyek! 

Tisztelt Hölgyek! Tisztelt Urak!  
Engedjék meg először, hogy felhívjam a figyelmet, hogy a mi bizottságunk részére, 

illetve a Kastélyok, kúriák, várak, falusi turizmus albizottság részéről volt egy 
kezdeményezés, amely egy nagyobb integrációt készített elő, és aláírtunk egy együttműködési 
megállapodást a Falusi Turizmus Szövetséggel, akkor a Club Pannóniával, a tdm szövetséggel 
és társasággal, hogy működtetünk valamilyen információs fórumot, amely az aláírás óta 
sajnálattal tudom jelenteni, nem működik. Nem nekem kellene, országgyűlési képviselőnek, 
működtetni, hanem azoknak, akik vállalták azt, hogy együttműködve, információcserével, 
egy-egy területet felmérve az ott lévő szakmai szövetségek. Mi az aláírást nem teljesítő 
szakmai szövetségekkel együtt teszünk azért, hogy egy-egy térségben a lehető legszélesebb 
körű együttműködés alakuljon ki azért, hogy indikáljuk, legyünk forrásai annak a 
turizmusnak, ami Magyarországnak szerintem egyik kitörési pontja lehet szerintem hosszú 
távon is. 

Sajnálattal jelentem, hogy nem működik ez a fórum. Én nagyon örültem neki, sok fotó 
jelent meg erről, amikor aláírtuk, de azóta sem működik, és szeretném azt kérni, hogy 
hassanak oda, hogy működjön. Önökön múlik, nem a politikán múlik, ez az első és 
legfontosabb. 
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Másik, azt szeretném elmondani, Németországban két hete voltam kinn, Neckar 
Odenwald járásban, ez Baden-Württenberg tartomány volt, meg kellett nyitnom egy római 
kori történetet bemutató múzeumot, és utána elvittek egy nem olyan rég feltárt 
cseppkőbarlangba. Nem az a lényeg, hogy mi a témája, lényeg, hogy ennek a múzeumnak egy 
főállású munkatársa volt, és heten vagy nyolcan önkéntesként dolgoznak a múzeumban a 
kiállítások, az időszaki és folyamatos kiállítások ideje alatt. Tehát önkéntesen, teljesen szabad 
erejükből, feláldozva a szabadidejüket, és ezeknek a többségét a környező vállalatok, 
vállalkozások biztosítják a személyzeti részét. 

A cseppkőbarlangot azért mondom, mert egy bányarobbantásnál tárták fel véletlenül, és 
650 métert a környék településeinek a lakosai társadalmi munkában tisztítottak ki és építettek 
ki szakemberek irányításával azért, mert érezték, hogy ez nekik hosszú távon nagyon fontos 
lesz. Na és ezt nem érzem Magyarországon. Félreértés ne essék, én nagyon régóta 
vendéglátásban, idegenforgalomban dolgozom, nem értem, hogy a helyi vállalkozások nem 
értik, és nem érzik azt, hogy mennyire szükséges az, hogy együttműködjenek. Hogy együtt 
lépjenek fel bármilyen területen, bármilyen cél érdekében. Ez lehet a legegyszerűbb szakmai 
szempont, de lehet valóban egy hosszabb távra kitekintő, nagyon komoly marketing 
szempont. 

A tdm szövetségek működéséről én általában Vas megyéről tudok beszélni, de higgyék 
el nekem, hogy ezek az önkormányzatok segítsége nélkül nem működnek. Ugyanis az 
önkormányzatoknak nagyon nagy felelőssége van abban, hogy a térségben vagy területen lévő 
idegenforgalmi attrakciók működjenek. Ez vonatkozik részben az arborétumokra, 
gyógyfürdőkre, vonatkozik sok minden olyan területre, ami kiszolgáló, illetve észrevétlenül 
háttérszolgáltatója az idegenforgalmi részeknek. Mert nem mindegy, hogy hogy néz ki egy 
orvosi rendelő, csak mondom, egy olyan helyen, ahol idegenforgalomban elég sok vendég 
vesz részt. 

Abban sem mellékes egy önkormányzat szerepvállalása, hogy partnere tud lenni 
bárkinek, vagy például egy tdm-nek abban, hogy tematikus utakat alakítsanak ki, amely 
alapján van értelme újabb és újabb marketing területeket megtámadni. 

S örömmel jelentem, hogy Vas megyében most adtuk át a Mária tematikus utat, most 
készül a Natúr Kulinárium tematikus út, és nem kis felelősséget vállalt ebben a vas megyei 
önkormányzat, illetve azoknak a településeknek a többsége, akik érintettek ebben.  

Megint csak azt tudom mondani, még ott nálunk viszonylag jól működnek a tdm-ek, 
mert volt előzmény, meg van mindenféle tehetséges szakember, mindenféle tehetséges 
szakemberekkel rendelkezünk, akik segítenek benne, de a legfájóbb pont nekem még mindig 
az, hogy a helyi vállalkozások, a helyi vállalkozók, akik érintettek az idegenforgalomban így 
vagy úgy, nem érzik kötelességüknek, hogy nekik is önként valamit hozzá kellene tenni ehhez 
a történethez. Nem azért, mert pénzt kapok érte, nem azért, mert fizetnek érte, hanem azért, 
mert nagy valószínűséggel a gyerekeim is ebből fognak itt megélni, nagy valószínűséggel itt a 
térségben emiatt nagyon sok embernek van ebből biztos megélhetése és lakhatása. 

Én úgy gondolom, hogy ez a tudatváltás lenne a legeslegfontosabb, hogy rájöjjünk, hogy 
először nekünk kell lesöpörni a járdát a házunk előtt, és utána követelhetjük meg a többitől is, 
hogy söpörje tovább. Én úgy gondolom, hogy akkor lesz majd helyén az egész történet, ha 
nem azt várjuk el, hogy mások oldják meg a mi problémáinkat, hanem összeállunk, és 
partnerek vagyunk minden szinten a problémáink megoldásában.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben további hozzászólási igény nincs, akkor az 

előterjesztőket kérem meg, hogy röviden, maximum három percben válaszoljanak az 
elhangzott kérdésekre. 
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Válaszok az elhangzottakra 
HOFFMANN HENRIK (Balatoni TDM Szövetség): Nagyon szépen köszönöm.. 

Nagyon jók a kérdések, és egyébként a legutolsó felvetés képviselő úrtól lehet talán az a 
megoldás, amit mi is mondtunk. Ma is azért hangsúlyoztam, hogy az egyetlen javaslat, amit ki 
szeretnék emelni a mi javaslatunkból a törvényhez, az az, hogy alulról kell finanszírozni ezt a 
rendszert, ha közvetlenül járulhatnak hozzá az emberek, akkor részt vesznek benne. 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam arról, hogy természetes módon mind a tdm tagság, 
mindezeknek a tdm egyesületek elnöksége társadalmi munkában működik. Én is társadalmi 
munkában végzem egyébként a helyi szintű egyesületben is, és a régiós szintű egyesületben is 
a saját tevékenységemet. Az egyetlen fizetett alkalmazottak a történetben a tourinform irodák 
dolgozói, gyakorlatilag az egyesület munkaszervezetei. 

Köszönöm szépen, nem állítanám egyébként, hogy az emberek nem érzik ennek a 
fontosságát. Egyszerűen, és itt a probléma, hogy nincs a történetnek tartalma. A történetnek 
azért nincsen tartalma, mert nincsen benne forrás. Semmi mást nem tudunk csinálni, egy 
működést fenntartani, ami semmi másról nem szól, mint gyakorlatilag a tourinform iroda 
üzemeltetéséről ugyanúgy, ahogy ez egyébként önkormányzati intézményi formában 
működött előtte. 

Ahhoz, hogy tartalommal, közös projektekkel meg lehessen hívni a vállalkozásokat, 
amiben részt vehetnek egyébként, hogy megfelelő tartalmat lehessen adni az egyesületek 
működésének, ahhoz források kellenek, és ahhoz van szükség arra egyébként, hogy a törvény 
forrásokat teremtsen, és a törvény lehet a garanciája egyébként annak, hogy akkor fel lehet 
ezeket tartalommal tölteni úgy, amihez egyébként a vállalkozások csatlakozhatnak. Nem 
mondanám azt sem, hogy a vállalkozások nem érzik egyébként ennek a fontosságát, hiszen 
akár csak a balatoni régiós egyesületről beszélve, a Balaton régió turisztikai teljesítményének 
a 90 százaléka ebben a régiós egyesületben a 19 tagegyesületen keresztül benne van. Majd 
2000 turisztikai vállalkozásról beszélgetünk a legkisebbtől a legnagyobbig.  

Az, hogy ezek nem aktívak, az egyszerűen azért van, mert minek tegye bele még 
pluszban a saját pénzét, amikor már kifizette az Áfa-t, az Ifa-t egyébként, akkor még pluszban 
finanszírozzon feladatokat ebben a dologban, ha és amennyiben ennek értelme nincsen, mert 
nincsen benne mit csinálni, mert nincsen tartalma, akkor ő közvetlenül nem vesz részt ennek a 
működtetésében. 

Még egyszer elismételve, a javaslat fontosságát, ha viszont alulról finanszírozva 
közvetlenül adjuk a pénzünket, akkor megyünk is utána, és működtetni fogjuk ezeket az 
egyesületeket meggyőződésem szerint. 

Vegetálnak egyelőre ezek az egyesületek. Nekem van egyébként, Pál képviselő úrhoz 
szólva, egy magyar nevem erre a tdm-esdire, amit én szoktam idézni. Mi azt szoktuk erre 
mondani, hogy ezek civil turisztikai önkormányzatok gyakorlatilag. A turizmussal 
kapcsolatos feladatrendszert szeretnénk ezekbe a civil szervezetekbe kiszervezni az 
önkormányzatokból. Az önkormányzatok helyett, természetes módon az önkormányzati 
partnerséggel együtt látták el ezeket a feladatokat. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy 
minden regisztrált tdm egyesületnek tagja az önkormányzat, hiszen ez a regisztráció 
alapfeltétel is, hogy az önkormányzat részt vegyen ebben a munkában, hozzátéve egyébként 
azt, hogy nagyon fontos, hogy ne mehessenek el egymás mellett az egyesület és az 
önkormányzat. Itt egyébként egy másik javaslat az általunk benyújtásra előkészített 
javaslatból a törvényhez, hogy nagyon jól egyébként a törvény tudomásul veszi azt, hogy 
marad idegenforgalmi adó az önkormányzatoknál, és kötelezi őket arra, hogy elköltsék ezt 
turisztikai fejlesztésekre. 

Eddig erre sem volt példa, hiszen másra használták ezeket föl. Mi azt gondoljuk, hogy 
ez egy nagyon jó irány. Ehhez egy dolog fontos, hogy beépítsük a törvénybe azt is, hogy 
alakuljon ki egy kötelező egyeztetési kényszer a turisztikai egyesületekről, ezeknek a 
turisztikai céloknak a felhasználásáról, hiszen a turisztikai egyesületeknek kelljen valamilyen 
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formában hozzájárulni ehhez, hogy akkor mi is az, amit közösen turisztikai fejlesztésnek 
vélünk. Nem gondolnám azt egyébként, hogy ebben nincsen partnerség 

És még egy dolgot talán fontos elmondani. Nem tudják ezek országos szinten lefedni, 
hiszen az országban nincsen mindenhol turizmus, sajnos, ez mindig így marad, hogy 
szigetszerűen fognak kialakulni turisztikai egyesületek. Egyáltalán hogy mennyire generális 
probléma ezeknek az egyesületeknek a finanszírozása, és az önkormányzati összefüggés 
rendszere, ma Magyarországon egyébként a beszedett idegenforgalmi adó 70 százalékát 50 
darab önkormányzat szedi be a 3200-ból. Nem egy olyan generális problémáról beszélünk, 
beszéltünk, ami 3200 önkormányzatot érint az idegenforgalmi adó kapcsán, hanem 50-60 
olyan önkormányzat van, akinek meg kell oldani a problémáját, és esetleg orvosság lehet arra, 
hogyha ezt az 50 fillért, ami most hiányzik a plusz állami kiegészítésből, esetleg valamilyen 
módon vissza lehetne adni ezeknek az önkormányzatoknak, akkor azonnal megoldódna az 
egyesületek finanszírozása, hiszen ennek a pénznek valóságosan, és megint itt a kérdésre 
utalva, az aranytojást tojó tyúk etetésére kell szolgálnia. Mindenképpen etetni kell az 
aranytojást tojó tyúkot, mert nem fog aranytojást tudni tojni, és az emberek elfordulnak tőle 
minél jobban. Minél nagyobb benne az önkormányzati befolyás, annál jobban. Ezt érezzük a 
saját egyesületeinknél, annál jobban elfordulnak tőle, hiszen egy önkormányzattal egylényegű 
dolognak vélik. Már hozzágondolnak valamilyen formában politikát. Mi pontosan ezért 
szeretnénk ezt autonóm, civil vonalon megtartani, hogy az önkormányzatokkal partnerségben 
együttműködve, azonban az önkormányzatoktól külön tudjanak cselekedni ezek az 
egyesületek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr. 
 
HORKAY NÁNDOR (Magyar TDM Szövetség): Köszönöm szépen. Én is néhány rövid 

választ tennék. HACCP után nehéz a tdm úgy mond fogalmi meghatározásához bármit is 
hozzátenni. Mind a turizmus, mind a desztináció, mind a menedzsment jövevényszavaink. 
Nyelvünk fejlődését mutatja, hogy tudjuk ezeket integrálni, és mind a klaszter, mind a 
parlament egyébként beépülnek a magyar köztudatba. Magyarra lefordítva: idegenforgalmi 
cél- és fogadóterület irányítás, ICFI, ez is lehet. Nem tudom, hogy közelebb jutunk-e 
egyébként ezzel a megoldáshoz, mert ez nem érinti a lényegi problémát, de nyilván lehet 
lingvisztikai kérdést is ebből csinálni, ennél sokkal fontosabb kérdések vannak. 

A másik az együttműködés kérdése. Hoffmann Henrik kollegám is elmondta, hogy 
minden egyes egyesületnél vagy nonprofit kft.-nél az önkormányzat tag, illetve tulajdonos, 
tehát nélküle nem lehet semmit se csinálni. Legfontosabb partner, hiszen ő adja az 
idegenforgalmi adó meghatározott részét, ez 20 százaléka a teljesnek a pályázati feltétel 
szerint. Gyakorlatilag az önkormányzat aktívan tulajdonosként és tagként részt vesz a szakmai 
munkában. Hogy ott adott esetben milyen stratégia, fejlesztési dokumentum készül, stb., az 
mind az önkormányzat saját tevékenységének is köszönhető.  

Hogy mennyi eredményt sikerült elérni, és mi az, amit sikerült ezen a területen 
tulajdonképpen változtatni. Ha most ide bármelyiket, akár Bükktől kezdve Balatonfüreden át, 
vagy Hajdúszoboszlóig megnéznénk, hogy mi mindent sikerült a közösség érdekében elérni 
az elmúlt egy vagy két esztendőben, akkor azt hiszem, nem lenne olyan vállalkozó, de 
önkormányzat sem, aki fel tudná sorolni az elmúlt x időszakban, hogy mennyi minden 
változás történt. Akár újrapozicionálása a desztinációnak, akár adott esetben egy közös 
stratégia elkészítése, akár újabb integrált projekt előkészítése. Ebben minden tdm szervezet 
elkezdte a működését. Nyilván úgy nehéz, hogy ha összesen van két vagy három ember, abból 
az egyik ember azon dolgozik, hogy folyamatosan a forrás megteremtését biztosítsa, ez 
nyilván nem elégséges ehhez. 

A másik, amit az együttműködéshez Kovács Ferenc képviselő úr is feltett. Én mint a 
Mária Út Egyesület tagja, és ennek a projektnek az egyik előkészítője, még annak idején, 3 
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évvel ezelőtt, azt tudom mondani, hogy országos szinten a tdm szövetség elmúlt valamennyi 
elnökségi ülésére meghívta a szakmai szövetség vezetőit. A FATOSZ elnöke ott volt, a 
fürdőszövetség elnöke, a szállodaszövetség elnöke, az utazási irodák szövetségének elnöke, a 
MABEOSZ, és még lehet tovább sorolni. Meg lettek hívva a turisztikai tanácsok 
szövetségének tagjai, és a turisztikai menedzserek szövetségének tagjai. Tehát mi az 
üléseinket széles körű nagy szakmai együttműködésben végezzük, erre nem is volt igazán 
példa az elmúlt időszakokban, hogy a szakmai szövetségek az elnökséggel közösen, együtt 
döntenek és beszélik meg a turizmus nagy kérdéseit. Ez nagyon fontos, hogy működjön. Mi 
országos szinten tudjuk ezt végezni, az együttműködést helyben pedig a helyi tdm szervezetek 
végzik. Jelzem azt, hogy vannak olyan tdm szervezetek, ahol 110-120 tagja is van a tdm 
szervezetnek, és nyilvánvalóan ott a leadertől kezdve kisebb Mária Út Egyesület helyi 
szervezetein keresztül mindenhol ott vannak a tagok. 

Ami fontos még, hogy én szintén kiegészíteném Henriket, hogy az aranytojást tojó 
tyúknak meg kell teremteni az etetési feltételeit, és ez a közös felelőssége szerintem a 
turizmusban dolgozó valamennyi törvényhozónak és szakmai szereplőnek is, hogy meg 
tudjuk-e teremteni annak az alapjait, hogy a következő 10 évben másképp működjön, mint az 
elmúlt 20 esztendőben működött. Mi úgy szoktuk ezt hívni, hogy az igazi turisztikai 
rendszerváltást most lehet elvégezni, és ehhez nyújthat a törvény egy megfelelő, stabil alapot, 
vagy nem nyújt megfelelő stabil alapot. Ez a kérdése ennek a törvénynek, hogy tud-e 
megfelelő szakmai minőségben egy megfelelő alapot nyújtani mind a pénzügyi-gazdasági 
működésnek, mindpedig a szakmai működésnek is.  

Hozzáteszem azt, hogy arról beszéltünk, hogy Ausztriában, vagy tőlünk nyugatabbra 
lévő, szerencsésebb helyzetű országokban a tdm szervezetek működése önmagában egy jó 
példa. Elég, ha Burgerlandra, Karintiára vagy Tirolra gondolunk, akár Dél-Tirolra, de akár 
Németországra pontosan azért, mert az ország és az ország törvényhozói felismerték azt, hogy 
ez a szektor egy olyan szektor lehet, amely tulajdonképpen a bevételeket generálja, és ezt még 
egyszer kiemelném, hogy egy versenyszektorról van szó. Ez az ország számára pénzt hoz, 
nem viszi a pénzt, mint a szociális szféra vagy a közlekedés, hanem pénzt hoz. Ha nem sikerül 
a bárányokat úgymond etetni, akkor nem is lehet őket fejni, és az egész elmúlt 3-4 év 
küzdelme arról szól, hogy hogyan lehet egy nem létező szabályozási környezetben, nem 
létező gazdasági működési környezetben ezeket a bárányokat legalább vegetatív szinten 
fenntartani. Az a kérdés, tudunk-e ebben változtatni, és a vegetatív szintről ezeket a 
bárányokat valóban etetni, hogy tudja az országnak felemelkedését, gyarapodását és 
megerősödését szolgálni. Ez a nagy kérdés, és ehhez kérjük mi a képviselő uraknak 
tulajdonképpen a hathatós közreműködését, hogy teremtsék meg ennek a szükséges alapjait. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselőtársaim mondják, hogy egyébként bárányok 

gyakran hallgatnak, de ebbe most nem bonyolódnék bele, hogy bárányt fejünk-e, vagy csak 
nyírunk, legfeljebb kifejlett állapotában alkalmas arra, hogy mondjuk tejet adjon. 
Főosztályvezető asszonyé a szó, és aztán akkor lezárjuk ezt a napirendet, köszönöm. 

 
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Pál 

Béla képviselő úr kérdésére a regisztrációval kapcsolatban válaszolnám, hogy igen, 85 igény 
érkezett be, regisztrációs kérelem, és 66 került regisztrálásra. A különbség az, hogy amikor 
benyújtják a dokumentumokat, nem mindig teljeskörű ez, vagy pedig nem megfelelő, nem 
teljesítik azokat a kritériumokat, ami kell a regisztrációhoz.  

A különbséget az adja, hogy vagy elutasításra kerültek, vagy pedig hiánypótlásra 
szólítottuk fel őket. Hiánypótlásra egy lehetőségük van, amennyiben nem élnek ezzel a 
hiánypótlással, akkor újra kell indítaniuk a regisztrációs kérelmet, de ezzel azt szeretnénk 
elérni, hogy csak olyan szervezetek kerüljenek regisztrálásra, amelyek valóban megfelelnek 
az elvárt követelményeknek, fenn tudják magukat tartani, és mind Hadházy képviselő úr, 
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mind Kovács képviselő úr említette az együttműködés fontosságát. Itt például nézzük azt is, 
hogy milyen együttműködési megállapodásokkal rendelkeznek. Nekünk is van magyar 
szavunk a turisztikai desztinációs menedzsment szervezetre, illetve javaslatunk. Helyi 
turisztikai szervezet, térségi turisztikai szervezet, regionális turisztikai szervezet, illetve 
nemzeti turisztikai szervezet az, amit lefed ez a fogalom. 

A plusz adó, illetve a vállalkozók fontosságával kapcsolatban szeretném megemlíteni, 
hogy az NGM álláspontja az volt, hogy ezt a plusz adót, amit a vállalkozások fizetnének a 
turisztikai hozzájáruláson keresztül, ezt tagdíj formájában megtehetik, hogy befizetik a tdm 
szervezetbe, és ez a leggyorsabb módja annak, hogy tényleg aktívan részt vegyenek a 
munkában, és anyagi bázist is teremtsenek. Mi is úgy gondoljuk, hogy a vállalkozásoknak és 
az önkormányzatoknak közös a felelőssége. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előadóknak a részvételt, ezt a napirendi pontot is 

lezárjuk.  

Egyebek 
Egyebek között szeretném felhívni még egyszer képviselőtársaim figyelmét, hogy 

holnap reggel 8 órakor miniszteri meghallgatás lesz a Parlament főemelet 64-es számú 
termében. Balog Zoltán miniszterjelölt úr lesz a vendégünk, képviselőtársaim e-mailben 
megkapták miniszterjelölt úr önéletrajzát. Ezzel kapcsolatban tudnak holnap reggelig 
tájékozódni. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr jelezte, hogy neki van még Egyebek között 
felvetése, öné a szó, képviselő úr. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnézést, elnök úr. Kettő lenne, az egyik az, hogy fel 

szeretném hívni a bizottság és elnök úr figyelmét is, hogy most már hetekben mérhetjük azt, 
amikor az olimpiára utazó versenyzőink felszállnak a repülőgépre. Volt egy javaslatom, hogy 
hallgassuk meg a sportkórház főigazgató asszonyát, hogy hogy áll az ő felkészítésük, hogy áll 
az ő egészségügyi hátterük, tehát szerintem gyorsan meg kellene őket hallgatni, hogy ne 
utána, amikor majd visszajönnek az olimpiáról, akkor próbáljunk meg segíteni nekik az 
egészségügyi háttér esetleges megteremtésében. Kérném, hogy hívjuk meg főigazgató 
asszonyt. 

A másik dolog, amire fel szeretném hívni elnök úr és a bizottság figyelmét, hogy dr. 
Varga László szerintem már egy jó fél éve nem a bizottságunk tagja, viszont az egyik 
albizottságban még mindig tagként szerepel. Ez azért fordulhatott elő, hogy nem vettük észre, 
ugyanis ez az albizottság másfél éve nem ült össze. Ennek az albizottságnak a neve egyébként 
Az elmúlt 8 év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság. Lassan már nem tudom, melyik 
8 évet fogjuk vizsgálni, tehát beleszámít-e ez a kettő is, ami alatt nem ült a bizottság, tehát 
szeretném kérni, hogy ha albizottságokat hozunk össze, akkor azok működjenek is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a felvetését, képviselő úr, amennyiben nincs több felvetés, ezt a 

napirendet is lezárom, megköszönöm a képviselők munkáját, mindenkinek szép napot 
kívánok, a bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 08 perc)  
 
 
 

Szalay Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  

 


