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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Meghívottak! Elkezdjük a munkánkat. 

Határozatképesek vagyunk. A helyettesítést elmondanám. Hadházy Sándor úr Becsó 
Zsolt urat helyettesíti, Kovács Ferencet Kovács Péter úr, Tapolczai Gergely Vincze urat 
helyettesíti, és én pedig Bús Balázs urat, így fogunk ma dolgozni. 

A napirendi sort megkapta mindenki. Van-e kiegészítés, kérdés, hozzáfűznivaló a 
napirendi sorhoz? (Zakó László jelentkezik.) Alelnök úr! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy nem az ön kérdésére 

fogok válaszolni, de itt szeretném elmondani, hogy meglehetősen sérelmesnek tartom, hogy 
egy számomra és a bizottság számára rendkívül fontos előterjesztést, sőt két napirendi pontot 
is a plenáris üléssel egy időben tárgyal a bizottság. Nekem perceken belül, illetve szinte 
rögtön át kell menni a plenáris ülésre az egyik napirendi ponthoz.  

Kérdezem elnök urat illő tisztelettel, hogy mi az akadálya annak, hogy a bizottsági 
ülést ne arra az időre tegye, amikor plenáris ülés van. Én nem tudok kettészakadni, mind a két 
téma fontos, ez különösen fontos lenne számomra, és mégsem tudok részt venni az ülésen. A 
hét öt munkanapból áll, a plenáris ezen a héten háromnapos. Kérem, hogy máskor találjon 
olyan időpontot az ülésre, ami a bizottság minden tagjának megfelelő. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Alelnök úr a lehető leggyorsabban szólhat majd hozzá. Egyébként a plenáris 

ülések hétfőn, kedden szoktak lenni, a mi bizottságunk szerdára szokta behozni az üléseit, ez a 
bevett rendszer, ráadásul azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy a legtöbbet szerdán ülésező 
bizottság mi vagyunk, sok minden munkát elvégeztünk, ezt a mai napot valószínűleg ki 
fogjuk bírni ebben a felállásban. Úgyhogy, alelnök úr, ha van dolga, akkor természetesen 
elmehet, akkor majd valaki más képviseli a bizottságban, a bizottság határozatképes ön nélkül 
is, a munkáját el tudja végezni, azt gondolom. De ha egy mód van rá, természetesen figyelni 
fogunk arra, hogy ne ütközzön ilyetén a munka. 

Van-e más? (Nincs jelzés.) Nincs. Az 1. napirendi pont a SZÉP-kártya rendszer 
működésének tapasztalatairól szól, de először megszavazzuk, a napirendi pontokat hogy 
tárgyaljuk. Aki elfogadja, az emelje fel a kezét. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

Beszámoló a SZÉP-kártya rendszer működésének tapasztalatairól 

Akkor most a SZÉP-kártya rendszer működéséről fogunk beszélni. Dr. Nemes Andreát 
köszöntöm. Tessék parancsolni! 

 

Dr. Nemes Andrea tájékoztatója 

DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Kedves Megjelentek! Megkapta a tisztelt 
bizottság a szöveges összefoglalónkat a SZÉP-kártya jelenlegi rendszerének alakulásáról. 
Összefoglalnám, hogy 2011. április 12. óta, amikor megjelent a Széchenyi Pihenőkártya 
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet, mi történt. 

Ez az az eszköz, ez az a gazdaságpolitikai eszköz a turizmus területén, amiben azt 
vártuk már a kezdetekben, hogy a belföldi turizmus élénkítésének egy olyan eszköze lehet, 
ami a korábbiakkal ellentétben még inkább felfuttathatja a forgalmat, még nagyobb körben 
képes a vállalkozásokat megszólítani és a fogyasztókat is egyértelműen megszólítani. A másik 
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oldalról úgy gondoltuk, hogy ebben a kártyában megvan annak a lehetősége, hogy még 
nagyobb összeg folyjon ennek a keretén belül a belföldi turizmus ösztönzésére, különböző 
területeken. 

Ami az előnye volt - és az előnye napjainkban is - ennek a SZÉP-kártyának, hogy a 
jutalék összegét nagyon alacsony szintben határoztunk meg. 1,5 százalék jutalékot kell fizetni 
azoknak a vállalkozásoknak, amelyek csatlakoznak elfogadóhelyként a Széchenyi 
Pihenőkártya rendszeréhez, az intézményeknek, amelyek ezt a kártyát kibocsátják. 

Amikor az intézményekhez csatlakozók kritériumát meghatároztuk, akkor az volt a 
célunk, hogy egy olyan hálózatot építsünk ki Magyarországon, ami a teljes országot 
gyakorlatilag lefedi, tehát mindenhol az intézményeknél személyes ügyfélfogalom is 
bonyolítható a minél nagyobb mértékű csatlakozás miatt. 

Ami még siker volt a Széchenyi Pihenőkártyában, az erre az évre szól, amikor is a 
2011-es 300 ezer forintos maximális keretösszeget erre az évre, 2012-re sikerült 450 ezer 
forintos keretösszegre felemelni. Ezen belül, a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve, 
mivel a piacot folyamatosan monitoringoztuk, és az intézményekkel, valamint a szakmai 
szövetségekkel folyamatosan együttműködtünk a SZÉP-kártya bevezetése, működtetése és 
sikere érdekében, úgy gondoltuk, hogy erre az évre három alszámlát nevezünk meg a 
Széchenyi Pihenőkártyában. Az első alszámla, amire 225 ezer forintot lehetett maximálisan 
igényelni, ez a „szálláshely” alszámla, a második a „vendéglátás” alszámla 150 ezer forinttal, 
és a harmadik pedig a „szabadidő” alszámla 75 000 forinttal. 

Menet közben úgy alakult, hogy a szálláshelyekre mind a három alszámlából lehet 
fizetni, ezzel is megpróbáltuk azt a lehetőséget megadni, hogy a szálláshelyek 
kapacitáskihasználtsága lehetőleg növekedjen, és ennek a Széchenyi Pihenőkártya eszközéül 
is szolgálhasson. (Hoffman Pál megérkezik az ülésre.) 

A sikereink a vártnál is jobban alakultak. A bizottság tagjai részére még az április végi 
számokat tudtuk elküldeni, amikor is 550 ezren igényeltek SZÉP-kártyát. Ez a május végi 
adatok alapján 663 ezerre ugrott fel. Április végén 530 ezer munkavállaló kézhez is kapta ezt 
a kártyáját. Május végén ez a szám már 621 ezer volt. Közel 15 ezer munkáltató adta 
dolgozóinak ezt a juttatást április végéig. Május végén ez a szám már 16 ezer volt. A három 
kibocsátó vállalat április végén 23 ezer elfogadóhellyel rendelkezett, május végén már 
27 300-zal. Ez az a szám azonban egy halmozott szám, minden egyes vállalkozásnak mind a 
három intézménnyel, amennyiben el akarja fogadni a Széchenyi Pihenőkártyát, szerződést 
kell kötnie. Mi úgy kalkulálunk, hogy körülbelül 20 ezer azoknak a vállalkozásoknak a 
száma, amelyek tényleg Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhellyé váltak az országban. 

Nagyon fontos az is, hogy mekkora összeget töltöttek fel a munkavállalók a Széchenyi 
Pihenőkártyára. Ez az összeg április végén több mint 28 milliárd forint volt. Május végére ez 
a szám 32 milliárd forintra emelkedett. Itt meg kell jegyeznem azt, hogy év elején, amikor 
azzal kalkuláltunk, hogy körülbelül mekkora összeget fognak feltölteni a Széchenyi 
Pihenőkártyára az év folyamán, körülbelül 30 milliárd forinttal számoltunk. Most viszont, 
mivel ezt az összeget már jóval túlléptük május végén, és még ezután kapcsolódnak be ebbe a 
folyamatba állami tulajdonú vállalatok is, úgy kalkulálunk, hogy gyakorlatilag az év végére el 
tudunk érni olyan 40-45 milliárd forintos feltöltést a Széchenyi Pihenőkártyára. 

Nagyon fontos az is, hogy a megoszlás az egyes zsebek között hogyan alakul. Április 
végén 54 százalékot töltöttek fel a teljes összegből a „vendéglátás” alszámlára, 33 százalékot 
a szálláshelyre, és 14 százalékot a szabadidős zsebre. Május végén ezek az arányok nem 
nagyon változtak, csak annyiban, hogy gyakorlatilag a „szálláshely” alszámlának az aránya 32 
százalék, a „vendéglátás” alszámlának 54 százalék, tehát 1 százalékot ugrott. A „szabadidő” 
alszámla stabilan 14 százalékon tartja a helyét. 

A másik fontos kérdés, hogy ebből az összegből mennyit költöttek el már a 
tulajdonosok Széchenyi Pihenőkártyával az egyes szolgáltatások igénybevételére. Április 
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végén ez az összeg 2,6 milliárd forint volt. Egy hónap alatt a hónap végére ez 5,2 milliárd 
forintra emelkedett. Látható, hogy a jó idő egyre inkább meghozza az emberek kedvét arra, 
hogy a pénzüket tényleg vissza is forgassák a turisztikai forgalomba. Ebből az 5,2 milliárd 
forintból 3,7 milliárd forintot költöttek vendéglátásra, 1,1 milliárd forintot szálláshelyekre és 
400 millió forintot a „szabadidő” alszámla keretére. Itt a 3,7 és 1,1 milliárd forint között azért 
meg kell jegyezni, hogy a „vendéglátás” alszámlából is költhetnek szálláshelyekre, tehát 
egyfajta halmozódást tartalmazhat ez az összeg. (Kukorelly Endre megérkezik az ülésre.) 

A számok nagyon pozitívak. Úgy számolunk még a 40-45 milliárd forintos forgalom 
mellett, hogy körülbelül az év végére elérhetjük a 800 ezer-1 milliós kártyatulajdonos-számot. 
Nagyon köszönöm ezúton is mindenkinek a közreműködését, hogy ez a kártya egy ilyen 
sikeres gazdaságpolitikai eszközzé válhatott, és ezt kérem a továbbiakban is. 

Köszönöm. Ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Hozzáfűznivaló? (Zakó László jelentkezik.) 

Alelnök úr! 
 

Kérdések, vélemények 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy gyors kérdést szeretnék 
föltenni. Bár tudom, hogy ön nem a pénzintézeteket képviseli, de én főleg egytípusú panaszt 
kapok általában. A viszonylag kisméretű vállalkozások sérelmezik, hogy meglehetősen magas 
a kártyaolvasó berendezések megszerzésének, üzemeltetésének, fenntartásának a költsége. 
Nemcsak az üdülni, pihenni vágyók érdekei, hanem a szektorban szolgáltatást nyújtók érdekei 
kapcsán - a kicsikről beszélek elsősorban, egy nagy szállodánál ez nem kérdés, hogy hány 
terminál van a recepciós pultnál - tudnának-e közbenjárni annak érdekében, hogy az isten háta 
mögötti eldugott településen, ahol még felárat számolnak a térerőhiány miatt meg egyáltalán 
bármi miatt, ami akadályozza a leolvasást, segíteni tudjunk rajtuk is, hogy ők is 
bekapcsolódhassanak az elfogadóhelyek sorába? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kinek van még esetleg? (Jelzésre:) Pál képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm. Lehet kérdés, vélemény együtt, elnök úr? 
 
ELNÖK: Lehet. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor először viszonzásképpen hadd 

gratuláljak elnök úrnak, alelnök úrnak a megválasztásához, és jó munkát kívánok. 
 
ELNÖK: Akkor már mondjuk el, hogy Horváth képviselőtársunk új. A végén 

szerettem volna, de akkor ezen túljutottunk. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): És Horváth képviselőtársamnak úgyszintén. Ez csak hatásszünet 

volt, így van, tehát Horváth képviselőtársunknak úgyszintén. 
Azzal szeretném kezdeni, és köszönöm szépen, elolvastam alaposan a jelentést, és 

főosztályvezető asszony kiegészítésével kaptunk egy képet a SZÉP-kártya felhasználásáról. 
Előzetesen hadd legyen két megjegyzésem. 

Az egyik megjegyzésem az, hogy nekem az a határozott véleményem - annál is 
inkább, mivel a bizottság ellenzéki és kormánypárti tagjai egyaránt részt vettek annak idején 
az üdülésicsekk-rendszer kialakításában, hiszen közösen lobbiztunk azért, és azért, hogy ez 
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minél kedvezőbb legyen -, és azt gondolom, hogy a kettőt nem érdemes sem szembeállítani, 
sem versenyeztetni. Az eltelt időben az üdülésicsekk-rendszer bebizonyította, hogy alkalmas 
volt a belföldi turizmus élénkítésére, és abban pedig mindannyian érdekeltek vagyunk, hogy 
ha lehet egy jobb rendszert kialakítani, akkor működjön egy jobb rendszer, hiszen az eddigi 
tapasztalatok alapján nyilván ez indokolta a SZÉP-kártya bevezetését. 

Igazából ilyen álkérdésként is feltehetném, de inkább mondanám főosztályvezető 
asszonynak, nem kérdezem, hogy ha a bizottság elé kerül egy ilyen anyag, nyilván nem ön 
készítette, de a kollégái figyelmét hívja fel arra, hogy pontosan fogalmazzanak, mert ennek az 
anyagnak a második bekezdésében az szerepel, hogy a SZÉP-kártya a munkáltatóknak és a 
munkavállalóknak ingyenes, és folytatódik, hogy az elfogadóhelyek pedig csupán 1,5 
százalékos jutalékot kell hogy fizessenek - ez igaz - a kibocsátóknak a forgalom után. De a 
SZÉP-kártya igénylése ingyenes a munkáltatóknak és a munkavállalóknak, mert hiszen tudjuk 
azt, hogy először nyilván úgy indult, hogy 19 százalékkal kellett adóznia a munkáltatóknak 
ezután, a munkavállalóknak egyáltalán nem, az valóban így van, viszont azóta sajnálatos 
módon az egészségügyi hozzájárulással 2012. január 1-je óta most már majdnem 31 
százalékos az a teher, amely terheli a SZÉP-kártyát. Ezt csak azért jelezném, mert ez több, 
mint ami induláskor volt, és azért el kell mondani, hogy a válság körülményei között ez azért 
akadályozza azt, hogy a munkáltatók olyan mértékben támogassák a SZÉP-kártya 
felhasználását és nyilván a munkavállalók rekreációját, ahogy azt szeretnék, mert ez 
mindenképpen magasabb az üdülési csekk igénybevételénél fizetett járuléknál és 
természetesen magasabb a SZÉP-kártya indulásakor bevezetett összegnél is. 

A SZÉP-kártya alkalmazásának van számos tapasztalata. Én inkább erről szeretnék a 
továbbiakban néhány dolgot megkérdezni. 

Az egyik az, hogy főosztályvezető asszony részletesen ismertette, hogy milyen 
összegeket fordítottak összességében a különféle alszámlákra és a SZÉP-kártya egészére. 
Van-e olyan adat esetleg, hogy átlagosan egy-egy munkavállaló - tudom, hogy ez 
természetesen nem pontos és csal - hány ezer forint értékű juttatást kapott SZÉP-kártyán a 
munkáltatójától? Kérdezném ezt azért is, mert az üdülési csekknél 42 ezer forint volt ez az 
átlagos összeg. Bár itt még csak egyéves tapasztalatról lehet beszélni, de talán a bizottság 
tagjainak mindenképpen lényeges tájékoztatással bírna az, hogyha tudnánk, hogy ebből a 
rendelkezésre álló 450 ezer forintból átlagosan egy-egy munkáltató mennyit tudott adni a 
munkavállalójának. 

A másik, hogy a felhasználás során jelezték-e kisebb-nagyobb szálláshelyek és más 
elfogadóhelyek, vendéglátó egységek egyaránt, hogy a SZÉP-kártya elfogadójának, tehát a 
szolgáltatónak szükséges mindhárom bankkal szerződést kötnie, amelyek most jelenleg a 
legnagyobb kártyakibocsátók a piacon. Valóban kedvező ez a 1,5 százalékos jutalék is, bár 
természetesen a terminál telepítésének is vannak költségei. Sikerült-e orvosolni azt a panaszt, 
azt a felvetést, hogy egy terminál elfogadja mind a három bank által kiadott kártyát vagy sem, 
mert hiszen ez egy jogos felvetés volt a részükről. 

A 1,5 százalékos jutalék tényleg kedvezőbb a 6 százalékos üdülési csekkel szemben, 
de azt ne felejtsük el, hogy a kettő különbözetéből valósította meg akkor a Nemzeti Üdülési 
Alapítvány a szociális üdültetést, a nyugdíjasok üdültetését is. Kérdezném, hogy most van-e 
lehetőség a SZÉP-kártya igénybevételére nyugdíjasoknak is. Csak jelezném, hogy ebből 
2003-2010 között közel egymillióan üdülhettek, pihenhettek szociális rászorulók, és 
28 milliárd forintból. Tehát a 1,5 és a 6 százalék közötti összeg nyilván nem a levegőbe ment 
el. 

Az elmúlt alkalommal meghallgattuk a falusi vendéglátókat is, az országos szövetség 
elnökének előterjesztésében a helyzetükről kaptunk egy tájékoztatót. Ők is nehezményezték, 
hogy a falusi vendégfogadóknál nehézkes a SZÉP-kártya elfogadása, nyilván a kicsiségük 
miatt, amiatt is, hogy gyakran nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel. Sikerült-e a 
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FATOSZ-szal ebben az ügyben olyan tárgyalást folytatni, ami segítette a SZÉP-kártya 
felhasználását az ő körükben is? 

Képviselőtársam, alelnök úr már jelezte, hogy kisebb szállásszolgáltatóknál, például 
panzióknál, de kisebb vendéglátó egységeknél is főként azoknál, amelyek nem tartanak nyitva 
egész évben, tehát szezonálisan üzemelnek, gondot okoz a termináltelepítés, hiszen ott vannak 
olyan szabályok, hogy havi 1 millió forint forgalommal rendelkezőnél telepítenek ilyen 
terminált, és az egész évben nyitva tartás is feltétele a vendéglátó egységeknél mindenképpen, 
de úgy tudom, a szálláshelyeknél is. Lehet-e ebben valamit módosítani, előrelépni, hogy a 
kisebb szolgáltatók is igénybe vehessék, hogy teljes körű legyen az a cél, hogy a belföldi 
turizmust élénkítse, amely főleg válság idején valóban mindannyiunk számára rettenetesen 
fontos, de ebből nem maradhatnak ki a kisebb szolgáltatók sem. 

A három célra, tehát szálláshelyre, vendéglátásra és szabadidőre, rekreációra, valóban 
nagyon sokféle szolgáltatásra igénybe lehet venni. Mégis a Trend magazin felmérése alapján 
azt lehetett tapasztalni, hogy nagyon sokan, a munkáltatók és a munkavállalók egyaránt az 
uszodai felhasználást, a menetrend szerinti autóbusz- és vonatközlekedést hiányolták a 
kártyával igénybe vehető szolgáltatások közül, valamint azt, hogy önállóan gyógyfürdő-
szolgáltatást is igénybe vehessenek. Ezt már többször felvetettük. Kérdezném, hogy ebben 
sikerült-e előrelépni. 

Végezetül értesültünk arról is, hogy uniós eljárást indított a SZÉP-kártya rendszere 
miatt Brüsszel. Kérdeznénk, hogy mi volt az oka ennek az eljárásnak, van-e már 
végeredménye. 

Az utolsó kérdésem pedig az, hogy milyen irányban és hogyan kívánják az eddigi 
tapasztalatok alapján tovább bővíteni, korszerűsíteni a SZÉP-kártya rendszerét. 

Elnézését kell kérjem, hogy ilyen hosszú voltam, és köszönöm a bizottság tagjainak a 
türelmét is, de igyekeztem azokat a kérdéseket összeszedni, amelyek itt az eddigi 
tapasztalatok alapján összegyűltek, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontosak 
annak érdekében, hogy a SZÉP-kártya minél inkább betöltse azt a funkcióját, amelyre 
szánják, tehát hogy a belföldi üdülés motorja legyen, hiszen a válság körülményei között ez 
különösen fontos mindannyiunk számára. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Szilágyi úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Örülök, hogy az MSZP teljes 

sikertörténetnek tartja az üdülési csekket. Valóban generálta a belső fogyasztást, de azt is 
tudjuk, hogy az üdülési csekkel kapcsolatban nem egy visszaélés történt többek között a 
Magyar Nemzeti Alapítvány kezelése miatt is, amire ők ezt a pénzt fordítani akarták. Tehát 
nem volt annyira egyértelmű ez a sikersztori. Én ezzel kapcsolatban szeretném azt kérdezni - 
az üdülési csekknél tapasztalhatóak voltak visszaélések, tapasztalhatóak voltak olyan 
próbálkozások, amik nem a célt szolgálták -, hogy a SZÉP-kártyánál tapasztaltak-e bármilyen 
kísérletet arra, hogy visszaéljenek a SZÉP-kártyával, vagy pedig bármi olyan negatív jelenség 
megjelent-e a kártyahasználattal kapcsolatban, amit önök tapasztaltak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e más esetleg? (Nincs jelzés.) Akkor lezártuk a kérdéseket, egy kis 

vitára, véleményre a végén még lesz alkalom. Tessék parancsolni! 
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Dr. Nemes Andrea válaszai 

DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Köszönöm előre is a sok kérdést, ez is bizonyítja, hogy tényleg egy nagyon fontos téma ez a 
SZÉP-kártya, és hogy ennek a jövőjét közösen mindenképpen figyelnünk kell, és közösen kell 
még nagyobb sikerre vinni a kártyát. 

Alelnök úr kérdésére válaszolva, a kártyaleolvasó berendezések kérdésköre. Már 
akkor, amikor a SZÉP-kártya rendeletet megalkottuk, mivel a célunk az volt, hogy minél több 
vállalkozó csatlakozhasson ehhez a kártyához, tényleg elismerve a korábbi üdülési csekk 
akkori érdemeit, de ennek a továbbfejlesztése és a problémák vizsgálata miatt úgy döntöttünk, 
hogy olyan rendszert alakítunk ki az intézményekkel közösen, ami lehetővé teszi azt, hogy 
nagyszámú vállalkozás csatlakozhasson hozzá, a kis- és középméretű vállalkozások is, kis-, 
mikrovállalkozások. Nagyon fontos, hiszen a turizmus döntő többségét ez alkotja, és nagyon 
fontos a költségérzékenység kérdése. Éppen ezért lehet fizetni telefonon keresztül, illetve 
internetes elérhetőségen keresztül is, ami nem igényli a kártyaleolvasók meglétét. 
Mindemellett tehát ez a lehetőség nyitva áll mindenki számára. Azon kisvállalkozók, akik 
nem kívánnak magas havi összegeket kifizetni a kártyaleolvasókra, tudnak így csatlakozni 
magához a rendszerhez, és részesei ennek a rendszernek. Tényleg kis-, mini vállalkozásokról 
is beszélek. 

Ezen kívül, mivel az intézményekkel folyamatosan figyeljük a piacot, és rendszeresen 
ülésezünk, átvizsgáljuk a problémákat. Ezt a kérdéskört is, a terminál, a kártyaleolvasók 
kérdéskörét is folyamatosan vizsgáljuk. Minden ilyen jelzést mi az intézmények felé 
egyébként továbbítunk. Ezt is továbbítani fogom egyébként, hogy hogyan tudunk, milyen 
lehetőséget tudunk találni arra, hogy még inkább segítsük a kisvállalkozások csatlakozását is, 
mert ez mindenkinek az érdeke. 

Pál Béla képviselő úr kérdéseire reagálva, szövegpontosítás, munkáltatók és 
munkavállalók számára ingyenes, nemcsak az igénylés. Köszönöm a pontosítást, ezt 
figyelembe fogjuk venni a továbbiakban. Nemcsak hogy maga az igénylés az, hanem itt arra 
utaltunk, hogy például munkavállalóknak nem kerül plusz pénzébe a kártya. A munkáltatók 
számára nem kell külön költségeket fizetni, ami a korábbiakban rendszeres volt az üdülési 
csekk esetében, a kiszállításért és az egyéb ügyintézésért. Tehát a munkáltatók számára ez egy 
nagyon egyszerű folyamat, nem kell külön munkaerőt alkalmazni, nem tudom, hogy hány 
órában, hogy ezt a munkát el tudja vállalni. Tehát a célunk egyértelműen az volt, hogy 
megvizsgáljuk, hogy hol tudjuk a lehető legminimálisabbra minden oldalról leszorítani a 
költségeket, hogy ez a pénzösszeg is ebben az esetben, mivel itt gazdaságfejlesztési eszközről 
van szó, visszaáramolhasson a vállalkozók számára. 

Itt utalnék erre, és itt a szociális üdültetés kérdésköre. Igen, az üdülési csekknél ez a 
kettő cél együtt volt. Amikor a Széchenyi Pihenőkártya rendszerét kialakítottuk, és a béren 
kívüli juttatások rendszerében is változtatásokat eszközöltünk, akkor ennek az volt a célja, 
hogy a gazdaságfejlesztési célokat és a szociális célokat válasszuk ketté. Éppen ezért a 
gazdasági fejlesztési célt egyértelműen a SZÉP-kártya az, ami szolgálja, a szociális célt pedig 
az Erzsébet-utalvány. Az Erzsébet-utalványnál magasabb a jutalékszint, mint a SZÉP-
kártyánál, de ez a jutalékszint viszont egyértelműen a szociálisan rászorultak üdültetését és 
egyéb szociális célokat szolgál. Ez volt a jogalkotó célja. 

Az igaz, hogy az egészségügyi hozzájárulás ebben az évben pluszteherként hozzájött a 
Széchenyi Pihenőkártya adóterheihez. Ennek ellenére, amit elmondtam, úgy tűnik, hogy egy 
nagyon kedvelt eszköze a munkáltatóknak is arra, hogy a munkavállalók részére ezt a 
kafetériaelemet biztosítsák. Információink szerint SZÉP-kártyára körülbelül 160 ezer forintos 
keretösszeget fordítottak általában. Ez, ami hozzánk beérkezett. 

A terminál elfogadása. Igen, probléma volt korábban, hogy nem fogadták el az 
intézmények egymás termináljait, annak ellenére, hogy a rendeletmódosításban ez megjelent, 



 11 

tehát kötelezően el kellett volna fogadniuk. A mi álláspontunk viszont az, hogy hogyan tudjuk 
a problémákat megoldani, hogyan tudjuk közösen az intézményekkel azt megvalósítani, hogy 
zökkenőmentes legyen mind a működtetés, mind a további piaci bevezetés, és most már 
elfogadják az egyes terminálokat. Tehát ezt a technikai problémát a bankok, illetve az 
intézmények feloldották. Ez egy technikai probléma volt az ő részükről. 

A szociális célú üdültetést említette, azt igyekeztem megválaszolni.  
Igen, a FATOSZ-nak ez a kezdeményezése szintén egy nagyon jó kezdeményezés 

volt, hogy hogyan tudják ők elősegíteni azt, hogy a tagjaik között minél nagyobb számban 
válhassanak Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhellyé. Ezt a kérdéskört is megoldottuk a 
FATOSZ-szal, tehát a FATOSZ ilyen értelemben tudja közvetíteni a tagjaik szállását. Itt 
azonban le kell szögeznem, hogy ebben az esetben nem történik semmilyen jutalékleadás, 
tehát a FATOSZ a tagjai részére ingyenesen biztosítja ezt a szolgáltatást, nincs még egy 
közbülső lépés. Így sikerült ezt megoldani, mivel a cél, hogy ne halmozzuk a jutalékokat. 

Szezonális üzemeltetés. Ez intézményi probléma, és az intézményeknek 
mindenképpen továbbítjuk ezeket. Én úgy tudom, hogy ezzel ők már egyébként is 
foglalkoznak. 

A menetrend szerinti közlekedés kérdésköre. Igen, ez többször felmerült. Nem 
szeretnénk, hogy maga a rendszer felhíguljon. A cél egyértelműen az volt, hogy a belföldi 
turizmus élénkítését ösztönözze, és a belföldi menetrend szerinti közlekedésnél viszont nem 
lehet azt egyértelműen kiszűrni, hogy csak turisztikai célra, belföldi üdülési célra használják a 
Széchenyi Pihenőkártyát. Éppen ezért ennek a beemelése a rendszerbe a részünkről nem 
támogatott. A hajók esetében viszont, ami egyértelműen üdülési célhoz köthető, 
mindenképpen. 

A rendszert folyamatosan pontosítjuk, éppen ezért dolgozunk most a Széchenyi 
Pihenőkártya rendeletének a módosításán. Éppen azért - és itt utalnék Szilágyi képviselő úr 
kérdésére is -, hogy megpróbáljuk tényleg kiszűrni a visszaéléseket, folyamatosan gyűjtjük a 
tapasztalatokat, és ezért a TEÁOR-számban eszközlünk módosításokat, illetve pontosításokat, 
hogy megfelelően ki tudjuk szűrni azokat a területeket, ami nem turisztikai és nem a belföldi 
üdülési célt szolgálja. Hamarosan elindítjuk ennek az egyeztetését. 

Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a negatív jelenségeket kiszűrjük, éppen azért, 
hogy egy nagyon stabil, egy nagyon biztos rendszert tudjunk működtetni, és ezért igyekszünk 
mindent meg is tenni. 

Pál Béla képviselő úr kérdezett még rá az uniós eljárásra. Igen, az Unió pilot-eljárás 
formájában kérdéseket intézett hozzánk. Ezeket a kérdéseket mi meg is válaszoltuk. Azóta a 
Bizottság eljárást még nem indított meg ellenünk. Elnézést, de ezeknek a részleteiről nincs 
felhatalmazásom, hogy információkat adjak most. 

A továbblépés, a korszerűsítés. Én úgy gondolom, hogy a rendszer további építésén, 
további minél szélesebb körű kiterjesztésén dolgozunk, és pontosan Szilágyi képviselő úr 
kérdésére is visszautalva, megpróbáljuk a rendszert annyira lepontosítani és leszabályozni, 
amennyire csak lehet, úgy, hogy működőképessé váljon, hogy a visszaéléseket megpróbáljuk 
elkerülni, és ne is adjunk semmilyen módon ennek teret. 

Köszönöm szépen. Remélem, hogy a kérdéseiket megválaszoltam. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vélemények, hozzáfűznivalók? (Jelzésre:) Horváth 

képviselő úr! 
 

Vélemények, felvetések 

HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Horváth Zoltán vagyok, és köszönöm szépen a 
köszöntést elnök úrnak is és a bizottság tagjainak is. 
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Két mondatban. Azt gondolom, hogy az előterjesztés igazolta azt, hogy érdemes volt 
ezt a szakmapolitikai koncepcióváltást végrehajtani, akkor is, ha sok-sok bizonytalanság 
fogalmazódott meg az idő rövidsége miatt, hogy létre lehet-e hozni ilyen gyorsan egy új, ilyen 
informatikai hátteret is igényelő rendszert, de a számok önmagukért beszélnek. Én azt 
gondolom, hogy ez egy fontos siker. Még a szezon előtt vagyunk, és azt látjuk, hogy egy 
hónap alatt közel 80 ezerrel tudott bővülni a SZÉP-kártyát igénylők száma, úgyhogy 
reméljük, hogy a meleg kitart, és egyre többen tudják igénybe venni. 

Pál Béla bizottsági képviselő úr azt monda, hogy nem érdemes összehasonlítani a két 
kártyát, vagyis az előző rendszert és a mostanit. Azért az a szám, hogy 42 ezer forint volt az 
egy főre jutó igénybevétele az előző üdülési csekknek, most pedig 160 ezer forint/fő, azt 
gondolom, hogy egy olyan adat, amely igazolja ennek a szükségszerűségét, és alátámasztja 
ezt a szakmapolitikai célt, úgyhogy csak így tovább. 

Köszönjük. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Lasztovicza Jenő jelentkezik.) Alelnök úr! 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon örülök 

ezeknek a számoknak és főleg ennek a beszámolónak is, hiszen alig egy éve jött meg az a 
kormányrendelet, ami alapján a SZÉP-kártya útjára indulhatott. Nagyon jól emlékszem, hogy 
annak idején - tényleg, ahogy Pál Béla képviselőtársunk is mondta - mennyit dolgoztunk az 
előző rendszeren. Csak igazából véleményem szerint annak az volt a problémája, hogy 
elvesztette gyakorlatilag azt a célját, amire annak idején ki lett találva, hogy a 
szállásférőhelyeket próbáljuk támogatni, a vendéglátást próbáljuk támogatni, hiszen a végén 
már benzintől kezdve sok mindent lehetett vásárolni az előző kártyán, itt meg kifejezetten a 
szálláshely, vendéglátás, szabadidő az, amire ezt el lehet költeni.  

Gyakorlatilag a mi véleményünk az, hogy ha azokat támogatjuk, akik a szállással és a 
vendéglátással foglalkoznak, akkor az odalátogató turisták a saját zsebükből is több pénzt 
fognak elkölteni. Gyakorlatilag a cél valójában ez lett volna eddig is, és én nagyon remélem, 
hogy ez a kártya a fejlődése folyamán nem fog azért annyira felhígulni, hogy a végén 
ugyanezt a célját elveszítse. 

Én is itt néztem, hogy egy hónap alatt 15 százalékkal bővült a forgalma a kártya 
vásárlásának, kibocsátásának, és azt hiszem, hogy ez is azt mutatja, hogy tényleg mind a 
munkaadókat, mind a munkavállalókat érdekeltté tették ennek a kártyának a 
népszerűsítésében és a forgalmazásában. 

Nekem lenne egy kérésem. Mi nem szakemberek vagyunk, de lenne egy olyan kérés, 
hogyha mindenféle olyan információt megküldenének nekünk, amit a kártya csiszolásával 
kapcsolatban fontosnak ítélnek meg a szakmai szövetségek, azt nagyon szívesen vennénk, 
mert gyakorlatilag a bizottságnak az is feladata, hogy azért a megfelelő kormányszinten 
lobbizzon azért, hogy az a kártya még jobban betölthesse azt a szerepet, amire szánjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.) Köszönjük. Azt 

gondolom, mindig öröm hallgatni egy ilyen beszámolót, tájékoztatót, és örülök annak, hogy a 
hozzászólások mind arról szóltak, hogy hogyan lehet jobbítani, és ön is így vette, hogy ami 
most elhangzott, az igazából mind arról szólt, hogy hogyan lehet kibővíteni, ésszerűbbé tenni, 
és ahogy Szilágyi képviselő úr mondta, mindenféle visszaélést megakadályozni rendkívül 
fontos, azt gondolom. 

A másik, amit tetszett mondani, hogy hála istennek, a gazdaságfejlesztési cél és a 
szociálpolitikai cél valóban kettévált, és ebben a vonatkozásban nyomon lehet követni, hogy a 
turizmus mint a gazdaság egyik motorja hogyan és miképpen tud segíteni a gazdaságon. 
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Ebben a kérdésben csatlakozom alelnök úrhoz. Nekünk is sok munkánk lesz, hiszen a 
turizmust följebb is lehet emelni, mint ahogy most van. Ez az eszköz, amit most használunk, 
ez ügyben a belföldi turizmus fölemelését nagyon-nagyon komolyan szolgálja, és minden 
anyag, amiről beszélünk a bizottság előtt, arról szól, hogy ha a belföldi turizmust nem tudjuk 
fölemelni a megfelelő szintre, akkor csak a külföldiek nem fogják eltartani ezt az ágazatot, és 
nem segítenek igazából. Úgy látszik, hogy az emberek szeretik, a cégek használják, és ha 
valóban 31 százalékos teherrel ennyien veszik igénybe, mi lesz, hogyha majd kevesebb lesz a 
teher. Egészen biztos vagyok benne, hogy jó út, amin el tetszettek indulni. Valóban, ahogy 
mondja alelnök úr, segítünk mindenben, tessen bátran fordulni hozzánk. Nyilván közösen 
gondolkodtunk eddig is benne. 

Pál Béla képviselő úrnak mondom, hogy az élet ilyen, hála istennek, hogy van egy 
valami, az első lépcsőfok, aztán a második, a harmadik, és a lényeg az, hogy valóban közös 
gondolatok valósuljanak meg ezekben a lehetőségekben. 

Köszönjük szépen, hogy tetszett tájékoztatni minket. Tessék parancsolni! 
 
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is nagyon köszönöm a 

támogatást. 
 
ELNÖK: Rendben. (Pál Béla: Csak egy perc, elnök úr!) Igenis! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm, elnök úr, hogy formabontó módon szót adott nekem. 

Többen hivatkoztak rám. A pontosítás kedvéért, én azt mondtam, hogy nem érdemes 
szembeállítani. Versenyezni abban kell, hogy egyre jobb szolgáltatás legyen. 

A másik. Ezt meg szintén a jobbítás szándékával. Ha 160 ezren kaptak, akkor az 
80 milliárd forintot jelentene. Tehát tessék megnézni ezt az adatot csak a pontosság kedvéért, 
mert itt bizottsági ülésen beszélhetünk erről, csak természetesen fontos mindannyiunknak, 
hogy pontos adatot mondjuk. (Zakó László távozik az ülésről.) Abban vagyunk érdekeltek, 
hogy ez így legyen, csak tartok attól, hogy ez még nincs így, annál is inkább, mivel egyszerre 
van jelen az üdülési csekk is meg a SZÉP-kártya is, úgy tudom, hogy október 1-jéig, és 
természetesen az egyéves bevezetés tapasztalatairól beszélünk csak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Rendben van. Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

Beszámoló a szállodák minősítésének rendszeréről valamint a nemzeti védjegy 
bevezetéséről a turizmus területén 

A következő napirendi pontunk a szállodák minősítési rendszeréről és a nemzeti 
védjegy bevezetéséről szóló tájékoztató. Köszöntöm Kovács István főtitkár urat, illetve 
főosztályvezető asszony marad, és segít nekünk a tájékoztatóban. Tessenek parancsolni! 

 

Dr. Nemes Andrea tájékoztatója 

DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Általában a nemzeti minősítőről, a nemzeti védjegyekről szeretnék egy összefoglalást 
adni. Ebben a kérdéskörben is eljuttattuk írásos anyagunkat a bizottság tagjai részére.  

A nemzeti védjegyrendszer bevezetésének a szakmai hátterét az adta, hogy a korábbi 
minősítési rendszer, ami a szálláshelyek esetében egy önminősítésen alapult, nem volt 
megbízható. Annak idején pontosan a szakmai szövetségek véleménye alapján került úgy 
módosításra a 239/2009-es rendelet, hogy nem tette kötelezővé a minősítési rendszert. Ezzel 
párhuzamosan a Nemzetgazdasági Minisztérium akkori jogelődje megkezdte a nemzeti 
védjegyrendszer kidolgozását és bevezetését a szakmai szövetségekkel közösen.  
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Jelen pillanatban a Nemzetgazdasági Minisztériumnak négy védjegy van a 
tulajdonában, illetve pontosítok, állami tulajdonban vannak ezek a nemzeti védjegyek, ennek 
a vagyonkezelője azonban négy esetben a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Védjegyünk van a falusi szálláshelyekre, a vendégszoba-vendégház-apartmanokra, a 
kempingekre és az üdülőháztelepre. A falusi szálláshelyek esetében a FATOSZ-szal 
működünk közre a nemzeti védjegyrendszerben, a vendégszoba-vendégház-apartman 
esetében pedig a Magánszállásadók Országos Szövetségével, kemping esetében és üdülőház 
esetében pedig a Magyar Kempingek Szakmai Szövetségével. 

Célunk ezzel a rendszerrel az, hogy egyik oldalról szükségünk van a minőség 
emelésére, biztosítására, hiszen a minőségnövekedés lehet csak a siker kulcsa az 
elkövetkezendő időszakban, mivel olyan nagy a verseny az egyes turisztikai desztinációk 
között, ezért mindenképpen mindent meg kell tenni. 

Viszont a másik oldalról elfogadhatóvá kell tenni a szálláshelyek számára is, hogy 
szükségük van ilyen védjegy bevezetésére, hogy érdemes erre a védjegyre költeniük, 
fizetniük. Eléggé költségérzékenyek ezek a kisvállalkozások a turizmus területén, éppen ezért 
a szakmai szövetségekkel felülvizsgáltuk teljes mértékben a védjegy díját, és megpróbáltuk 
gyakorlatilag egy önköltségmértékű díjra leszorítani ennek az összegét. 

Nagyon fontosnak láttuk azt is, hogy itt is szintén átláthatóan működhessen ez a 
díjazási rendszer, pontosan tudjuk, hogy mekkora összeget fizettek be erre a védjegyre az 
egyes vállalkozások, és ez mire költődik el a szakmai szövetségek oldaláról. Ez volt az 
álláspontunk mindegyik szakmai szövetséggel, és úgy gondoljuk, hogy ezt a célt közösen 
sikerült is elérnünk. Olyan szintre sikerült leszorítanunk a fizetendő díj összegét, ami 
működtethetővé teszi a rendszert, ugyanakkor a vállalkozásokat csak a szükséges mértékben 
terheli. 

Folyamatosan működnek a védjegyrendszert odaítélő bizottságok. A falusi 
szálláshelyek esetében már száznegyvenegy minősített szálláshellyel rendelkezünk. 
Nehezebben megy a minősítés és az egyes vállalkozások meggyőzése a magánszállásadók 
esetében. Itt összesen tizenkilenc minősített szálláshellyel rendelkezünk. A kempingek pedig 
nem is olyan régen kezdték el ezt az ilyen típusú munkájukat, náluk összesen nyolc kemping 
és két üdülőháztelep kapott már nemzeti védjegyet. 

Egyik oldalról próbáljuk ezt a rendszert egyre inkább érdekeltté tenni vagy meggyőzni 
a vállalkozásokat arra, közösen a szakmai szövetségekkel, hogy szükséges az, hogy ilyen 
védjeggyel rendelkezzenek, a másik oldalon pedig folyamatosan alakítjuk a rendszerünket. 
Június 12-én aláírásra is került a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével az az 
együttműködési megállapodás, ami alapján nemzeti védjegyként működik a Hotelstars Union 
védjegy, hiszen a szállodák teszik ki a kereskedelmi szálláshelyek döntő többségét 
Magyarországon, és így nemzeti védjeggyé vált ez is. 

A másik oldalon viszont egy kérdésként maradt fenn mind a többi védjegy esetében is 
a minősítés kötelező volta, illetve az önkéntes volta. Ez a kötelező, illetve önkéntesség 
egyébként a turizmustörvénynek is egy részét képezi. A szövetségek amellett érveltek 
korábban, hogy elősegíthetné és erősíthetné a piaci bevezetésüket az, ha kötelezővé tudnánk 
tenni a védjegyet, itt azonban a turizmustörvény egyeztetése folyamán számos olyan érv 
hangzott el az egyeztetési folyamatban, ami ezt nem teszi lehetővé. Így önkéntes rendszerről 
beszélhetünk. Ezt az önkéntes rendszert egyébként az Európai Unió is preferálja, ő is most 
dolgozik az ő minőségi védjegyén, ami egy ernyővédjegyet képezhetne a tagállamok felé a 
tagállamoknál működő védjegyek tekintetében, és így ehhez az európai minőségi védjegyhez 
Magyarország is csatlakozhat majd. 

Ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kovács úr! 
 

Kovács István tájékoztatója 

KOVÁCS ISTVÁN (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége): Jó reggelt kívánok! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetségének második alkalommal van lehetősége arra, hogy a 
Hotelstars minősítési rendszerről tájékoztatót tartson. Szinte napra egy éve, múlt év június 22-
én ugyanebben a teremben ennél az asztalnál adtunk egy részletes tájékoztatót. 

Ha megengedik, az egész elküldött anyagot nem fogom ismertetni, csak néhány 
lényeges pontot szeretnék kiemelni, amit fontosnak tartunk. 

Az egyik, hogy nagyon örülünk, hogy az NGM-mel sikerült egy körülbelül fél éves 
egyeztetés után megállapodni a Hotelstars minősítési rendszer közös üzemeltetésében, 
működtetésében, és hogy nemzeti védjeggyé befogadásra került ez a rendszer. 

Talán annyit röviden, hogy 2009-ben alakult hét európai uniós tagország szakmai 
szövetségének részvételével ez a minősítési rendszer, amiben Magyarország, a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetsége mint alapító tag szerepelt. Azóta tizenegyre bővült azon 
országok száma, amelyek használják ezt a szállodaminősítési rendszert. További komoly 
érdeklődés van, várható, hogy még ebben az évben Málta, Ciprus, Belgium csatlakozik ehhez 
a rendszerhez, a dél-európai országokkal, amelyek turizmus szempontjából meghatározóak - 
Olaszország, Franciaország, Spanyolország -, megkezdődtek az egyeztetések. Számítunk arra, 
hogy ezek is hamarosan csatlakozni fognak.  

Tehát ami nagyon fontos, hogy az egész Európai Unióban, amely a magyar beutazó 
turizmus szempontjából meghatározó, általánossá válik néhány éven belül ez a minősítési 
rendszer, azaz azok a szállodák - ugyan ma még ez önkéntes rendszer -, amelyek csatlakoznak 
ehhez, azok számára magának ennek a védjegynek a használata piaci előnyt, marketingelőnyt 
jelent. 

Nagyon fontos tudni, hogy egy transzparens rendszerről van szó, objektív ennek az 
értékelése. A www.hotelstars.hu honlapon most már harmadik évben az egész rendszer 
működése, a feltételei, követelményei nagyon transzparens módon megtalálhatók és láthatók. 

Fontos a számunkra talán azt is kiemelni, bár az anyagban szerepel, de hadd említsem 
meg, hogy több ország van, amely a magyar turizmus szempontjából meghatározó, és már 
működik ez a rendszer. Németországról beszélek, Ausztriáról, Svájcról, Csehországról, 
Hollandiáról. Tehát ilyen szempontból is az előnyös számunkra. 

Megtörtént az NGM-mel a megállapodás a közös működtetésben. Mi történik ezután? 
A rendelet szerint, ami lehetővé tette a szakmai szövetségeknek a védjegyrendszer alapján 
történő minősítéseket a különböző kereskedelmi szálláshelyeknél, ez év június 30-ig 
használhatják a kereskedelmi szálláshelyek, így a szállodák a korábbi minősítésüket. Tehát 
ebből következik, hogy utána nem használhatják. Tehát az a szálloda, amely korábban 
háromcsillagos volt, és ma még ki van téve, hogy három csillag, amennyiben nem csatlakozik 
a mi minősítési rendszerünkhöz vagy ehhez a minősítési rendszerhez, tehát nem minősítteti 
magát, akkor más formában kell magát megjeleníteni, másképpen kell megjeleníteni a 
minőségét. 

Érdemes azt elmondani, hogy Magyarországon körülbelül havonta változik a KSH 
szerint az adatszám, a szállodák száma, mert van, ami szezonálisan működik, van, ami nem, 
tehát 800-900 között van a szállodák száma Magyarországon. Ebből eddig körülbelül 360 
jelentkezett minősítésre, tehát egy bő 40 százalék. Június 12-én történt nyilvános 
sajtótájékoztatót követően a megállapodás aláírása, érdekes módon ismét felgyorsult a 
jelentkezések száma, tehát gyakorlatilag egy hét alatt 25-30 szálloda jelentkezett ismét, mert 
most már látják - nem volt elég egyértelmű a kommunikáció -, hogy mi történik június 30-a 
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után, látják, hogy nem használhatják tovább a minősítést, tehát most már ismét jelentkeznek. 
Számítunk arra, hogy a következő hetekben, hónapokban ez emelkedni fog. 

Talán még annyit hadd mondjak el, hogy az a 225 szálloda, amely jelentkezett, a 
magyar szállodaiszoba-kapacitásnak a 40 százalékát teszi ki. Elsősorban a nagyobb méretű 
hotelek jelentkeztek nagyobb számban. 

Meggyőződésünk, hogy ennek az új minősítési rendszernek a bevezetése egyrészt 
előnyös a csatlakozó szállodák részére, részben amiatt, amit elmondtam, de egy 
minőségjavulást is kell hogy eredményezzen. Az a tapasztalatunk, hogy az a szálloda, amely 
teljesíteni akar, nem lehetetlenek a követelmények, de nemzetközi rendszer adaptációjáról van 
szó, nemzetközi trendekhez való alkalmazkodásról van szó, tehát a turizmus egy nemzetközi 
szakma, ha szabad ezt így mondanom, arra kényszeríti tehát ez a minősítési rendszer a 
szállodákat, hogy ezekhez a nemzetközi követelményekhez, elvárásokhoz alkalmazkodjanak. 
Tehát ilyen szempontból hozzájárulnak a hazai szállodaipar versenyképesség-javulásához és 
ezen kívül az egész magyar turizmus versenyképesség-javulásához. 

Fogyasztóvédelmi szempontból rendkívül előnyös, hogy ha az egész Európai Unióban 
ez terjed és Magyarországon is általánossá válik, akkor az az utazó, most legyen az külföldi és 
belföldi, aki ezt megismeri, tudja, hogy mire számíthat, tudja, hogy mit várhat el.  

Azért el kell mondani, hogy jelenleg rengeteg anomália van itt akár a különböző 
kereskedelmi szálláshelytípusok neveinek a használatánál. Ha valaki fölmegy egy-egy 
internetes foglalási portálra, legyen az nemzetközi, a Booking vagy az Expedia, aminek van 
magyar nyelvű foglalási lehetősége is, vagy akár a hazai portálokra, egymás mellett lát olyan 
elnevezéseket, hogy panzió hotel, apartmanház csillagokkal jelölve. Tehát a jelenlegi 
gyakorlat, ha szabad azt mondani, nélkülözi a szabályozást, fogyasztó szempontjából könnyen 
félrevezető. Tehát egy tisztulási folyamatot eredményezhet ezeknek a nemzeti védjegyeknek 
az alkalmazása, hozzáteszem, nemcsak a szállodáknál, hanem egyéb kereskedelmi 
szálláshelyeken is, ahogy ez itt az előbb elhangzott. 

Talán két gondolatot még a teendőkről meg a feladatokról. Az egyik az, hogy a 
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 2010-ben kezdte meg a szállodák minősítését, bő 
két év alatt jutottunk el erre a szintre, amit elmondtam. Arra számítunk, ahogy szintén 
jeleztem, nem ismétlem, hogy azzal, hogy egyértelművé vált, hogy nem használható a korábbi 
minősítés, és hogy milyen a minősítési rendszer, növekedni fog azoknak a száma, amelyek 
jelentkeznek, és az Európai Unióba is terjedni fog. De ezzel együtt a marketingre kell komoly 
figyelmet fordítani, ami azt jelenti, hogy ezt a védjegyet, hiszen a Hotelstars Union egy 
védjegy, egy nemzetközi védjegy, ami aztán Magyarországon is nemzeti védjegy, meg kell 
ismertetni, jobban el kell terjeszteni. Ebben feladataink vannak nekünk mint Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetsége, feladata van mindazoknak az országoknak, amelyek 
csatlakoztak ehhez, tehát egy közös nemzetközi marketingtevékenységre is szükség van, az 
érintett szállodák bevonásával természetesen. Feladata van, és erre számítunk, hogy a Magyar 
Turizmus Zrt.-vel együtt tudunk működni ezen a területen. A kapcsolatot fölvettük, számítunk 
arra, hogy ebben van lehetőség az együttműködésre. 

Még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni vagy felhívni a figyelmet. 225 szállodát már 
minősítettünk. A tapasztalataink szerint nem lehetetlen a követelmények teljesítése, hiszen 
azért jelentős számban már megvalósult a minősítés, de azért a szállodáknak figyelni kell arra, 
hogy a követelményeket teljesítsék. Ez jelenti, ha szabad azt mondani, a hardverrészét, 
magának a szállodának a megfogható részét, és jelenti a szakmai részét egyaránt. 

Az a tapasztalatunk, hogy ahhoz, hogy a szállodák teljesítsenek, esetenként bizonyos 
fejlesztésekre szükség van. Nem akarok ebbe az irányba elmenni, de azért tudjuk, hogy a 
szállodás szakma gazdaságilag nem áll nagyon jól, nincs jó helyzetben, az elmúlt években a 
visszaesés, ami a gazdasági-pénzügyi válsággal is persze összefügg, megviselte a hoteleket, 
tehát nehezen tudnak fejleszteni, nehezen tudnak akárcsak felújításokra pénzt kiadni.  
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Mi azt gondoljuk, és erre már javaslatot tettünk, illetve fogunk tenni, hogy a fejlesztési 
támogatásoknál vegyék figyelembe, vagy legyenek olyan szórások, amelyek pontosan a 
minősítési követelmények teljesítését segítik elő, arra biztosítanak bizonyos forrásokat. Itt 
gondolok arra, hogy a szállodák felújítása, a fürdőszobák korszerűsítése, akár internetellátás 
támogatása, akár az ágyak. Érdekes mód a szállodában mindig a legfontosabb dolog, hogy 
milyen az ágyak minősége, az ágyak cseréje. Tehát sok olyan téma van, aminek a támogatása 
szükséges ahhoz, hogy a kisebb, akár az alacsonyabb osztályú szállodák is teljesíteni tudják a 
követelményeket. 

Köszönöm szépen. Ha kérdés van, szívesen válaszolok természetesen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi úr! 
 

Kérdések, vélemények 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy-egy ilyen 
minősítési rendszernél talán az egyik legfontosabb szempont a megbízhatóság és az 
ismertsége a minősítési rendszer jelöléseinek. Az egyik kérdésem arra irányulna, itt már szó 
volt róla, hogy mennyit kívánnak esetleg arra fordítani vagy költeni, hogy reklámozzák ezeket 
a minősítési rendszereket azért, hogy az emberek megismerjék a jelzéseket, tehát keressék is 
őket, mert ez az alap, és mert lehet, hogy nem tudja éppen az arra utazó, hogy az mit jelent 
például ebben az esetben. 

A másik, amit szeretnék kérdezni, itt az önök által küldött anyagban vannak olyanok, 
amit nem teljesen értek. Azt írják, hogy a helyszínvizsgálatra a védjegyhasználati szerződés 
megkötését követően legalább egy alkalommal sor kerül, tehát a szerződés megkötését 
követően kerül sor egy-egy ilyen vizsgálatra. Mennyi idő múlva kerül sor? Itt van a 
megbízhatóság ismételten. Mi van akkor, hogyha megkötnek egy szerződést egy bizonyos 
színvonalra, és a vizsgálatnál kiderül, hogy az mégsem olyan színvonalú? Az ronthatja az 
egész rendszert.  

Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem is. Szintén önök írják, hogy ha valamilyen 
bejelentés érkezik reklamáció esetén, akkor soron kívül szemlét tarthatnak a minősítő 
szakértők. Tehát itt is a „tarthatnak” szón van a fő hangsúly. Akkor jó egy minősítő rendszer 
véleményem szerint, hogy ha nemcsak teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki megkapja ezt a 
megfelelő minősítést, hanem azt a szolgáltatási színvonalat folyamatosan tartania is kell, tehát 
ha a szolgáltatón is van egy olyan presszió, hogy őt leminősíthetik. Viszont ahhoz a 
tarthatja… 

Nekem erre irányul a kérdésem, hogy mennyire tudott kiépülni, mennyire tudják 
kiépíteni azt az ellenőrző rendszert, ami a folyamatos színvonaltartást segíti elő, tehát hogyha 
olyan bejelentés érkezik, ami valóban a színvonalromlásra utal, akkor mennyi időn belül 
mennek ki, és valóban ellenőrzések folyjanak, mert ha egy minősítő rendszer megbízható lesz, 
akkor az tényleg hasznára lehet mind az utazóknak, mind azoknak, akik használják, hiszen 
nehéz elérni ezt a rendszert, relatív nehéz elérni, de tartani is kell a színvonalat, emberek 
keresni fogják, akkor az jó mindenkinek.  

Tehát erre irányulna a két kérdésem, hogy mennyire tud kiépülni az a háttér, amivel 
ezt majd folyamatosan tudják nézni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Jelzésre:) Tapolczai képviselő úr! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen. Az akadálymentesítés kapcsán szeretnék 
kérdezni. A megküldött anyagban benne van a Hotelstars kritériumrendszere, és hangsúly van 
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az akadálymentesítésen is, de kérdezném, hogy ez kötelező feltétel-e, vagy csak hangsúlyosan 
jelenik meg.  

Az is kérdés, hogy van-e bármilyen adat az akadálymentes szálláshelyekről, hogy 
hány ilyen szálláshely van. Azért is kérdezem ezt, mert a Magyar Turizmus Zrt. honlapján 
rákerestem erre mindenféle típusú szálláshelyeknél, és összesen ötven szálláshelyet dobott ki 
a rendszer, és szerintem ez nagyon kevés. Tehát ezzel kapcsolatban van-e valamilyen 
koncepció, valamilyen irány vagy bármilyen adat ezzel kapcsolatban? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy kérdésem 

lenne, és részben kapcsolódna is a fejlesztési források gondolkodási köréhez, hogy hogy is 
használjuk fel az új Széchenyi-tervben rendelkezésre álló turisztikai fejlesztési forrásokat.  

Nagyon fontos lenne, hogy a 4. oldalon az előterjesztésben ezek az előkészítés alatt 
álló védjegyek nagyon rövid idő alatt megfogalmazódjanak, standardizálódjanak, és a 
pályázati kiírásokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség úgy írná ki, hogy ezeknek megfeleljünk. 
Nemcsak szállodák esetében gondolom így, hanem a falusi vendéglátóhelyeknél is, hiszen a 
vidékfejlesztési programban a LEADER-akciócsoportoknak a helyi szállásfejlesztésre van 
még rendelkezésre álló forrásuk, a regionális operatív programokban fürdőfejlesztésre 
térségenként van még allokált forrás. Úgyhogy érdemes végiggondolni. Örömmel láttam 
különben a fürdőket önállóan nevesítve, hogy a fejlesztéseknél, a pályázati kiírásoknál elvárás 
legyen ezeknek a standard feltételeknek való megfelelés. 

Még egy gondolatot engedjenek meg, hogy beemeljek ebbe a körbe. Ne csak az 
infrastruktúrára gondoljunk, hanem a humán erőforrásra is, hiszen nemcsak infrafejlesztési 
forrásaink vannak, hanem humánerőforrás-fejlesztési forrásaink vannak, és amikor mondjuk a 
fürdőket standardizáljuk, akkor írjuk elő, hogy milyen végzettségű szakembereknek is meg 
kell felelni, hogy milyen típusú szolgáltatási elemek valósuljanak meg ezekben a fürdőkben, 
és ezek is emelődjenek be a minősítési rendszerbe. Szerintem ez egy fontos lehetőség.  

De a kérdésem az, még egyszer, hogy ezen nemzeti védjegyek előkészítése ma milyen 
fázisban van, be lehet-e csatornázni ezeket még a pályázati kiírások utolsó etapjában. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb? (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr másodszor. Harmadszor 

már nem lehet. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak eszembe jutott itt valami az 

előttem lévő felszólalásokra. Egy nagyon fontos kérdés valóban a szolgáltatások színvonala és 
a megnevezése. Erre csak két példát mondok. Nagyon sokszor van olyan megnevezés, hogy 
wellnessként hirdetnek mondjuk egy fürdőkádat, ami talán nem a legmegfelelőbb, és amikor 
azt mondják, hogy gyermekbarát szálloda. Azért, mert mondjuk kitesznek két csúszdát, attól 
még nem biztos, hogy gyermekbarát például egy szálloda vagy egy szálláshely. Tehát ezek is 
nagyon fontos részek lennének, hogy amikor az emberek fölmennek mondjuk, ahogy 
említették önök is az előbb, interneten keresztül már nézik a szálláshelyeket, akkor ott valós 
információkat kapjanak, és ezek szerint a valós információk szerint tudják kiválasztani a 
nekik legmegfelelőbb szálláshelyet. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető asszony mondta a kötelező, nem kötelező kérdését. Ha 

valami nem kötelező vagy kötelező, nyilván annyi lehet a különbség, hogy ha tudják, hogy 
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mit kapnak érte pontosan, és az garantált, akkor akár lehet nem kötelező is. Ha viszont 
kötelező, akkor meg nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy tényleg mindenféle, ami 
kapcsolódik egy ilyen védjegyhez, mindenki számára világos, tiszta és konkrét legyen. Itt 
kapcsolódnék Szilágyi úrhoz, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk a minőségét ezeknek 
a lehetőségeknek, amit ők kapnak azért, hogy a védjegyet fölveszik magukhoz, és 
megismerik, értelmezik. 

Tessenek válaszolni! 
 

Kovács István válaszai 

KOVÁCS ISTVÁN (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége): Ha szabad, akkor 
néhány dolog. A marketing, reklám. Nem tudok összeget mondani, hogy mennyit fogunk erre 
költeni. Itt azt kell talán ebben tudni, hogy mint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 
tagja vagyunk ennek a nemzetközi Hotelstarsnak, ebben van egy bizonyos tagdíjunk, nem egy 
olyan nagyon nagy összeg, mi kicsik vagyunk ebben a szervezetben, de mégis van ennek a 
szervezetnek egy büdzséje, ami bizonyos összeget marketingre fog fordítani. Ez indulás 
fázisában van. (Kukorelly Endre távozik az ülésről.) Ugyan már kétéves a szervezet, de 
egyrészt van egy bizonyos közös marketing, és minden tagszövetségnek a saját országában 
feladata, hogy ott promotálja, segítse elő ennek a védjegynek a megismerését. 

Azért azt hadd mondjam el, hogy 18 ezer szálloda van már minősítve ebben a 
rendszerben, ezeknek a nagy része azért Ausztriában, Németországban. Más 
nagyságrendekről van itt szó. Ezekben az országokban 10 ezer körül van a szállodák száma, 
nálunk nincs ezer. De minden országban, ahogy a saját határain belül terjeszti ezt a rendszert, 
és egyre több hotel minősítve van, ezáltal ismertté válik maga a védjegy. Ez az egyik. 

A másik, amit hadd mondjak, hogy annak, hogy a rendszerhez valaki csatlakozzon, 
van egy díja. Ahogy itt a főosztályvezető asszony is elmondta, ez szándékosan egy alacsony 
szinten van tartva, mert pontosan az volt a cél, hogy minél több szálloda, kisvállalkozások, kis 
hotelek ezt meg tudják fizetni, illetve tudjanak csatlakozni. Tehát magyarul, ami ebből 
rendelkezésre állhat ezekből a díjakból, az fordítható, azt tudjuk mi mint a Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetsége erre fordítani. Ez jelenleg minimális összeg, még nagyságról sem 
nagyon szívesen beszélnék. Sok függ attól, hogy a következő hónapokban hogyan emelkedik 
a minősítések száma.  

De azért még egy gondolatot hadd mondjak. A szállodákkal, amelyek már minősítve 
vannak, akarunk közösen lépni, tehát közös finanszírozásban bizonyos marketinget csinálni. 
Remélem, hogy ebben sikeresek tudunk lenni. 

Ami a vizsgálatot meg a soron kívüli vizsgálatot illeti, az a másik kérdés. Maga a 
minősítés úgy történik, akkor kapja meg valaki a védjegyet, hogyha egyrészt jelentkezik a 
minősítésre, majd minden alkalommal két szakemberünk kimegy, és a helyszínen megnézik, 
hogy megfelelnek-e a követelménynek vagy nem felelnek meg. Ha megfelelnek, akkor 
vesszük föl őket a rendszerbe, és akkor kapják meg a védjegytáblát. Megint, a minősítési díj 
arra nem tesz lehetőséget, hogy mi egy olyan apparátust tartsunk fent, ami folyamatos 
ellenőrzéseket tudna végezni. Az viszont, és ez szerepel az anyagban, vagy ezt próbáltuk 
megfogalmazni, ha netán esetleg félreérthető is volt, hogyha bármilyen bejelentés érkezik arra 
vonatkozóan, hogy nem felel meg a követelményeknek, akkor mi kimegyünk, és a mi 
szakembereink elvégzik az utóellenőrzést soron kívül is. 

Akadálymentesítésről egy pár szót. Minden országban törvények szabályozzák, hogy 
az akadálymentesítés mit jelent, a szállodák akadálymentesítésekor milyen követelményeknek 
kell megfelelni; Magyarországon is. Most itt vannak olyan európai uniós tagországok, ahol 
ebben előrébb tartanak, nemcsak az akadálymentesítés követelményei vannak meg, hanem az 
egyéb fogyatékkal élőkre vonatkozóan is vannak szabályozások, tehát a gyengén hallók, 
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siketek, a rosszul látók részére, a gyengén látók részére, és így tovább. Tehát minden 
országban azt kell betartani, amit a törvény szabályoz. Maga a minősítési rendszer nem 
kötelezően írja elő ezeket, hanem azt mondja, hogy minden országnak a saját követelményeit 
kell teljesíteni. Aki annál többet teljesít, az pluszpontokat kap, tehát pluszpontokat tud 
szerezni, és így könnyebben el tudja érni azt a szintet, ami egy adott kategória teljesítéséhez 
szükséges. 

Nincs adatunk nekünk arra vonatkozóan, legalábbis pontos adatunk, hogy 
Magyarországon hány kereskedelmi szálláshely akadálymentesített vagy akár szálloda 
akadálymentesített. Nekünk alapvetően arról van információnk, hogy a mi tagszállodáink 
ebben a tekintetben hogy állnak. A mi honlapunkon szerepel minden tagszállodánk adata, és 
minden tagszálloda mellett fel van tüntetve, hogy akadálymentesített-e vagy nem, 
rendelkezik-e olyan szobákkal vagy nem, amelyek mondjuk a kerekes székkel közlekedők 
részére vagy a mozgássérültek részére megfelelő módon vannak kialakítva. 

Egyébként szó volt arról, hogy az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos programban részt 
veszünk, és készítettünk egy felmérést akkor. Mintegy hetven szállodánk jelezte akkor egy 
felmérésre, hogy tud mozgássérülteket fogadni, különböző szobaszámban természetesen. Van 
olyan hotel, ahol csak egy vagy két szoba van. Csak érdekességként mondom, hogy az egri 
Park szállodában emlékeim szerint 35-40 ilyen szoba van, amit ilyen célra alakítottak ki. 

Köszönöm szépen ezt a visszacsatolást, hogy a pályázati feltételek közé már szükséges 
lenne bevinni, hogy a Hotelstars-követelményeknek feleljenek meg. (Hadházy Sándor távozik 
az ülésről.) Elmondtam, hogy a mi honlapunkon transzparens módon, pontosan követhető, 
hogy 270 kritérium van, és föl van sorolva, hogy mik ezek. Érdekesség talán, hogy bő két év 
óta működik ez a rendszer, az elmúlt hónapokban több építész is és beruházó is keresett 
bennünket, hogy tájékozódjon arról, hogy mik a követelmények, mert úgy akarják már a 
szállodát megtervezni, hogy ennek megfeleljenek. Tehát mindenképpen ez egy pozitívum. 

Még a wellness és a gyerekbarát gondolata hangzott itt el. Ami a wellnesst illeti, azt 
szeretném mondani - az anyagban szerepel, de ha nem emeltem ki, akkor hadd mondjam -, 
hogy a Hotelstars minősítési rendszer, ami a szállodákra vonatkozik, nem szállodatípusokat, 
csak kategóriákat, egytől öt csillagig a kategóriák követelményét határozza meg. A wellness 
egy szállodatípus, a gyerekbarát egy másik szállodatípus, de még húsz szállodatípust föl 
lehetne sorolni, konferenciahotelek, kongresszusi hotelek, sporthotel, golfhotel, és így tovább. 

Általában az a jellemző nemzetközileg, hogy azok a szállodák, amelyek egy adott 
szegmens irányába működnek, tehát mondjuk a golfvendégeket szeretnék megszerezni, 
mondjuk a biciklis vendégeket, összeállnak egy csoportba, kidolgozzák azokat a 
követelményeket, amelyekről úgy gondolják, hogy az adott vendégtípus szempontjából 
fontosak, és aztán közös marketinget meg sok minden egyebet tudnak közösen csinálni. 

Tekintettel arra, hogy Magyarországon az egészségturizmusnak komoly szerepe van a 
turizmusunkban, belföldiben meg az utazóban egyaránt, mi vállaltuk azt, és ez is fönt van a 
honlapunkon, hogy kidolgozzuk és kidolgoztuk a wellnesshotelek követelményeit, amelyek 
szintén ugyanezen a www.hotelstars.hu honlapon megtalálhatók. Tehát az a szálloda, amely 
minősíteni akarja magát - nem kötelező a rendszer -, és úgy gondolja, hogy ő wellness-
szálloda, amennyiben megfelel ezeknek a követelményeknek, kap egy olyan táblát, hogy ő 
wellness-szálloda. De még egyszer, nem kötelező, tehát ilyen formában sok olyan 
wellnesshotel van, aminek van mondjuk egy pici tornaterme, van két szauna, meg egy 
ötméteres medence, meg egy jakuzzi, és akkor már wellness. Szóval itt azért sok a 
bizonytalanság. 

Érdekességként mondom, hogy a gyógyszállodák esetében van egy törvény is jelenleg, 
hogy mi lehet a gyógyszálloda. Gyógyszálloda csak az lehet, ami az OGYFI 
követelményének megfelel, a minősítésnek megfelel. Az OGYFI honlapján van 31 ilyen 
szálloda. Most valamilyen anomália folytán a KSH adataiban megjelent 80 szálloda 
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gyógyszállodaként. A szállodák rájöttek arra, hogy talán előny lehet a számukra, hogy azt 
írják ki, hogy gyógyhotel, úgy jelenítik meg magukat, hogy gyógyhotel, gyógyszálloda, de 
nem felelnek meg ennek a követelménynek, és hirtelen megnőtt a gyógyszállodai kapacitás. 
Ezt az elmúlt hónapokban tapasztaltuk, már jeleztük is a KSH-nak, hogy talán meg kellene 
nézni még egyszer, hogy ez jól van-e így. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető asszony! 
 

Dr. Nemes Andrea reflexiója 

DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Én is 
röviden szeretnék csak hozzászólni.  

Szilágyi képviselő úr a hozzászólásában az ismertséget és a bejelentés, reklamáció 
kérdését tartotta nagyon fontosnak. Az ismertséget a fogyasztók felé úgy próbáljuk a mi 
oldalunkról elérni, hogy azok az egységek, amelyek nemzeti védjeggyel rendelkeznek, 
bekerülnek a Magyar Turizmus Részvénytársaság adatbázisába is, tehát az adatbázisán 
keresztül is próbáljuk a fogyasztókhoz a megfelelő információt eljuttatni. Ez egyfajta 
garanciát is jelent arra, hogy tényleg valós információk alapján kerültek egyrészt minősítésre 
ezek az egységek, másrészt viszont ugyanezek az információk jutnak el a fogyasztókhoz. 

Még egy nagyon fontos dolog itt, hogy hogyan is döntünk magáról arról a tényről, 
hogy megkapják-e a védjegyet vagy sem. Ez egy többlépcsős folyamat. A minősítők 
kimennek a helyszínre elvégezni a pályázati bejelentkezés alapján a minősítéseket, a minősítő 
bizottság ezeket összesíti, és eljuttatja a bírálóbizottság számára. A bírálóbizottság tagja 
minden esetben az NGM, valamint a szakmai szervezetek képviselői. Az MSZÉSZ esetében 
plusz egy fő van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarából is, aki részt vesz ebben a 
munkában. Ez a bizottság az, amelynek a javaslata alapján a védjegyszerződés megkötésre 
kerül, abban az esetben is, amikor az NGM köti ezt meg, abban az esetben is, amikor az 
MSZÉSZ köti meg ezt a szerződést. Tehát megpróbáltunk egy olyan folyamatot kialakítani, 
amivel megpróbáljuk a visszaéléseket itt is kiszűrni. Ahhoz, hogy minél ismertebb legyen, az 
MT Zrt. forrásait, lehetőségeit is maximálisan bevonjuk ebbe a munkába. 

Horváth képviselő úr jelezte, illetve kérte, hogy minden esetben figyeljünk arra, hogy 
a turisztikai fejlesztési források eloszlása esetén hangsúlyosan jelenjenek meg a nemzeti 
védjegyek, illetve hogy ez is előnyt jelentsen. Nemcsak a már létező pályázatok esetében, 
hanem a bevezetés előtt álló két védjegy esetében is, ami a gyógyfürdők egyik oldalról, a 
Fürdőszövetséggel, a másik oldalról viszont az ifjúsági szálláshelyek területén dolgozunk még 
ezen. Mind a kettő esetben a szövetségekkel eljutottunk addig a pontig, ami alapján a 
felsővezetői döntésünk alapján be fogjuk nyújtani a magyar szellemi hivatalhoz a bejegyzés 
iránti kérelmet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon hamarosan megvalósulhat majd. 

Viszont mivel a fejlesztési pályázatokban csak azokat a védjegyeket szerepeltethetjük, 
ami már nemzeti védjegy, tehát azt nem, ami még bejegyzés alatt áll, ezért itt egyfajta átfedés 
van, mivel a fejlesztési típusú pályázatokat is a nyár folyamán, információim szerint június 
végéig, júliusban ki kell írni. De minden esetben azoknál a pályázatoknál, amik megjelentek 
eddig, nagyon fontosnak tartottuk, hogy benne szerepeljen már a pályázati feltételekben, hogy 
rendelkezniük kell nemzeti tanúsító védjeggyel. Ez egy pluszelőnyt jelent majd. 

Elnök úr említette még az önkéntesség, illetve kötelező vagy önkéntesség kérdéskörét. 
Mi is nagyon fontosnak tartjuk azt, és azon a vonalon megyünk el, hogy mi az a hozzáadott 
érték, amit adhat ez a nemzeti védjegy, és hogy megpróbáljuk erre a hozzáadott értékre 
helyezni a hangsúlyt, éppen azért, hogy minél többen rendelkezzenek nemzeti védjeggyel, és 
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ezáltal a színvonalat emeljék. Ehhez az MT Zrt.-t is bevonjuk, és a szövetségekkel is közösen 
dolgozunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vélemények? (Lasztovicza Jenő jelez.) Akkor még egy 

kérdés. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Elnézést, szeretnék kérdezni. 2009. október 25-én 

lépett hatályba a rendelet, gyakorlatilag lassan három éve. Ahogy itt a leírt anyagban van, 
összesen 170 minősítés történt eddig csak meg a falusi szálláshelyek, vendégszobák, 
kempingek, üdülőházak területén. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az oka, hogy három év 
alatt csak ilyen kevés minősítés van, amikor nagyon jól tudjuk, hogy a falusi vendéglátásban 
meg a vendégszobáknál tízezres nagyságrendű az a vállalkozási csoport, amely ezzel 
foglalkozik. Tehát miért ilyen kevés csak az eddigi bírálat? 

A másik. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szállodaláncok hogy viszonyultak ehhez 
a rendszerhez. Gondolok itt a Danubiusra, a Hunguestre. Ezek hogy viszonyultak? 

Az önkéntesség, meg az érdekeltség, hogy megéri-e csinálni, nem éri meg csinálni, 
érdemes-e ennyi pénzt áldozni rá, azt gondolom, ez attól is függ, hogy ez utána mennyi 
nyereséget, profitot fog hozni akár a szállodáknak, akár a falusi vendéglősöknek. Azt 
szeretném kérdezni, hogy az utazási irodák hogy állnak ehhez a kérdéshez, mert szerintem az 
utazási irodáknak is nagyon komoly szerepe lehet abban, hogyha a minősített szálláshelyeket 
valamilyen formában priorizálják. 

Én ennyit szerettem volna csak kérdezni. 
 
ELNÖK: Csak a rend kedvéért. Van-e még kérdés bárkinél? (Nincs jelzés.) Jó, akkor 

ez az utolsó kérdés. Tessenek parancsolni! 
 
KOVÁCS ISTVÁN (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége): Ami a 

szállodaláncokat illeti, a Danubius, a Hunguest és az Accor is az összes szállodát minősítette, 
tehát majdnem az összeset. Azoknál a szállodaláncoknál, amelyek egy-egy szállodával 
vannak jelen Magyarországon - mondjuk az Intercontinental, a Marriott, most úgy 
emlékeztem, hogy három van, de két-három -, ezek ellentmondásosak, főleg az ötcsillagos 
szállodánál ellentmondásos a kép. Van olyan, amely minősíttette magát, például a Kempinski, 
például a Méridien, Royal, és tudnék még egyéb példákat mondani. 

De van olyan, például az Intercontinental vagy a Hilton, ahol az az álláspont, hogy 
elsősorban az ötcsillagos hoteleknél nem minősíttetik magukat. Ennek az a magyarázata, talán 
máshol is ez elhangzott, hogy ez a pénzügyi-gazdasági válság nemzetközileg elsősorban a 
magasabb kategóriájú szállodákat sújtotta erősen, mivel ezek főleg az üzleti turizmusból, 
kongresszusszervezésből élnek, és sok olyan cég van, amely azt gondolja, hogy nem helyes, 
hogyha ebben a válság sújtotta időszakban a munkatársait luxusszállodákban vagy ötcsillagos 
szállodákban helyezi el. Ezért ezeknél a hoteleknél azt mondják, hogy az ő számukra maga a 
márkanév, tehát az a név, hogy Hilton, kifejezi, hogy ők mit képviselnek, nem kell nekik az öt 
csillagot is odatenni. Azokban az országokban, ahol kötelező a minősítés, ott minősíttetik 
magukat egyébként, ahol nem kötelező a minősítés, ott nem minősíttetik magukat.  

Még egy gondolat ehhez. Sok olyan cég, főleg a gyógyszercégek, amelyek 
nemzetközileg sok rendezvényt visznek igényes szállodákba, az utóbbi években pont a 
gazdasági-pénzügyi válság miatt szintén nem akarnak annyira feltűnni, és kezdik elkerülni 
ezeket a szállodákat, az ötcsillagos hoteleket. Ilyen megfontolás miatt vannak olyan 
szállodaláncok, ahol az az üzletpolitika, hogy ahol nem kötelező, ott nem minősíttetik 
magukat. 
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Ami az utazási irodákat illeti, csak annyi, mi azt gondoljuk, hogy nekünk az a dolgunk 
elsősorban, és ebben kell partnereket keresnünk az utazási irodáknál, de ami különösen fontos 
a szállodáknál, hogy ezeknél a szobafoglalási portáloknál hallatlanul megnövekszik ennek a 
jelentősége. Vannak olyan európai uniós országok, ahol a szállodai szobafoglalások 30-35 
százaléka internetes portálokon keresztül kerül a szállodába. Rendkívül dinamikusan nő ennek 
az aránya. Az a dolgunk, hogy ezekkel elfogadtassuk, hogy van egy ilyen minősítési rendszer, 
és azoknál a szállodáknál, amelyek minősíttetik magukat, használják ezeket a logókat vagy 
ezt a márkanevet, ezt a márkát, amit most itt a Hotelstars jelent.  

Nem akartunk sok részletbe belemenni, de amikor azt mondtam, hogy a Hotelstars 
Union nemzetközileg is egy bizonyos marketinget végez, akkor ennek keretében az is 
történik, hogy fölvették a kapcsolatot a legnagyobb szobafoglalási portálokkal, így az 
Expediával, a Bookinggal vagy éppen a Google-lal, vagy egyebekkel, hogy együttműködést 
keressenek, hogy ezek fogadják el ennek a terjedő márkanévnek a használatát, feltüntetését. 
Itt a kezdeti lépéseknél tartunk, mert itt gigászokról van szó, akik a nemzetközi turizmus 
meghatározó szereplői, de az első lépések megtörténtek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető asszony! 
  
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Alelnök úr 

kérdésére válaszolva, hogy miért ilyen kevés a minősített szálláshelyek száma a négy egyéb 
más nemzeti szálláshely esetében. Ez egy bevezetés alatt álló rendszer. 2009 októberében 
született meg a korábbi jogszabály módosítása, ami eltörölte az önminősítést, mert az 
önminősítés gyakorlatilag nem működött, és az ellenőrzése sem volt igazából megoldott. 
Éppen ezért a szakmai szövetségek úgy gondolták, hogy vezessünk be egy más minősítési 
rendszert az ő közreműködésükkel. Ez ugyanakkor azt is maga után vonta, hogy a szakmai 
szövetségekre itt nagyon nagy feladat hárul ennek a rendszernek a kiépítésében, éppen azért is 
ők a közreműködők, mivel ők állnak a tagokkal szoros kapcsolatban, és meg kell próbálniuk 
elérni a vállalkozások oldaláról, hogy érdekük legyen ezt a minősítési rendszert használni. 

A másik oldalról természetesen nekünk is nagy szerepünk van, hogy hogyan tudjuk a 
fogyasztók felé eljuttatni ezt az állami marketingszervezeten keresztül, hogy minél nagyobb, 
minél több emberhez eljusson, és a vállalkozók is felismerjék ennek a fontosságát. 

Ugyanakkor ez a szám azt is bizonyítja, hogy azokban az esetekben, ahol már volt 
valamilyen minősítési rendszer, valamilyen tapasztalat, például a falusi szállásadók esetében, 
ott a minősített helyek száma most is nagyon magas, tehát ez a 141 éppen ezért kimagasló. 

A másik jó példa erre a Szállodaszövetség, ahol ez a nemzetközi rendszer már szintén 
működött, megvan az a hozzáadott érték, hogy Európa több országában is ismerik, azok a 
turisták, akik külföldről döntően hozzánk jönnek, már ismerik a rendszert, és éppen ezért a 
nagyok, akiknek az ügyfélköre döntően onnan jön, felismerték, és csatlakoztak ehhez. 
Természetesen ez is egy olyan munka, amit közösen kell elvégezni. 

A másik két szakmai szövetség esetében egyébként arra vártak, hogy ha kötelezővé 
tudjuk tenni ezt a rendszert, akkor gyorsabban kénytelenek lesznek a vállalkozások minősíteni 
magukat, viszont a Gazdasági Versenyhivatal is egyértelműen a kötelezővé tétel ellen lépett 
fel, azzal indokolva, hogy el kell érni a vállalkozásoknál azt, hogy ha akarnak, és ez pluszt 
jelent nekik, hozzáadott értéket, akkor csatlakozzanak. Úgyhogy ezen a területen még van mit 
tennünk közösen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vélemények? (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr! 
 



 24 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Én nagyon örülök ennek a napirendi 
pontnak, annál is inkább, mivel korábban a bizottság is egyöntetű támogatással úgy foglalt 
állást, hogy javasolta a minisztériumnak, hogy tegye lehetővé, hogy ez a Hotelstars Union 
rendszer kerüljön bevezetésre. Ezt a minisztérium tényleg megtette, olyan példás 
gyorsasággal - csak a poén kedvéért hadd mondjam -, hogy az anyagban még az szerepel, 
hogy a megállapodástervezet NGM-en belüli vezetői jóváhagyása folyamatban van, és a 
közeljövőben kerül sor az aláírásra. Nos, azóta örülhetünk, mert június 12-én már aláírták ezt 
a megállapodást.  

Tehát azt gondolom, hogy elismerésünket fejezhetjük ki a bizottság nevében a 
szakmának, tehát a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének és természetesen a 
Gazdasági Minisztériumnak is, hiszen a bizottság támogatásával megtette ezt a lépést, amely 
nagyon fontos az ország szempontjából is, hiszen erősíti a szállodák piaci pozícióit az a tény, 
hogy tizenegy országban használják ezt a védjegyet. Ez minél jobban mutatja azt, hogy 
erősebb lehet ezáltal a szállodák piaci pozíciója is, mivel az utazók tudnak a legjobban 
beszámolni arról, hogy gyakran országonként különbözőségek jelentkeznek például a 
csillagok használatában is. Nem biztos, hogy minden országban ugyanazt a szolgáltatást kapja 
a négy csillagért, mint amit mondjuk itthon megszokott. 

Ha ezt még erősíti ez a nemzeti védjegy, amelyet egyébként több országban is 
elfogadnak, és ebben a tekintetben szélesebb is mint nemzeti védjegy, ennek 
fogyasztóvédelmi jelentősége is van, hiszen garanciát ad arra, hogy az utazó azt a minőséget 
kapja, amiért a szakma, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és mindazok a 
különböző országokban lévő szakmai szervezetek, amelyek ehhez csatlakoznak, garanciát 
vállaltak. 

Van minőségfejlesztési hatása is meggyőződésem, hiszen ez a minősítés húzza a 
szállodákat abba az irányba, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást biztosítsanak, hogy 
megfeleljenek a minősítésnek. Úgy, ahogy főosztályvezető asszony mondta, van egy 
marketinghatása is önmagában a minősítésnek, attól függetlenül, hogy a Turizmus Zrt. erre 
hogyan és mit fordít, hiszen az, hogy egy szálloda ehhez a rendszerhez csatlakozott, mint 
ahogy már az előbb említettem, garanciát is jelent maguknak az utazóknak is, az 
igénybevevőknek. Ez például olyan területekre is kihathat, mint az akadálymentesítés vagy 
más színvonalas fejlesztések, amelyek mára már fontosak minden szállodánál, egyre inkább 
alapkövetelményként jelennek meg. 

Én köszönöm szépen, és javaslom azt, hogy a bizottság fejezze ki elismerését - úgy, 
ahogy ezt én is megtettem - a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének és a 
minisztériumnak is, hogy közösen tető alá hozták ezt a védjegyrendszert, mert egyébként a 
nemzeti védjegy amúgy is nagyon fontos természetesen minden kategóriában, de ez annyiban 
még többet is jelent számunkra, hogy ez nemcsak nemzeti, hanem tizenegy országban 
elfogadott. Ebben nagyon nagy szerepe van a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének, 
amely a kezdeményezők között volt a rendszer létrehozásánál. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Van-e még? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Én is köszönöm. Azt gondolom, hogy valóban a bizottság nevében köszönhetjük a 

tájékoztatót és azt a munkát, amit mögötte elvégeztek. Bocsánat, itt alelnök úr segített abban, 
nehogy kihagyjam azt, hogy még a következőben a jövőt is legyenek szívesek majd egyszer-
egyszer végiggondolni, hogy nagyon komoly még az a munka, amit el kell végezni, főleg, 
amint hallottuk, hogy 2009-től a védjegy bevezetése azért nem feltétlenül a legnagyobb 
lendülettel tud menni, hogy mi az a módszer, amivel lehet. 
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A szállodáknál pedig azt hiszem, hogy ha kicsit jobb lesz a gazdasági környezet, kicsit 
egyszerűbb lesz az élet, ez a minőségbiztosító rendszer nagyon sokat fog tudni segíteni, hogy 
megelőzzük a korunkat ebben, és tudjunk benne haladni.  

Köszönjük szépen a munkát, öröm mindig ilyeneket hallgatni. Köszönjük. 
 
DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönjük. 
 
ELNÖK: Egyebek napirendi pont van, virtuális Egyebek. Van-e bárkinek bármije? 

(Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen a munkát. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 33 perc) 
 

Szalay Ferenc  
 a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 

 


