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Molnár Gabriella elnök, MUISZ  
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Előterjesztő:  
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EMMI Sport Államtitkárság képviselője  

Prof. dr. Istvánfi Csaba elnök, MTTOE  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság elnöke  
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz) 
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Bús Balázs (KDNP) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Pál Béla (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
Lengyel Szilvia (LMP) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
Becsó Zsolt (Fidesz) Szalay Ferencnek (Fidesz) 
Horváth Zoltán (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Kovács Ferenc (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz) 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz) 
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Kovács László elnök (Magyar Vendéglátók Ipartestülete) 
Dr. Niklai Ákos alelnök (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége) 
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Szövetsége) 
Dr. Simon András közlekedési szakterület érdekképviselője (Magyar 
Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége) 
Prof. Dr. Istvánfi Csaba elnök (Magyar Testnevelő Tanárok Országos 
Egyesülete)  
Varga András alelnök (Magyar Diáksport Szövetség) 
Dr. Hamar Pál egyetemi tanár, dékánhelyettes (Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar) 
Dr. Varga Csaba egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi 
és Információs Központ Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék) 
Dr. Domokos Mihály intézetvezető-helyettes (Szegedi Tudományegyetem 
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 9 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelettel 

köszöntök mindenkit, elkezdjük munkánkat. Határozatképesek vagyunk. Kérdezem, a 
napirendi sorhoz van-e bárkinek hozzáfűznivalója? (Jelzésre:) Szilágyi úr. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, azt szeretném kérni, hogy mivel ismételten 

kedden van a bizottsági ülés és megy a plenáris ülés, nekem lehet, hogy attól függően, hogy 
hogy halad előre a tárgyalás a Parlamentben, lehet, hogy el kell mennem előbb. Szeretném 
javasolni, hogy az Egyebek napirendi pontot rendhagyóan, ha lehetne, mert szeretnék 
hozzászólni, vegyük legelőre, hogy hozzá tudjak szólni, mert lehet, hogy a végén nem leszek 
itt. Ez lenne a kérésem, hogy legyen egy Egyebek napirendi pont, ez lenne az első javaslatom, 
és második pedig az, hogy az elején legyen, ha ezt lehet kérni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pál Béla képviselőtársunk. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előzetesen jelzett napirendekkel 

egyetértek, de azért szeretném én is elmondani most a javaslatomat, amely most a napirendi 
pont keretében nem megvalósítható, mivel lehet, hogy a bizottsági ülés végén kevesebben 
leszünk. 

Tegnapi újsághír szerint személycsere történt, szervezeti váltással egybekötve az Állami 
Turizmus Marketing cégnél. Egy hete volt itt Matolcsy György miniszter úr, erről egy szót 
nem szólt még. Mivel a Magyar Turizmus Zrt.-vel kapcsolatosan történt a személyi változás, 
gondolom, a bizottság egészét érinti. Ezért nagy tisztelettel javasolnám, hogy a következő 
bizottsági ülésen kérjünk erről tájékoztatót, mivel a jelenlegi napirendi keretek között erre 
nincs mód.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Szilágyi úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem is javaslatom lenne, és ha Pál Bélának lehetett, 

akkor én azt javasolnám, hogy hívjunk össze esetleg egy rendkívüli bizottsági ülést, hiszen azt 
szerettem volna javasolni, hogy az Olimpia után kialakult helyzetre tekintettel hallgassuk meg 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget, és vitassuk meg esetleg az itt kialakult helyzetet. 
Gondolok itt Janics Natasára és minden másra, szerintem ez a bizottságnak feladatkörébe 
tartozna, hogy megtárgyaljuk, levonjuk a következtetéseket, és esetleg hogyha bármilyen 
intézkedés van, akkor azt közösen tárgyaljuk meg. 

 
ELNÖK: Jó, van-e még más? (Nincs jelzés.) Pál Béla képviselőtársunk javaslatát 

elfogadva majd szavaznunk kell róla. Berakjuk a munkatervbe megfelelő időpontban. Szilágyi 
úrnak: nemcsak a kajak-kenusok, hanem általában a sportágak meghallgatása folyamatosan 
fog haladni. A kajak-kenut előre tudjuk hozni, hiszen ez egy fontos kérdés. Egyebek 
kérdésben: előre lehet hozni egy gyors, hatékony (Közbeszólásra:) Ez volt az Egyebek? 
(Szilágyi György: Ez volt.) Jó, akkor (Jelzésre:) Tessék Zakó úr. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök úr, akkor én is szót kérek, mert én azt hittem, hogy 

Szilágyi képviselőtársam megemlíti azt a jelenséget, amire ellen én most azért nem emeltem 
föl a hangomat, mert úgy gondoltam, Egyebekben ő kíván erről beszélni. Ismételten, 
nyomatékosan megkérem, felkérem, nem tehetem meg azt a szóhasználatot, hogy felszólítom, 
mert nem ez a függelmi viszony közöttünk a bevett gyakorlatának megváltoztatására, 
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miszerint kedden, plenáris ülésen, 9 órakor bizottsági ülést tartunk rendszeresen, amikor erre 
semmilyen kifejezett nyomós érv, indok nincsen. Elnök úr, nekem plenárison lenne a helyem, 
nekem is van ott felszólalásom a nap folyamán. Legyen szíves megmondani, hogy mi 
indokolja ezt, amikor minden más bizottság tud hétfőn ülésezni, mi meg nem tudunk, és ebből 
már rendszer lett, gyakorlatot követ? Kérem, változtasson ezen a hozzáállásán. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A két javaslatot elfogadva szavazzunk arról, hogy valamely más időpontban, 

de meghallgatjuk a személyi változásról a Zrt.-t, illetve a kajak-kenu szövetséget. Ezt aki 
elfogadja, emelje föl a kezét. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

Zakó úr, elmondtam, hogyha valós ok van arra, hogy cseréljünk, akkor cserélni fogunk. 
A bizottság tagjai többségének tökéletesen jó a kedd 9 órai kezdés. (Zakó László: Elhiszem.) 

A napirendi sort kell elfogadnunk. (Horváth Zoltán megérkezik.) Aki elfogadja a 
napirendi sort, emelje föl a kezét. (Szavazás.) Elfogadtuk, köszönöm szépen. 

Az LMP képviselőcsoportja egy új embert delegált bizottságunkba, Lengyel Szilvia 
asszonyt. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm, jó munkát kívánok a bizottságunkban, 
vegyen részt a munkánkban a lehető legtöbbször.  

A helyettesítés rendjét kell még elmondanom: Vincze képviselőtársunkat Törő 
képviselőtársunk, Tapolczait Kovács Péter, Becsó képviselőtársunkat jómagam helyettesítem. 
Lengyel Szilvia asszony kapcsán fölmerült itt alelnök úrral a gondolat, hogyha néhány 
mondatot szólna magáról, megismerné akkor önt a bizottság. Három mondatban, ha 
bemutatkozna, tessék parancsolni. 

 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm önöket, mert ez az 

első alkalom, hogy ilyen hivatalos környezetben tudunk találkozni. Lengyel Szilvia vagyok, 
és tegnap tettem le az esküt a tisztelt Házban. (Kovács Ferenc megérkezik.) A végzettségemet 
tekintve közgazdász vagyok, és gyakorlatilag itt ezt a nemes feladatot kaptam a frakciómtól, 
hogy itt az LMP álláspontját képviseljem a Sport- és turizmusbizottságban. Ezen kívül 
környezetvédelmi szakemberként is tevékenykedtem, de gyakorlatilag ezek az elmúlt 
tevékenységeim érintőlegesen kapcsolódnak a sport és turizmus területéhez. Ezzel a területtel 
igazából az elmúlt időszakban kezdtem foglalkozni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rátérünk első napirendi pontunkra, a turisztikai 

vendéglátás helyzetéről és fejlesztési feladatairól szóló napirendre. Dr. Lenner Áron urat 
köszöntöm, Kovács László úr, köszöntöm, és dr. Niklai Ákos úr van-e esetleg? Ha jön, akkor 
majd köszöntjük. Át is adnám a szót önöknek, tessenek parancsolni. 

Tájékoztató a turisztikai vendéglátás helyzetéről, fejlesztési feladatairól 

Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (NGM) el őterjesztése 
DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
A kiküldött anyag remélem, hogy mindenkihez eljutott, és át tudták tekinteni a 

minisztérium által készített jelentést a vendéglátás első féléves helyzetéről. Itt én anélkül, 
hogy megismételném viszonylag hosszan ezeket a számokat, amiket a KSH adatai alapján 
összegyűjtöttünk, alapvetően azt a következtetést szeretném levonni, hogy a vendéglátás mint 
ágazat Magyarországon 2012-ben a stagnálás állapotában van. A gazdaság általános 
állapotával körülbelül megegyező képet mutat a vendéglátás helyzete. Jól mutatja, hogy a 
vásárlókedv és a belföldi fogyasztás egyelőre nem indult növekedésnek. Ez látszik a 
vendéglátás számaiban. Gyakorlatilag minimális pozitív és negatív eltérések mutatkoznak az 
előző évi számokhoz képest.  
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Ami a kiküldött anyagban nem szerepel, de figyelemreméltó, hogy a vendéglátás 
területén működő összesen 18 ezer társas vállalkozás közül azonban csak 31 százalék volt 
nyereséges a tavalyi évben. Ez több dolgot jelenthet. Egyrészt nehéz helyzetét az ágazatnak, 
másrészt azt, hogy jelentős módon jelen van az adóelkerülés továbbra is az ágazatban, ezért 
további fehérítése az ágazatnak mindenféleképpen feladatunknak tekinthető. 

Hogy ne csak rossz hírekről beszéljünk, kifejezetten pozitív fejlemény az ágazat 
életében az Artisjusszal való kapcsolatnak az alapvető megváltozása. Ez alatt azt értem, hogy 
a szerzői jogi törvény módosításának következtében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
által készített éves díjszabásra a továbbiakban véleményezési jogkört kapott az EMMI és az 
NGM. Ami viszont még sokkal fontosabb, hogy a felhasználók érdekképviseleti szervezetei 
is, tehát az MSZÉSZ és a VIMOSZ is jogosult véleményezni ezt a díjszabást. Ezeknek a 
véleményeknek a beérkeztét követően dönt majd a KIM miniszter arról, hogy ezt a díjszabást 
elfogadja-e, és az megjelentethető-e. Tehát az NGM véleménye mindenféleképpen 
hangsúlyosan, a felhasználók érdekeivel párhuzamosan fog megjelenni. Tehát mi 
semmiképpen nem fogjuk azt javasolni, hogy a 2012-es díjtételekhez képest emelkedés 
legyen, illetve azt szeretnénk elérni, hogy ne kapacitásarányosan szabják ki a díjakat, hanem 
abszolút forgalomarányosan történjen ez meg, tehát a ténylegesen elért vendégforgalom 
alapján fizessenek a felhasználók az Artisjus felé. 

Amire szeretnék még röviden kitérni, és talán a vendéglátás hosszabb távú helyzetének, 
javításának záloga lehet, ez a Széchenyi-pihenőkártya bevezetését követően megtörtént 
stabilizációja és egyéni sikerei is. Tehát augusztus végi adatok szerint összesen 716 ezer 
munkavállalónak van SZÉP-kártyája. Ezekre több mint 52 milliárdot töltöttek fel a 
munkáltatók, és ebből 25,8 milliárd forintot el is költöttek már. Legnépszerűbb alszámlája a 
Széchenyi-pihenőkártyának a vendéglátás rész. Itt összesen 30 milliárd forint az, ami 
feltöltésre került, és ebből 16 milliárd forintot már el is költöttek a kártyatulajdonosok, tehát 
ez a 16 milliárd forint arra fordítódott, hogy belföldi vendéglátásban egy konjunktúranövelés 
történjen meg. 

Ami szintén nem szerepel az anyagban, de a minisztériumban dolgozunk már rajta 
körülbelül kettő hónapja, egy átfogó csomagot szeretnénk arra nézve benyújtani, hogy a társas 
vállalkozások, itt elsősorban kiemelten a vendéglátással foglalkozó vállalkozások, helyzetét 
annyiban megkönnyítsük, hogy a hatósággal történő kapcsolattartásukban hozzunk be jelentős 
egyszerűsítéseket, illetve garanciákat. Tehát itt a hatósági ellenőrzések szabályaira gondolnék 
elsősorban, és olyan helyzetekre, amikor nyitvatartási időben például hatósági ellenőrzést 
végeznek nagy tömegben akár fegyveresen, ami eléggé üzletrontó hatással van. Illetve a 
folyamatos, vegzálás jellegű ellenőrzéseket szeretnénk kiszűrni a rendszerből. Ez is akár egy 
olyan tényező lehet, amely a jövőre nézve segíthet valamit a vendéglátásnak a helyzetén. 

Köszönöm, én elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szívesen 
válaszolunk, bármilyen kérdés felmerül az anyaggal kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kovács László tájékoztatója 
KOVÁCS LÁSZLÓ elnök (Magyar Vendéglátók Ipartestülete): Tisztelt Bizottság! 

Elnök Úr! Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és elnök urat. Köszönjük szépen a lehetőséget. 
Az általunk átküldött anyagot nem részletezve néhány dolgot azonban mindenképp 

szeretnék kiemelni. Én nem vagyok annyira optimista, illetve az ágazatunk, amennyire 
államtitkár-helyettes úr ezt az évet jellemezte. Tehát a stabil stagnálás helyett inkább a 
visszaesést, erős visszaesést emelném ki, amely a gazdasági helyzetet figyelembe véve (Becsó 
Zsolt megérkezik.) valóban nem kirívó. Tehát a gazdasági környezettel összhangban a 
vendéglátás helyzete is jelentősen romlott.  

Azonban konkrétan azokat a problémákat, amelyeket mi magunk oldaláról látunk 
kiküszöbölhetőnek, engedjék meg, hogy kiemeljem. Szintén fontosnak tartom ezt az arányt, és 
ennek a megemlítését, hogy a vendéglátásban tevékenykedő társas vállalkozások mintegy 70 
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százaléka veszteséges. És én nem arról az oldaláról közelíteném meg, hogy ezek az emberek, 
a 70 százalékot alkotó tömeg, ez a társaság mind adóelkerülő akar lenni, hanem egyszerűen a 
létfeltétele, az életben maradása a tét. Tehát valószínűleg a környezet és a szabályzók rosszak. 

Akkor hogyha ezek a társaságok talpon akarnak maradni, akkor két lehetőségük van, a 
tartalékaik felhasználása, vagy pedig a szürke- és feketegazdaság felé való elmozdulás. Ez azt 
hiszem, a lehető legrosszabb irány.  

A vendéglátást érintő problémák sokaságából az áfa mértékének bizonyos alapvető 
élelmiszerek esetében való szükségszerű csökkentését azért támogatnánk, mert jelen 
információink szerint az év végére mintegy 20-25 százalékos élelmiszer-alapanyagár 
emelkedés várható a termelők részéről. Ha ez marad a 27 százalékos áfával, a jövő év elejétől 
rendkívül sok üzlet be fog zárni. Ugyanis képtelen lesz már továbbhárítani, és valószínűleg 
ellehetetlenül a működésük. 

A nemdohányzók védelméről szóló törvényről engedjenek meg egy jó, egy pozitív és 
egy negatív véleményt. Az eredmény eddig nagyon sok esetben igazolta a törvényhozás és a 
törvényhozók szándékát, nevezetesen, rendkívül jó visszajelzések vannak főleg étkeztetéssel 
foglalkozó üzletek esetében a tiszta levegővel és a tiszta, dohánymentes környezettel 
kapcsolatban. Azonban ne felejtsük el, hogy voltak és vannak olyan emberek, akik emiatt nem 
fognak leszokni, és a szivarszobák ellehetetlenítése rendkívül komoly problémát jelent táncos, 
zenés szórakozóhelyek esetében és szállodák esetében. Ezért javasoljuk egy év elteltével a 
törvény életbelépése után a törvény eredményeinek és hatásainak felülvizsgálatát. 

A reprezentációs adó nagymértékben visszavetette a vendéglátás forgalmát. Nagyon sok 
esetben az üzlettel járó, tehát nem egy illegális pénzkivételi forrásnak számító cselekedet az, 
hogyha egy üzlet, cég vezetője valakivel egy üzleti tárgyalásra leül netán egy kávé vagy ebéd 
mellett. Azonban ez olyan rendkívül súlyos adóval terhelt, amelyet kénytelenek nagyon sok 
esetben eltitkolni, ez is az illegális és a szürkegazdaság felé tereli a piacot. 

Korlátlan szabályozás, amely a vendéglátást jellemzi, 100 évvel ezelőtt nem volt egy 
lehetetlen feladat, megoldották koncessziós törvénnyel. Kérjük ennek a megfontolását, 
ugyanis a gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy egy szabadpiaci verseny alakuljon ki. 
Ugyanis nagy tőkeerővel rendelkező, nem szakmabeliek, akik idemenekítik a pénzüket, sok 
esetben tönkreteszik azokat a vállalkozásokat, akik tisztességes, törvénytisztelő módon 
gazdálkodnak és dolgoznak. Tehát a koncessziós törvény, mint ahogy az az orvosoknál és más 
egyéb területeken is működik, alapvetően biztonságot, létbiztonságot jelenthetne a 
vendéglátásban.  

A gyakorlati oktatás és a szakoktatás helyzetéről nem kívánok beszélni, hiszen ezt 
nálam szakavatottabbak megtették. Kiemelném azt, hogy a kreditrendszer bevezetése 
szükségszerű lenne az oktatók esetében. Nagyon elmaradott, elavult technológiákat oktatnak. 

Az alkalmi munkavállalók helyzete és ezzel kapcsolatos adminisztráció a duplájára nőtt, 
be kell jelenteni az igénybevevőnek is a teljes listát a rendezvényt megelőzően. Sok esetben a 
rendezvények lehetetlenülnek el emiatt. Kérjük szépen a mezőgazdaságra alkalmazott 
passzust a vendéglátásra is idényszerű munkára kiegészíteni.  

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a mezőgazdaság és a borászat helyzetét javítsuk, 
ezért javasoljuk, hogy a zéró toleranciát, és annak eltörlését fontolják meg, tisztelt urak, 
hiszen Szlovákiában, Romániában és Csehországban van összesen, egész Európa összes 
országát tekintve olyan szabályozás, mint nálunk. Az összes többiben 0,2 és 0,8 között mozog 
az elfogyasztható alkohol mennyisége, ez gyakorlatilag egy pohár bor vagy egy pohár sör. 
Egy nagyon hevenyészett számítás szerint 120 ezer hektoliter bor többletfogyasztását 
jelenthetné az, hogyha az ebédhez legálisan megihatna valaki egy pohár bort, vagy a 
vacsorához. Jelentős mennyiség. 

A további, vendéglátást sújtó problémáknál fontos kiemelnem azt, hogy a jövedéki adó 
emelése, a rendkívül magas járulékfizetési kötelezettség és az ellenőrzések szigorúsága 
sokszor mérlegelés nélkül gyakorlatilag elkedvetleníti a vendéglátásban lévő vállalkozókat.  

És ami nem kerül pénzbe, az a korszerűtlen törvények kigyomlálása. Létezik a jövedéki 
törvény 10. paragrafusában olyan pont, amely a bontott üvegek raktáron belüli tárolását 
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megtiltja. Kérem szépen, nonszensz az, hogy egy whiskyvel főző étterem a konyhájában 
tárolt, nyitott whiskyért, raktárnak minősítik a konyhát, majd ezért egy büntetést írnak ki. 
Nem büntetnek, mert az első alkalommal betartják azt a miniszterelnöki és VPOP parancsnoki 
követelményt és utasítást, hogy első alkalommal nem büntetünk, de kimennek egy hónap 
múlva, hasonló mondvacsinált okokra való tekintettel a rendezvényről visszahozott bontott 
üveget megtalálják, történetesen ír whiskyről van szó, az angol követségen tartott rendezvény 
után visszavitt, bontott üveget berakják a pultba, és ott mivel 2 darab egyliteres üveg van 
nyitva, ezért 6 hétre bezárják ezt az üzletet. Ugyanabból a márkából. Hát nonszensz, mit 
csináljanak vele? Azt tanácsolták a VPOP munkatársai, hogy vigyék haza, vagy locsolják ki, 
vagy tartsanak 0,75-ös üveget. Tehát mi a helyzet? Alkalmatlan ez a törvény az életszerű 
használatára. Ma Magyarország legnépszerűbb mixere naponta többszörös fejlövéssel járó 
bűntettet követ el, amikor a rendezvényén megmaradt italokat hazaviszi, és netán nem a 
kocsijában hagyja, de azt is nyugodtan tekinthetnék raktárnak, hanem beviszi a raktárba. 
Minden egyes bontott üveg, pláne duplikáció esetében. Meg van határozva az űrmérték, a 
0,75-ösből lehet 5 darab azonos márkájú nyitva, az egyliteresből pedig csak egy darab. 
Javasolni fogjuk ennek a törvénynek a módosítását, hiszen rendszeresen tömeges bezárásokról 
hallunk, és 6 hét alatt, 36 nap alatt több millió forintos forgalom esik ki, több millió forintos 
áfabevétel esik ki, és esetleg járulékfizetési kötelezettség esik ki az üzletek részéről. Ez 
gazdaságilag is egy nonszensz. 

A bürokrácia, amiről már szó volt, és az NGM-nek volt egy bizottsága, amely a 
bürokrácia csökkentésével foglalkozott. Azt kell, hogy mondjam, sajnos hamvába holt ötlet 
volt. Kettő lépés előre és négy lépés hátra jellemzi jelenleg a törvényhozás bizonyos 
törvényeit. Erre nem akarok kitérni, le van írva, a járulékok szétbontása, szakképzési 
hozzájárulás, emberkölcsönzők bejelentési kötelezettsége mind-mind plusz terhet jelent. 
Tehát ha pénz nélkül szeretne a törvényhozás a vállalkozók kedvében járni, akkor semmi mást 
nem kérünk, csak ne tegyék tönkre az idegeinket azzal, hogy feleslegesen és rosszindulatúan 
bizonyos törvényekben elbújtatott pontoknak a szabályos betartásával, de szankcionálnak 
bennünket. Ez nem kerül pénzbe. Emberbarát hatóságot szeretnénk, és ebben tökéletesen 
egyetértünk azzal, amit államtitkár-helyettes úr mondott. 

Artisjus díjaknak nagyon örülünk, azt kevésbé értjük, hogy minket miért nem kérdeznek 
meg ebben, hiszen – bár tisztelve a két másik szervezet jelentőségét – azt gondoljuk, hogy mi 
is rendkívül sok vendéglátós érdekeit védjük.  

Ha a jelenlegi elvonórendszerek maradnak, akkor a vendéglátó-ipari vállalkozások 
többsége nem fog tudni kijutni a szürke- és feketegazdaságból. Tönkremennek. Ha a hatósági 
ellenőrzések beerősödnek, akkor tönkreteszik őket. 

Köszönöm a figyelmüket, és azt szeretném megállapítani vagy megjegyezni, hogy a 
magas színvonalú éttermi vendéglátás a legolcsóbb és a legjobb országmarketing. Ennek 
figyelembevételével kérem a beszámoló elfogadását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr. 

Dr. Niklai Ákos hozzászólása 
DR. NIKLAI ÁKOS (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottsági Tagok! 
Niklai Ákos vagyok a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége nevében. Szeretném 

először is megköszönni az ismételt érdeklődésüket a vendéglátás ügye iránt, hiszen ezt már 
korábban is napirendre tűzték. 

Gondolom, ebben azért szerepet játszik az, hogy az egész turizmusnak és ebben a 
vendéglátásnak igen magas a nemzetgazdasági potenciálja. Azt is szeretném elmondani, hogy 
ennek szellemében szövetségünk együttműködött a Nemzetgazdasági Minisztériummal, 
hiszen több hónapja folyik egy munka, amelyik a vendéglátás stratégiai kérdéseivel 
foglalkozik. 
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Az írásbeli előterjesztésünkben készítettünk egy helyzetértékelést, amelyben 14 pontban 
összefoglaltuk az ágazat problématérképét. Ezeket én nem szeretném megismételni, hiszen ez 
az önök rendelkezésére áll. Néhány javaslatra azért szeretném felhívni a szíves figyelmüket, 
kiegészítve Kovács László elnök úr javaslatát.  

Az egyik: a vendéglátás helyzetének a javítása szempontjából mi rendkívül fontosnak 
tartjuk, hogy végre az országgyűlés napirendre tűzze a turizmusról és a vendéglátásról szóló 
törvényt, hiszen ez javíthatja az egész ágazat vagy alágazat helyzetét. 

A másik lényeges probléma, ami szintén stratégiai kérdés nemcsak a vendéglátásé, 
hanem az egész turizmusé, ez a bevételek mennyisége. Igenis ennek az ágazatnak nagy a 
potenciálja, és én úgy gondolom, hogy az országnak vagy a kormányzatnak ezt egy kiemelt 
stratégiai célként kellene tekinteni, hogy hogyan lehetne a bevételeket növelni. És én mindent 
ennek rendelnék elsősorban alá annak érdekében, hogy a forgalom és a bevételek 
növekedjenek. Beleértve marketingkereteket akár országos, akár regionális, vagy pedig helyi 
szinten is. Tehát nagyobb promócióra lenne szükség. 

Egy nagyobb és jobb promóció minden szinten egyébként segítené az ágazat 
reputációját is, hiszen minthogy emberekkel, vendégekkel dolgozunk, itt azért személyes 
kontaktusok, imázskérdések is szerepet játszanak. És talán a munkavállalók szempontjából is 
népszerűbb foglalkoztatóvá válhat a vendéglátás akkor, ha az ágazatunk reputációja nő. 
Természetesen a reputációjavítást nem önöktől várjuk, hanem ebben nekünk is azért jelentős 
szerepünk van. 

Kovács elnök úr itt említett néhány súlyos gazdasági összefüggést, és talán ezt a 
bizottság előtt is több mint 10 év óta hangsúlyozzuk, versenyképesség szempontjából a 
legfontosabb kérdést, ez pedig az áfakulcsok. Ma Magyarországon az áfakulcsok 10-15 
százalékkal magasabbak, mint az Európai Unió átlagában, és köztudott dolog, ha az 
áfakulcsok csökkennének, nem feltétlenül csökkenne az ország adóbevétele, ugyanakkor a 
versenyképessége az ágazatnak és az országnak mindenképpen javulna. Nagyon nagy az 
elmaradásunk a versenytársainkhoz képest. Az alacsony áfakulcsnak nem az a lényege, hogy 
bevételt csökkentsünk, sőt mi nem is ilyen indokokat mondunk elsősorban, hanem a rossz 
gazdasági feltételek és az ágazat ráfizetéses jellege következtében ez segítené a vállalkozókat 
a színvonal javítása érdekében, annak érdekében, hogy felújításokat, minőségjavító 
beruházásokat végezzenek, továbbá jobb béreket fizessenek a munkavállalóknak. Nagyon 
alacsonyan fizetettek a mi dolgozóink. Állítólag a vendéglátásban csupán a nemzetgazdasági 
átlag 52 százalékát fizetik, ami rendkívül alacsony, és ez igazából a szolgáltatások minőségét 
is befolyásolja. És az alacsony áfakulcs különösen a kis- és középvállalatok, a kkv-k 
megmaradása érdekében rendkívül fontos. Igazából általában az elvonások áttekintése 
feltétlenül szükséges ezen a területen, és itt külön említeném és felhívnám a figyelmet az 
önkormányzatoknál mostanság jelentkező plusz elvonásokra és plusz terhekre, amelyek 
igazából talán makroszinten nem elég köztudottak vagy pedig nem elég ismertek. (Dr. 
Tapolczai Gergely megérkezik.) 

Elhangzott itt Kovács elnök úr részéről az üzleti reprezentációnak a kérdése. Én úgy 
gondolom, hogy ma már egy cégvezető jól keres, és nem feltétlen szükséges az, hogy ő a 
családját a cég terhére etesse-itassa kedvezőbb feltételek mellett. Az egész világban az üzleti 
turizmus és az üzleti vendéglátás az ágazat egyik motorja, sőt sok országban, amikor nagyobb 
a gazdasági válság, akkor más országokban is ilyenkor enyhítik a reprezentációs rendeleteket, 
hiszen ennek az ágazat bővülése, növekedése szempontjából is nagy jelentősége is van, 
továbbá tovagyűrűző hatása is van, hiszen adott esetben a mezőgazdasági termékekből is 
többet tudna az ágazat igazából vásárolni. 

Másik kérdés a hitelhez jutás kérdése. Ma a vendéglátás nem képes hitelt kapni, ez az 
igazság, és azt azért tudjuk, hogy vállalatokat hitel nélkül működtetni nem lehet. Nemcsak 
fejlesztési hitelekre gondolok. A szezonalitás az ágazat jellegzetessége, igenis szükség van a 
szezonalitást áthidaló működési hitelre, ezek gyakorlatilag nem beszerezhetők, és ebben 
sajnos nekem személyes és rossz tapasztalataim is vannak.  
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Igazából fontosnak tartanánk a pályázati lehetőségek megteremtését vendéglátó kkv-k 
részére, igazából ebben nagyon-nagyon szerény a lehetőség. Budapesten abszolút nincsen, 
vidéken esetleg elképzelhető, hogy vannak ilyen lehetőségek, de azt is nagyon gyengének 
találjuk.  

A vendéglátás jelentős megrendelő a mezőgazdaságban, mégis általános tapasztalat az, 
hogy ár és minőség vonatkozásában igazából a mezőgazdaság és az élelmiszeripar jelenleg 
nem képes a vendéglátás, vagy pedig a minőségi vendéglátás igényeit teljes mértékben 
kielégíteni. Több évben szerveztünk ezzel kapcsolatosan konferenciákat és megbeszéléseket. 
Igazából az lenne a cél, hogy mindenkor megfelelő minőségben, versenyképes áron, azaz 
olcsóbban és mindig megbízhatóan hozzájuthassunk a hazai termékekhez. Ez nem gyakorlat. 
Talán egy picit a csúcsgasztronómiában érdekelt éttermek túlhangsúlyozzák, hogy külföldre 
járnak vásárolni, de ez valóban így van, úgyhogy érdemes lenne igazából, mondjuk a hazai 
mezőgazdaság támogatása érdekében további lépéseket tenni. 

Az oktatással kapcsolatosan én elmondanám, hogy a mostani változások a 
szakoktatásban: igazából nem látjuk azt, hogy a vendéglátó szakmai oktatás minőségi 
javítását tűzte volna ki célul. Papíron igaz az, hogy a duális képzésnek megvannak az előnyei, 
hiszen azt tervezi, hogy a munkahelyen tanuljanak a fiatalok. Én úgy gondolom, hogy elég 
kapkodva történt a mostani tananyagok összeállítása augusztus végén, és tulajdonképpen ezek 
szakmai egyeztetése sem valósult meg igazából, úgyhogy nagyon sok teendő van a szakmai 
oktatás javítása érdekében, és esetleg a tervezett duális képzés előnyeinek kihasználásában. 

Egyetértek elnök úrral abban is, hogy a vendéglátást érintő összes rendeletet érdemes 
lenne áttekinteni. Valóban vannak kormányzati és minisztériumi jó célok a bürokrácia 
csökkentése érdekében, de azt javaslom, hogy azt érdemes lenne szakmai szinten is 
áttekinteni, és a szakmával együttműködve megtalálni ezeket a megoldásokat. 

A vendéglátás egy atipikus foglalkoztató, tehát igen szigorú bejelentési kötelezettségek 
mellett a nemzetközi best practice-t, a legjobb nemzetközi gyakorlatot át kellene venni, mert 
ugyanis a szezonalitás éves szinten, sőt még napi szinten is, vagy éppen mondjuk kismamák 
foglalkoztatása révén, vagy egyéb atipikus részmunkaidős vagy egyszerűsített foglalkoztatás, 
vagy rugalmas munkaidő-rendszerek bevezetése révén további munkahelyteremtő lehetősége 
van ennek az ágazatnak, csak ennek a kedvezőbb feltételeit érdeme megteremteni. És valóban 
úgy van, a munkaerő-kölcsönzés ma egy nagyon komplikált és nehéz dolog, és 
tulajdonképpen mindenki mindenkit ellenőriz. Kétszeres-háromszoros bejelentési 
kötelezettsége van, nemcsak aki fogadja, hanem az is, aki küldi igazából a kölcsönzött 
munkaerőt, annak is van lejelentési kötelezettsége. 

Elhangzott itt helyettes államtitkár úr részéről is az Artisjus díjakkal kapcsolatos 
megváltozott szemlélet. Én azt szeretném kérni önöktől is, hogy támogassák és segítsék ezt a 
törekvését a szakmának és a minisztériumnak is, mégpedig abban, hogy a bevételekkel 
arányos módon lehessen csak a jövőben a díjakat növelni. Ezzel kapcsolatosan az érintett 
hatóságoknak, partnereknek, így az NGM-nek is elküldtük az ezzel kapcsolatos javaslatunkat. 

Még egy néhány dolgot felírtam, de igyekeztem összefoglalni, és köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Államtitkár úr. 
 
DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen elnök urak felvetését, és csak nagyon gyorsan 
pár szóban reagálnék. Kihagytam az adatok részletes ismertetését, úgy látom, hogy erre 
bizonyos értelemben mégiscsak szükség van. Stagnálás kifejezést azért használtam a 
vendéglátás ez évi helyzetére, mert a KSH adatai alapján a vendéglátás első féléves 
volumenindexe 99,8 százaléka a tavalyinak, tehát 0,2 százalékos csökkenés van volumenben, 
viszont árbevételben pedig 5,1 százalékos növekedés, ami gyakorlatilag az inflációnak 
megfelelő mérték. Illetve 1,2 százalékos növekedés van a résztvevő vállalkozások számában, 
gyakorlatilag azt hiszem, a tavalyi évhez eléggé hasonlókkal rendelkezünk idénre. 
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A többi felvetésre esetleg majd részletesebben később. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények? (Jelzésre:) Zakó úr. 

Kérdések, vélemények a bizottság részéről 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Örülök, hogy ezt a témát a bizottságunk 

napirendre vette, rendkívül fontos területről van szó. Ami az iparban az autógyártás, hogy 
megmozgat számtalan szálat az életben, úgy a szolgáltatási szektorban a vendéglátás felel 
meg az autóiparnak. Nagyon nagy lehetőségek vannak a rendszerben, amellyel nem tudunk, 
néhányan meg nem is akarnak élni. Most ez alatt a törvényalkotókat értem.  

Ha komoly segítő szándék mutatkozna a szektor irányába, akkor, mondjuk egy 
áfacsökkentő módosító javaslatomat minimum támogattak volna annak idején. Én a 
szállodaiszoba-szolgáltatásra és éttermi szolgáltatásra nyújtottam be egy 5 százalékos 
áfajavaslatot, amelyet lesöpörtek az asztalról, hogy a gazdaság nem engedi meg az áfa 
csökkentését, de legalább egy módosító javaslatot beadtak volna, hogy legalább ezt az 5-öt 
megemelték volna 10-re, 15-re, semmi. Ugyanakkor a cigányzene vagy élőzene áfatartalmát 
ugyanakkor levitték 5 százalékra, hát ez nem húzta ki a rendszert a kátyúból. 

Az igazság az, hogy az Artisjus neve sokszor elhangzott. Múlt héten egy kisebb 
küldöttséggel több mint 3 órán át tárgyaltam az Artisjus üvegpalotájában vezérigazgató úrral, 
és talán részletesen kitárgyaltuk a szakma problémáit. És hát legnagyobb csodálkozásomra azt 
a választ kaptam, hogy a mostani érvényes árak nem 100 százalékos szobatelítettségre 
vonatkoznak, hanem 40 százalékosra. És várják a javaslatot, csak ne az legyen a javaslat, 
hogy sokat kell fizetni, hanem valami épkézláb ötletet várnak. Nekünk volt több ötletünk, 
nem volt mindenben teljes a fogadókészség. Az igazság az, hogy az, hogy kormányzati 
szinten egy jóváhagyás most már beékelődik ebbe az árképzési folyamatba, ez jól hangzik, de 
itt olyan bonyolult a rendszer, és a lejátszott zeneművek másodpercenkénti kimutatásából 
indulnak ki, hogy hol mennyit játszanak, a készülékek számától még mindig nem szakadtak 
el, számomra még mindig követhetetlen ez az árképzés. Valahol a szakminisztériumnak kell 
megálljt parancsolni egy olyan alapár kialakításakor, ami a bázisát jelenti majd a későbbi 
díjbeszedésnek. Ebben kérem mindenki segítségét. Fogadókészség mutatkozik az Artisjus 
részéről, ugyanakkor a rendszer bonyolultsága miatt azt se tudjuk, hogy mi mennyi. 

A szakemberképzéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az én lakóhelyemen 
sajnos szintén kevesebb a gyermeklétszám, és a csökkenő gyermeklétszám, ahogy kerül ki az 
általános iskolából és jelentkezik középiskolába, a gimnáziumok fölözik le első körben a 
végzetteket, majd legalább is az én lakóhelyemen az informatikai szakon a szakképző iskolák 
viszik el a második réteget, és sajnos a futottak még kategóriájában szereplők jutnak el a 
vendéglátó-ipari szakközépiskolába. És hát sajnos olyan fiatalok is kerülnek ki az iskolából, 
megtörtént eset, hogy a gyakorlati idejét töltve képes volt lemenni, mert elküldték, a 
haszonkulcsot elkérni a recepción. Ez előfordult, és bizony egy jellemzője ennek a 
korosztálynak és a képzettség színvonalának. 

Az, hogy a SZÉP kártyának viszonylag van egy része, de szerintem méltatlanul kevés 
része fordítható vendéglátásra, ez abból is látszik, hogy még mindig hűtőtáskával érkeznek a 
szállóvendégek a szállodába, és fillérre pontosan kiszámolják, hogy mennyit tudnak 
készpénzben költeni az egy hét alatt, vagy hétvége alatt. És bizony a borravaló, amivel 
kapcsolatban szintén tévhit van, és a szektor általános bérszínvonalára rányomja a bélyegét, 
hogy még a 60-70-es évekből rögzült nagyon sok fejben, hogy ez egy borravaló szakma, 
miközben a bankkártyás fizetéssel már kihúzták a talajt az érintettek lába alól, másfelől pedig 
az a társadalmi elszegényedés, amiről az előbb szót ejtettem, már nem engedi azt a vastag 
borravaló-juttatást, amire építik az alacsony bérszerkezetet. 

Matolcsy miniszter urat egy hete hallgattuk meg itt, aki a rendkívüli kormányülésről 
eljőve vagy oda el se menve a bizottsági meghallgatáson itt volt, és hát nagyokat hallgatott 
arról, amiről utána a bizottsági ülésről távozva rádió híradásokból értesültünk, hogy 
játékgépeket radikálisan és azonnali hatállyal betiltották gyakorlatilag az egész országban, 
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három kaszinót leszámítva. Ennek mi köze a vendéglátáshoz? Hát az, hogy számtalan kocsma 
fog bezárni, ami azért a foglalkoztatás szempontjából is egy jelentős érvágás, és hát a kocsma, 
még hogyha magas színvonalán is, de a vendéglátás részét képezi. 

A KRESZ, vagy lehet, hogy nem a KRESZ szabályozza, az alkoholfogyasztás mértékét. 
Itt viszont azt kell, hogy mondjam, hogy sok százezer liter alkohol marad benn 
elfogyasztatlanul, viszont én vallom azt, hogy a magyar ember pont a virtusából fakadóan, 
zaklatott, stresszes lelkiállapotából fakadóan nem tudna megállni annál a mértéknél, amit 
esetleg a szakma elvárna mint engedélyezett alkoholfogyasztási mérték. Ettől vagyunk mi 
magyarok, és nem németek, osztrákok, akik meg bírnak állni egy üveg sörnél, itt véleményem 
szerint sajnos megugrana a balesetek száma, hogyha ebben könnyítés jönne. 

A hazai élelmiszerek ára drágább, mint a multiktól, külföldről beszerzettek ára. Ez is a 
keze nyomát viseli a mai magyar állapotoknak. Olyan adóterhek rakódnak az élelmiszer-
előállítókra is, hogy ezek a bolti árakban nyilvánulnak meg. Adtam be módosító javaslatot az 
egyszerűsített foglalkoztatás tekintetében is, hogy tekintsék a vendéglátásban 
foglalkoztatottakat ugyanolyan kategóriájúnak, mint a mezőgazdaságban, 
erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak esetében tekintik. Azonnal lesöpörték a támogatottság 
hiányában a parlamenti szavazáskor.  

Tehát egy szó mint száz, sok sebből vérzik a vendéglátás Magyarországon. Én a segítő 
szándékot hiányolom, és bizony már több helyen olvastam, és sokan mondják, hogy egy olyan 
turizmustörvény, amelyre pont múltkor Matolcsy úr itt kérdésemre válaszolva ígéretet tett, 
hogy a törvény címében is utalni fognak a vendéglátásra, ami jó jel. Ugyanakkor az új törvény 
megszületése már önmagában magában hordozza annak lehetőségét, hogy ismét olyan 
megszorítások lesznek, vagy olyan keretek közé teszik a rendszert, amelyből nem fognak 
tudni kiszabadulni az abból élők. Tehát nehogy még visszasírjuk azt az időt, amikor még 
törvény nem szabályozta a vendéglátást, de ne prejudikáljunk. Bízzunk benne, hogy jól fog 
sikerülni, várjuk. Nem tudom, hogy mikor készül el, azt is jó lenne tudni, hogy miért vonták 
vissza az előző tervezetét. Szerintem a kormány koncepciótlansága miatt, de erről most ne 
ejtsünk szót, rajtam nem múlik, én minden támogatást eddig is megadtam, ezután is szeretnék 
megadni. És szeretném, ha mindenkinek leesne a tantusz, hogy a vendéglátás a szolgáltatás 
autóipara, ez csodákra is képes lenne, hogyha levegőhöz jutna mindenki, aki ebben dolgozik.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Pál Béla képviselő úr. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Bár ellenzéki képviselőként nagy a kísértés arra, hogy mint a 

korábbi ciklus ellenzéki képviselői, csak a negatívumokat soroljam és kérjem számon, 
mégsem teszem, mert azt gondolom, hogy nem visz előre. 

Azért sem teszem, mert határozott véleményem, és elég régóta vagyok e bizottságban 
ahhoz, hogy a vendéglátás gondjai jelentős részben nem ma keletkeztek, hanem korábban, és 
ezeket visszük ciklusról ciklusra. Közben minden kormány, amit tudott, próbált megoldani 
más-más intézkedésekkel, esetleg nem mindig javította a vendéglátás helyzetét, de a szándék 
minden oldalról megvolt. 

Azt is ki kell emeljem, és ez is a bevezető gondolataim közé tartozik, hogy a 2008 óta 
tartó válság egyáltalán nem segítette, hanem rontotta a vendéglátás helyzetét. Ezek után hadd 
köszönjem meg Kovács László elnök úrnak, a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, és Niklai 
Ákos alelnök úrnak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége részéről ezt a kitűnő anyagot 
és a szóbeli kiegészítéseket is, hiszen azt gondolom, hogy rendkívül összefogottan segítséget 
adott ahhoz a kormányzatnak és nekünk is, hogy melyek azok a gondok, problémák, 
amelyeket meg kell oldani. Amelyet persze nem lehet egycsapásra megoldani sem egy hónap 
alatt, sem két hónap alatt, de minden esetben és mindenekelőtt a cselekvés vezérfonalát kell 
képezze most a jelenlegi kormányzat számára. 

Említettem, hogy mivel a turizmus a világ legérzékenyebb ágazata, ezen belül a 
vendéglátás úgyszintén, rendkívül érzékeny a 2008 óta tartó válság hatásaira, és itt esetleg a 
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kezelési módok különbözhetnek bizonyos esetekben a kormányzat részéről. Mert ugyan én 
elmondhatom, hogy korábban próbáltuk csökkenteni, sőt csökkentettük is a munkáltatói 
járulékot, hogy az üdülési csekk átjárhatóbb volt, de egyik oldalról ez jó volt, másik oldalról 
nem. És még azt is, hogy a reprezentációs költség elszámolható volt, vagy az, hogy nagyobb 
volt a kafetéria, de mindez összességében nem orvosolta a vendéglátás-szektor helyzetét. 
Maximum egy-két pozitív intézkedést jelentett. És azt is el kell mondjam, hogy az unortodox 
gazdaságpolitikának azok a lépései, amelyek véleményünk szerint nem segítik, hanem 
mélyítik a válságot, ezek közül a 25 új adónem, az egykulcsos 16 százalékos személyi 
jövedelemadó, ezek sem segítenek, mert ezek növelik a szegények és gazdagok közötti 
különbségeket, és nem a keresletet élénkítik természetesen a vendéglátás felé, hanem szűkítik. 
És bár az áfakulcs csökkentését ellenzéki képviselőtársaim gyakran emlegették még a korábbi 
időszakban, ez nem csökkent, hanem nőtt, és mindez természetesen kedvezőtlenül hat a 
vendéglátás helyzetére.  

Mindezzel együtt én érzem azt a kormányzati szándékot, hogy segíteni akar a 
vendéglátáson. Hiszen amikor legutóbb beszéltünk ebben a bizottságban a vendéglátás 
helyzetéről, akkor született nem sokkal rá egy kormányhatározat is, a 2011.09.19-ei 1317-es 
kormányhatározat, amely 4 pontban fogalmazta meg a bizottsági ülésen elhangzott 
vélemények alapján is azokat a területeket, ahol a kormányzat szükségesnek tartotta a 
beavatkozást, az intézkedéseket. Így tehát én meg is kérdezném helyettes államtitkár úrtól, 
hogy hogyan áll ennek a négypontos határozatnak a megvalósítása. Vannak erre utalások az 
anyagban, de helyettes államtitkár úr által beterjesztett anyagra azért az a jellemző, ami most 
a hozzászólására is, hogy itt az 1-6. pontig, tehát 8 oldal tulajdonképpen a statisztikával 
foglalkozik döntően, és a hátralévő 3 oldal foglalkozik az irányokkal, amely nemcsak az 
aránytalanság miatt nem jó, hanem azért sem, mert nagyon könnyen előállhat az a helyzet, 
hogy azt harsogja a propaganda, hogy rekordév a turizmusban, és közben panaszkodó 
vendéglátósok, szállodások. Ezt el kellene kerülni. Tehát az első kérdésem az, hogy hogy áll a 
vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről szóló kormányhatározat? 

A másik kérdésem az arra vonatkozik, hogy abból a nagyon bőséges javaslatcsomagból, 
amelyet most hallottunk, és amelyet most előzetesen írásban is megkaptunk mind a 
szállodaszövetség, mind a vendéglátók ipartestülete részéről, melyeket tartja 
megvalósíthatónak és milyen időbeli ütemezésben a kormányzat? 

A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy olvasom itt a 10. oldalon, hogy a 
vendéglátó-ipari stratégia 10-15 oldalas, a vendéglátásra vonatkozó része, ez elkészült, ez 
összhangban áll a vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről szóló kormányhatározattal, és 
hogy szakmai szervezetek bevonásával munkacsoportok felállítása. Kérdezem, hogy akkor 
miért nem ismerhette meg a bizottság ezt a stratégiát e helyett a tájékoztató helyett, amelyet 
kaptunk? Azt gondolom, mindannyiunk számára hasznos lett volna, hiszen észrevételeinkkel 
segítettünk volna abban, hogy mit látunk a vendéglátás helyzetének javítása érdekében. 

Negyedik kérdésem és plusz egy javaslatom lenne, és máris befejezem, türelmetlen 
képviselőtársaimnak mondanám, negyedik kérdésem a szakmához szól. Azt szeretném 
kérdezni, először is első gondolatom, hogy tényleg kiváló és átfogó ez az anyag, amelyet 
beterjesztettek nekünk. Mit tud tenni maga a szakma annak érdekében, és ezt most 
kimondottan a szakmától kérdezném, hogy azokat a vendéglátósokat, akik finoman 
fogalmazva, nem a vendéglátás jó hírnevét öregbítik, azokat a vendéglátósokat valamilyen 
módon kiszűrje? Van-e valami olyan minősítési rendszere a szakmának, mint a nemzeti 
védjegy például más területen, amiben segít abban a kormányzatnak, hogy azok a 
vendéglátósok, akik nem odavalók, ne rontsák a szakma jóhírét? Mert nekem is az a 
véleményem, hogy a vendéglátás egy rettenetesen jelentős ágazat a turizmuson belül, hiszen 
nagyon sokan a vendéglátás minőségéről vonják le a turizmusról a véleményeket mind a 
hazai, mind a külföldi vendégek. 

A javaslatom pedig utolsóként az lenne, számos okos és jó javaslat mellett egyet azért 
kiragadnék, hogy javasolnám elnök úrnak, hogyha lehetőség lesz rá, itt is elhangzott a 
szakoktatás helyzete és egyáltalán a turizmussal kapcsolatos oktatás helyzete, hogy vitassuk 
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ezt majd meg egyszer külön napirendi pont keretében. Csak egy mondatot hadd tegyek hozzá, 
mindaz igaz, amit elmondtak az előadók, még egy mondatot hadd tegyek hozzá. Azt is 
tapasztaljuk, hogy évek óta nagyon nagy a keresettsége, nagyon nagy az érdeklődés a 
turizmus-, idegenforgalmi képzések iránt, ugyanakkor a szakemberek pedig azt mondják, 
hogy nem igazán a szakmának megfelelő ismereteket kapják sokszor azok, akik kikerülnek az 
iskolapadból. És hát nem is tudja felszívni a munkaerőpiac olyan mértékben, amilyen 
mértékben kibocsátják őket az intézmények. Ezen belül különösen nagy figyelemmel a 
szakoktatás helyzetére, hiszen a turizmus az egy kimondottan gyakorlati szakma, tehát ezt 
javasolnám elnök úrnak, hogyha a bizottság elfogadja, majd egy külön napirendi pont 
keretében tájékoztatót kérni és megvitatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Kovács képviselő úr. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Engedjék meg, hogy kicsit távolabbról indítsak. Én köszönöm szépen azt az anyagot, amit 
elküldtek nekünk, amelyen belül megismertették a stratégiai helyzetét ebben a pillanatban 
általában a magyarországi vendéglátásnak. Senki nem meri talán kimondani, amit én most 
kimondok, bárhogy is nézzük, bárhonnan is nézzük, nagyon sok az eszkimó, és kevés a fóka. 
És nem volt semmiféle korlátozás soha beiktatva sajnos a rendszerváltás után, hogy bizonyos 
területeken milyen mennyiségű vendéglátóhely nyithat, működhet, milyen színvonalon és 
milyen szolgáltatásokkal.  

Én azt hiszem, ez a legnagyobb baja az egész rendszernek, és ne a politikában keressük 
a hibát, mert amikor az érdekvédelmi szervezetek munkájáról beszélünk, azt hiszem, a 
kulcskérdés az lesz, hogy bármilyen szakmában, nemcsak a vendéglátó-ipari szakmában 
képes lesz önmagát korlátozni, és azokon a helyeken adni ki újabb és újabb üzletek nyitására 
lehetőséget a szakmai grémium, ahol erre szükség van. Mert tarthatatlan az, hogy bárhová 
megyünk ma már az országban, látszik, hogy rengeteg bezárt üzlet van, és rengeteg újranyíló 
üzlet van. Tehát nincsen semmiféle kontroll, megszűnt az állami kontroll, és azóta pedig nem 
történt semmi, úgy gondolom, hogy ebben a szakmának a felelősségét kell keresni. 

Lehet mondani, hogy mert megszűntek a kamarák. Nem szűntek meg a kamarák, 
önkéntesek lettek, de a kamaráknak lehetne olyan hatása vagy hatásköre, ha ők is kérnék ezt, 
amellyel erre oda tudnának hatni.  

Másik: itt Niklai úr mondta a marketinggel kapcsolatos dolgokat. Engedjék meg, én 
gyakorlati ember vagyok, részben a vendéglátás területén működik a családi vállalkozásunk 
is. És olyan viszonylag sikeresnek mondható terület mint Sárvár és környéke, ahol viszonylag 
jól szuperál a vendéglátás és a fürdőfejlesztések miatt a vendéglátó-ipari helyzetek jól állnak, 
van viszonylag sok vendég, nem annyi, mint amennyi kellene és nem annyi, ami el tud tartani 
annyi vendéglátót, mint amennyi már működik Sárváron akár szálláshelyben, akár 
vendéglátóhelyben. Itt se volt korlátozás. Sárvár környékén többször kezdeményeztem már, 
hogy próbálkozzunk meg egy közös, együttes fellépéssel a szakma részéről egy-egy célterület 
marketing eszközökkel történő, úgymond, megtámadásával. Sajnálatos módon azt kell 
mondanom, hogy a szakmai résztvevők zárkóznak el ettől legtöbbször. Elvárnák, hogy az 
önkormányzatok lépjenek helyettük, elvárnának mindenkitől valami közreműködést, a vége 
mindig, hogy az államtól, de nagyon kevés olyan vállalkozó van, aki maga is hajlandó 
nemcsak anyagilag, hanem tettel is tenni azért, hogy Csehországban vagy éppen 
Lengyelországban megjelenjen egy vásáron szóróanyaggal, bármilyen anyaggal. Ez is nagyon 
nagy baj, és itt van az, hogy felhígult a szakma. Van, akinek nagyon jól megy, van, akinek 
kevésbé jól megy, és nincs rá tehetségük, hogy ilyenekben részt vegyenek, ezt is tudomásul 
kell venni. De ha nem fektetünk be egy üzletbe, akkor ne is várjuk el azt, hogy abból haszon 
legyen. Ez megint a szakma felelőssége, magamat is belesorolom, és én ezt röstellem. 
Higgyék el, ez nagyon nagy baj, hogy nagyon nehéz összeszervezni egy tdm-be, akár egy 
rendszerbe a szakmát úgy, hogy tevőlegesen segítsen. Névleg adják a nevüket, de ha pénzt 
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kérnénk, vagy közreműködést kérnénk, akkor már lehúzódnak a rolók és akkor vége a 
történetnek.  

Én azért ennek a kormánynak az intézkedésének sorában rengeteg pozitív és rengeteg 
negatív dolgot is fel tudnék sorolni. Én úgy gondolom, hogy mi vendéglátósok általában a 
negatívként éljük meg például az élelmiszerlánc-ellenőrzési adónak a bevezetését, amelynek 
van egy limitált mértéke, amely ha eléri az egy százalékát a bevétel, ha nem éri el, 
mindenképpen be kell fizetni az állam felé. Ez úgy gondolom, hogy ez újabb adónem, erről 
beszélni kell, és őszintén kell beszélni, mert ha nem beszélünk őszintén, azt mondhatják, hogy 
földbe dugjuk a fejünket, mint a struccmadár. 

Én úgy gondolom, hogy általában az adóztatás túlzott mértékű ma a vendéglátás, 
idegenforgalom területén. Ezt tudomásul kell venni, és mi az osztrák és szlovén határ 
közelében élők még kicsit tragikusabban éljük meg, mert például az adóztatási rendszerek 
miatt, amikor azt mondják a vendéglátósok, hogy kimennek Ausztriába vásárolni, el tudom 
mondani, hogy az osztrák Metro áruházban ugyanaz az új-zélandi bárányhús pont a felébe 
kerül, mint nálunk az adórendszer miatt. Buta lenne az a vendéglátós, ha nem ott szerezné be 
azt a bárányhúst, és akkor talán piacképesebb, versenyképesebb tud lenni az osztrák 
vendéglősökkel, vendéglátókkal vívott harcában. Még fürdőhelyek között is megy a nagy 
boksz, de ez külön téma. Úgy gondolom, hogy valóban az adó az, ami a legsúlyosabban 
befolyásolja magát a működést.  

Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére ez a kormány tett egy-két dolgot, és elhangzott 
az, hogy forgóeszköz-hitelhez hogy lehet hozzáférni. Korrektül gazdálkodó vállalkozások 
hozzáférnek a Széchenyi-hitelkártyához, amelynek van egy eszközlehetősége, amely 
viszonylag kedvező kamatfeltételekkel forgóeszközhitelt is tud biztosítani, és ehhez 
gyakorlatilag majdnem minden takarékszövetkezetnél, illetve az OTP-nél hozzá lehet férni. 
Persze ennek vannak kötelezettségei is, de úgy gondolom, azért rendelkezésre áll ma is egy 
olyan forgóeszköz-hitellehetőség, amely nem biztos, hogy mindenkinek elérhető lesz. Ezt is 
ki kell jelenteni. 

A kafetéria-rendszereknél a Széchenyi-kártya mellett azért megjelent az Erzsébet-
utalvány is, úgy gondolom, ez is segíthet abban, hogy vendéglátóhelyek elfogadóhellyé 
nyilvánuljanak akkor, hogy ezzel is bővítsék a forgalmukat. Egész zárójelben mint 
vendéglátós mondom, ha Erzsébet-kártyát lehet váltani, akkor ezzel nyugodtan meg lehet 
oldani a reprezentációt. Nem olyan zsákutca, vagy nem olyan becsapása az egész rendszernek, 
amiről beszélünk, egy legális módja lenne annak, hogy a reprezentációt Erzsébet-utalvánnyal 
fizessük és kész, ennyi a történet. Én úgy gondolom, ebből többet nem lehet kihozni, mert a 
reprezentációban voltak vadhajtások, és sajnálatos módon általában azt el lehet mondani a 
magyar törvényalkotásról, hogy mindig szankcionál, és sosem pozitívan diszkriminál. Már itt 
a bizottságon is többször elmondtam, hogy egészen elképesztő az, hogy alapvetően a 
vendéglátásban dolgozókról mindenki azt feltételezi, hogy a szakács meg akarja mérgezni a 
vendégeket, rosszul akar főzni, nem akarja betenni a nyersanyagot a pincébe, nem akar 
kedves lenni, meg nem akar udvarias lenni a vendéggel szemben. Pedig ez nem így van, 99 
százalék tisztességes, rendes ember, aki él-hal azért, hogy ebben a szakmában dolgozhasson 
és ebből meg tudjon élni. Itt van a baj a törvényeinkkel, mert pont fordítva gondolkodnak a 
törvényt jogszerűen megfogalmazók, mert gyakorlatilag mindent csak szankcionálni akarnak. 

Még egy nagyon fontos dologra szeretném itt felhívni a foglalkoztatással kapcsolatban a 
figyelmet. Gyakorlatilag január 1-jétől élni fog már a munkahelyvédelmi törvény, amelyben a 
25 év alatti és 55 év feletti kollégáknak valóban jelentős kedvezményekkel lehet az 
alkalmazását biztosítani, fenntartani, ugyanis jelentősek lesznek a járulékkönnyítések ezen a 
területen. Úgy gondolom, ez is egy olyan lépés, amely előrevisz.  

A nemdohányzók védelméről szóló törvénnyel kapcsolatban munkacsoportban már 
tárgyaltunk erről kormánypárti képviselőtársaimmal, fideszes és KDNP-s 
képviselőtársainkkal. Itt valóban lépnünk kell. Vannak neuralgikus pontok, én úgy gondolom, 
biztosítani kell azokat a pipatóriumokat, dohányzó helyiségeket akár még a 
gyógyszállodákban is, sőt a gyógyszállodák minősítéseit is át kell valahogy gondolnunk, hogy 
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a gyógyszállodák ne legyenek automatikusan egészségügyi intézménynek minősítve, és sehol 
ne lehessen a területén dohányozni. Tehát a törvényt át kell gondolnunk és át kell rágnunk, és 
valamennyi képviselőtársam nevében azt kérem, hogy önök, akik ezen a szakmai területen 
minden nap ott élnek, minden nap látják a problémákat, legyenek kedvesek, bombázzanak 
bennünket akár személyesen, akár emailben, akár levélben. Mert az a cél, hogy előbb-utóbb 
visszaálljon olyan kerékvágásba a magyarországi vendéglátásnak is a története, mint amilyen 
általában az Európai Unióban a többi ország vendéglátóinak a helyzete. 

Köszönöm szépen. 
 

(Lasztovicza Jenő, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök minden 

vendéget, aki eljött a mai bizottsági ülésre. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e még a 
képviselők részéről? (Jelzésre:) Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is nagyon sok bizottsági 

ülésen azzal találkozhatunk, hogy a meghívottak elmondják nagyjából, hogy minden nagyon 
szép, minden nagyon jó, aztán utána a folyosón beszélgetünk az igazi problémákról. Úgyhogy 
én szeretném megköszönni az itt megjelent képviselőknek, hogy valóban őszintén beszéltek a 
problémákról a bizottság előtt is. Valóban szerintem súlyos problémák vannak. A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, ahogy Zakó képviselőtársam is mondta, többször felhívta a 
figyelmet ezekre a problémákra már a tárgyalásoknál. Például az 5 százalékos áfára benyújtott 
javaslatunkat leszavazták, de ugyanúgy a dohányzással kapcsolatban jeleztük már a törvény 
tárgyalásánál, hogy ez problémákat fog jelenteni a vendéglátóhelyeknél, hiszen a 
vendéglátóhelyeknél meggyőződésem, hogy kimutathatatlan, de biztos, hogy forgalom-
visszaesést jelentett. És vannak olyan helyek, ahol ez kulturáltan és mindenki számára 
megfelelően megoldható lett volna, hogy mind a dohányosok, mind a nemdohányzók jól 
járjanak. 

Aztán beszéltünk itt nagyon sok mindenről, és nagyon sokszor más területeken is szóba 
kerül, hogy az Európai Unió az egyenlő versenyhelyzeteket támogatja, nem szabad nekünk 
diszkriminálni, nem szabad előnyöket nyújtani sem a magyar vállalkozásoknak, sem a magyar 
érdekeknek, mert azt az Európai Unió súlyosan bünteti. Itt ismételten felmerül az a kérdés, 
hogy mennyire egyenlő itt a versenyhelyzet a magyar vendéglátással és a külföldi 
országokban tapasztalható vendéglátással kapcsolatosan akkor, hogyha megnézzük, hogy itt a 
jelentésben is szereplő áfakulcsokat a különböző országokban. Tehát ez 10-15 százalék az 
Európai Unióban átlagban, de hát egy hosszú ideje nehéz gazdasági helyzetben lévő 
Írországban is 9 százalék tud lenni. Mindenképpen úgy érzem, hogy ez kormányzati 
felelősség lenne, hogy ezekben a helyzetekben lépjen. 

Aztán abban is szerintem a kormánynak kellene lépnie, hogy a hazai termelőket és a 
vendéglátóhelyeket összehozza, koordinálja, esetleg ezt a mezőgazdasági minisztérium meg is 
tehetné. Gondolok itt arra, hogyha valamilyen rendszerbe bejelentkeznének, mondjuk a hazai 
termelők és a vendéglátóhelyek, és akkor ebben a rendszerben résztvevőknek valamilyen 
kedvezmény kialakítása lehetséges lenne, itt akkor lehetne ellenőrizni az élelmiszerek 
minőségét, és a vendéglátóhelyek is a hazai termékeket használnák fel. 

Aztán szintén, ami szerintem kormányzati felelősség, és ezért is volt kicsit nekem 
furcsa, hogy Kovács képviselő úr nem a problémamegoldásokról beszélt, hanem arról, hogy 
nagyon sokan vannak a vendéglátóhelyeken, sőt, elhangzott egy olyan mondat, hogy 
megszűnt az állami kontroll, és ebben a szakmai felelősséget kell keresni. Hát ha megszűnt az 
állami kontroll, akkor abban nem hiszem, hogy a szakmai felelősséget kellene keresni. 

De ugyanez az Artisjus esete. Miért nem az állam kezeli, többször felvetették ezt a 
problémát. Többször elmondtuk már az elmúlt időszakban, hogy az Artisjus szinte hatósági 
jogkörrel sarcolja a vendéglátóhelyeket, súlyos százmilliókat szed be évente, és ezeknek a 
pénzeknek a felhasználása igencsak homályos, tehát nem igazán lehet követni. Ezt a kérdést 
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már rég meg kellett volna oldani. Az állam hagyja és engedi, hogy az Artisjus úgy működjön 
Magyarországon, ahogy működik. Gondolom, szinte hatósági jogkörökkel rendelkezik, és egy 
ilyen nehéz helyzetben, amikor minden egyes állami bevételre szükség van, miért nem az 
állam foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és miért nem az állam koordinálja ennek az 
egésznek a lehetőségét. 

Tehát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok állami felelősség van, nemcsak ennek a 
kormánynak a felelőssége egyébként, hiszen az Artisjusnak a jogokat nem ez a kormány adta 
annak idején. Ennek is megvolt a maga oka és a maga háttere, amit akár még egy vizsgálatot 
is megérdemel, hogy hogy juthatott ilyen jogkörökhöz. De ennek a kormánynak az elmúlt két 
évben a kétharmad birtokába lett volna lehetősége, hogy ezen segítsen, de reméljük, hogy az 
előttünk álló másfél évben még ez sikerülni fog, és tudunk segíteni a vendéglátás helyzetén 
akár ilyen rendelkezésekkel. Hiszen azt mondom, hogy a legnagyobb probléma, ha már szóba 
kerültek a játékgépek, mind a játékgépek és dohányzás tilalmának bevezetésével az, hogy 
mind a két rendelkezés egyértelműen bevételkiesést fog eredményezni, viszont helyette nem 
nyújtottunk semmit. Tehát én egyet is értenék mind a két rendelkezéssel még ebben a 
formában is, hogyha nyújtottunk volna valamit ehelyett a vendéglátóhelyeknek, tehát 
valamilyen kompenzációval segítettük volna az életben maradásukat, hiszen ez egy nagyon 
lényeges dolog lenne. Én azt szeretném kérni a jelenlévő képviselőit, és azon gondolkozzunk 
el, hogy mivel tudnánk ezt a kompenzációt segíteni a vendéglátóhelyek felé. 

Utolsó megjegyzésem, hogy lássák, hogy nálunk lehet vitatkozni egymással is, Zakó 
képviselőtársamnak, vendéglátó-iparit végeztem, bárcsak még egyszer 17 éves lennék és 
elküldenének a haszonkulcsért, mert én is mentem érte annak idején, és mégis elég normális 
képzést kaptunk abban az időszakban itt a Béke Szállóban. Akkor még egy teljesen más 
rendszer működött, úgyhogy én szívesen mennék a haszonkulcsért, hogyha 17 éves lehetnék. 

Köszönöm. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több 

képviselőtársam nem akar hozzászólni. Megkérdezem helyettes államtitkár urat, hogy a 
képviselői hozzászólásokra van-e reagálása? (Dr. Lenner Áron Márk bólint.) Parancsoljon! 

Válaszok 
DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Természetesen, köszönöm szépen. 
Visszafelé haladva, Szilágyi képviselő úr kérdésére, hogy helyi termékeket hogyan 

lehetne összekapcsolni a vendéglátóhelyekkel. Ezzel kapcsolatban született egy intézkedés, 
tehát Magyary Egyszerűsítési Program keretében vállalkozói adminisztratív terhek 
csökkentése programban a helyi termelői piacok újraszabályozására kerül sor. Itt elsősorban 
ezek a helyi termelői piacok arra szolgálnak, hogy a környékben megtermelt élelmiszereket 
lehessen a termelőktől közvetlenül megvásárolni sokkal könnyítettebb szabályrendszerben, 
mint a piacon. Tehát nem szükségesek azok a higiéniai feltételek, és néha túlzó 
üzlethelyiségre vonatkozó elvárások, mint egy állandóan működő piacon, hanem klasszikusan 
a termelő által kis volumenben megtermelt élelmiszerhez juthatnak itt hozzá nemcsak a 
környéken lakók, hanem akár a vendéglátóhelyek is beszerezhetik innen a friss termékeket, 
amelyek a helyi termelőktől származnak. 

Kovács képviselő úr kérdésére és felvetésére, hogy az Erzsébet-kártya esetleg milyen 
kapcsolatba kerülhet a reprezentációs költségek elszámolásával. Azt tudom elmondani, hogy 
az Erzsébet-kártya és Erzsébet-program alapvetően egy szociális ellátás irányába fog a 
jövőben elmozdulni, tehát nem feltétlenül lesz a kafetéria-rendszernek egy kiegészítő eleme, 
hanem szociális juttatásként juthatnak hozzá az arra jogosultak az Erzsébet-utalványokhoz. A 
munkavállalók a SZÉP kártya rendszeren keresztül fognak kafetériajuttatásban részesülni. 

Pál képviselő úr kérdésére, hogy mi történt a tavaly őszi kormányhatározat nyomán. 
Négy pont volt, az egyik a stratégia kidolgozása. Ez érinti az első kérdését is képviselő úrnak. 
Stratégia kidolgozása jelenleg abban a stádiumban áll, hogy ez egyelőre egy nem nyilvános 
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belső munkaanyagként funkcionál, tehát ez is oka annak, hogy nem kerülhetett egyelőre a 
bizottság elé. Természetesen amint ez a státusza ennek az anyagnak megváltozik, mi örömmel 
folytatunk erről bármilyen fórumon konzultációt az érintettekkel. 

A higiéniai útmutató elkészítése szerepelt még a tavaly őszi kormányhatározatban. Ez a 
tavasz folyamán megjelent, ezt jelentésünk egy pár bekezdésben taglalja, hogy ennek a 
megszületésének körülményei mik voltak, ez mennyiben hasznos a vendéglátóhelyek HACCP 
szabályainak kialakításakor és követésekor. 

A negyedik pontja a kormányhatározatnak a kafetéria-rendszer átalakítása volt SZÉP 
kártya relációjában. Ez gyakorlatilag megtörtént, a SZÉP kártya rendszere működik. Jelenleg 
van napirenden és előkészítés alatt a SZÉP kártya rendelet módosítása. Nem kell semmilyen 
átfogó módosításra gondolni, hanem a működési tapasztalatok alapján a finomhangolása 
történik meg a szabályozásnak majd. Olyan kérdéseket fog érinteni a módosítás, ami a SZÉP 
kártya örökölhetőségére vonatkoznak például, illetve egy szankciórendszert vezetünk be arról, 
hogyha az elfogadóhely nem arra használja föl a SZÉP kártyát, amire az való, tehát például 
külföldi utazások ellentételezésére a SZÉP kártya nem alkalmas. 

Illetve az utolsó pontja a kormányhatározatnak a jogszabályi környezet felülvizsgálata 
volt. Ez jelenleg még nem történt meg, tehát egy koncepcióval rendelkezünk egyelőre a 
turizmus- és vendéglátás-törvény tekintetében. Ennek az elfogadása várhatóan, ahogy múlt 
héten miniszter úr is említette, a jövő év első negyedévében várható, legalább is a 
minisztérium részéről ezt egy záros határidőn belül be fogjuk nyújtani a tisztelt Ház részére, 
és onnantól kezdve képviselő urakon múlik az, hogy hogyan fog kinézni ennek a törvénynek a 
végleges változata, illetve hogy el lesz-e fogadva. 

Teljesség igénye nélkül nagyon sok helyen fölmerült az áfakulcsoknak a kérdése. Itt 
ehhez tényleg csak annyit fűznék hozzá, hogy a kormány alapvető gazdaság- és adópolitikai 
elképzelése az, hogy a munkát terhelő adókat próbálja a lehető legalacsonyabb szinten tartani 
és csökkenteni. Ezt viszont máshogyan nem lehet kompenzálni, mint a fogyasztást terhelő 
adók relatív magas szinten tartásával. Természetesen hogyha a gazdasági helyzet és 
növekedés megengedi, akkor ezek az adómértékek a későbbiekben akár változhatnak is, de 
sajnos egyelőre nem ez a realitás. 

Szóba kerültek még a szivarszobák is. Jelen esetben működhetnek szállodában a 
szivarszobák. A nemdohányzók védelméről szóló törvénymódosítás értelmében újakat nem 
lehet kialakítani, ám 2012. január előtt létező dohányzóhelyiségek funkcionálhatnak a 
továbbiakban is szivarszobaként azzal, hogy ott szolgáltatási tevékenység nem nyújtható, 
tehát ott nem lehet ételt-italt fölszolgálni, ott szivarozni lehet. Ez egy olyan pontja a 
szabályozásnak, ami akár alkalmas lehet arra, hogy áttekintsük, hogy hogyan lehetne akár egy 
új szállodában is egy ilyen helyiséget kialakítani, hogyha valakinek kifejezetten szivarozni 
lenne kedve, és tél van, akkor ezt kevéssé hatékonyan lehet a szabadban megtenni. 

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos zéró toleranciában mi igazából nem szeretnénk 
elvenni az EMMI-nek a kenyerét ennek a hatásainak a feltérképezésében. Elképzelhető, hogy 
ez fogyasztásnövekedéssel járna, de teljesen biztos vagyok benne, hogy ennek elég súlyos ára 
lenne közúti balesetek tekintetében is. Tehát maximálisan egyetértek képviselő úrral abban, 
hogyha egy pohár valamit megengednénk, akkor valószínűleg az lenne ennek a 
szabályozásnak az eredménye, hogy abból nagyon gyorsan több pohár lenne, és az általános 
tilalmon hogyha rést ütünk, akkor szerintem az jelentős ittasvezetés-növekedéssel járhatna. 

Igen, itt a nyitott üvegek ügye még előkerült. Én is értesültem a sajtóból erről az esetről, 
amikor az ír kocsmának hat hét szünetet rendelt el a hatóság a kinyitott üveg miatt. Ez 
ténylegesen nonszensz, meg fogjuk vizsgálni a szabályozást, hogy ezt hogyan lehetne a való 
élethez alakítani. Ez nem egy olyan fokú szabálysértés egy nyitott üveget ott tartani, illetve 
azzal főzni, ami indokolná azt, hogy ekkora gazdasági hátrányt okozzunk egy vállalkozásnak. 

Nyerőgépek betiltása esetében a kormánynak egy közpolitikai célja, hogy az a haszon, 
ami esetlegesen befolyik a nyerőgépekből, az semmiképpen nem tudja ellentételezni azt a 
társadalmi veszteséget, amit a szerencsejáték-függő állampolgárok okoznak saját maguknak 
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és családjuknak azzal, hogy a megkeresett jövedelmük jelentős részét nyerőgépekbe helyezték 
el, ami nem biztos, hogy a legjobb befektetése volt ennek. 

Köszönöm szépen, nagyon röviden ennyit szerettem volna válaszolni és szeretném 
jelezni, hogy sajnos el kell mennem, mert a következő program az már elkezdődött. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Akkor egy mondat erejéig Pál Béla képviselő 

úr. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Csak azért, mert helyettes államtitkár úrnak el kell menni, csak 

egy mondatot. A többire választ kaptam, azt köszönöm, egyre nem, de nyilván az idő 
rövidsége sem engedte, hogy mi az, amit szakmai javaslataiból meg tudna fontolni, és nyilván 
hatásköri túllépés is lenne, hogyha mindenre választ adna, nem is kívánom. 

Azt viszont mindenképpen javasolnám, hogy ezeket a javaslatokat, amelyeket elnök úr, 
alelnök úr elmondott, ezt feltétlen építsék majd be abba az anyagba, amely most készül, mert 
azt gondolom, hogy ezek azok a kulcspontok, amit a vendéglátás stratégiai kidolgozásában fel 
lehet használni.  

Köszönöm szépen. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): (Jelzésre:) Zakó alelnök úrnak adnék röviden szót. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, csak nem tudom szó nélkül hagyni a játékfüggők 

kapcsán tett helyettes államtitkári választ, tudniillik ezen logika mentén a Szerencsejáték Zrt. 
valamennyi totózóját, lottózóját is be lehetne zárni, mert a kaparós sorsjegy meg az ötös-, 
hatoslottó, skandináv lottó befizetett forintjai ugyanígy nincsenek megpántlikázva, hogy az a 
családfőnek a gyerek kiflijére, kakaójára volt félretéve, vagy pedig a nyerőgépbe, amit 
bedobtak. Tehát szerintem itt magasabb lobbiérdekek hatottak közre, úgyhogy ha a 
szerencsejáték-függő emberek felől közelítünk, akkor legyünk konzekvensek és minden 
totózót, lottózót zárjunk be. 

 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Nem tudom, hogy szót kér-e még ezek után helyettes 

államtitkár úr? Nem?  

Reagálások a bizottsági észrevételekre, kérdésekre 
DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Egy mondat erejéig még Pál képviselő úr felvetésére, sajnos még nem 
kaptam meg ezt a két anyagot, csak ezt szerettem volna röviden jelezni, hogy amennyiben 
ezeket megkapjuk, természetesen meg fogjuk vizsgálni, és az abban foglaltakkal 
kapcsolatban, amennyiben azok találkoznak a tárca által képviselt állásponttal, természetesen 
ezt fel fogjuk használni. 

Zakó képviselő úr felvetésére: nem érzem magam teljesen illetékesnek szerencsejáték 
ügyekben, a kormány döntéseivel kapcsolatos álláspontot kommunikálni, ám nem 
hasonlítanám össze a nyerőgépeket a lottózóban folyó szerencsejátékkal. Azt hiszem, hogy 
lehet egy mély szakmai tartalma ennek, biztos vagyok benne, hogy más függőséget okoz a 
lottózás, mint a nyerőgépbe történő pénzbedobálás.  

Köszönöm szépen. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Akkor mi el is engedjük helyettes 

államtitkár urat, és megadnám a szót Kovács László elnök úrnak. 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (Magyar Vendéglátók Ipartestülete): Köszönöm szépen. Pál Béla 

képviselő úr megszólítására a szakmával kapcsolatos kérdésére, hogy mit tehet a szakma a 
vendéglátás rossz hírét keltő vállalkozók kiszűrése érdekében. Röviden és lakonikusan csak 
annyit mondanék, hogy semmit. Ugyanis a működési engedélyek kiadásához semmi közünk. 
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Én ezért is hangsúlyoztam az előbb, hogy van lehetősége az államnak arra, hogy koncessziós 
törvényt hozzon létre, abban az esetben szakmai szervezetek észrevételének 
figyelembevételével adhat ki működési engedélyt. Abban a pillanatban van már súlya szakmai 
szervezeteknek is. Nem szeretnék most nagyon konkrét példákat, de azért az elmúlt időszak 
óriási botrányt kiváltott, V. László keltette hullámokra reagálni, hogy valójában mit tehet egy 
vendéglátós egy ilyen jelenséggel szemben. Behúzza fülét-farkát, mert nem akar 
kellemetlenséget. Mint ahogy a hatósági intézkedésekkel szemben is ezt tette, és az előbb 
említett egy üveg whisky esetét csak a jéghegy csúcsának tartom, mert ők voltak egyedül, 
akik merték vállalni a sajtó nyilvánosságát, és feltették ezt az ügyet. A Kaledónia nevezetű 
bisztróról, sörözőről vagy ír pubról van szó. Ugyanis múlt héten voltam egy olasz szakmai 
kiránduláson, és az ott utazó 50 személyből 49 azt mondta, hogy részese volt, vagy közvetlen 
környezetében történtek hasonló bezárások. Tehát ez egyáltalán nem egy csekély visszatartó 
erő, a vállalkozási kedv lelohasztására kiváló, és ezért mondtam, hogyha ezeket a törvényeket 
sikerül ésszerűen, életszerűen alkalmazhatóvá tenni, az nagyon nagy segítség nekünk 
szakmabélieknek. 

Konkrétan a jövedéki törvény 10. paragrafusa rég túlhaladott, nem betartható. Minden 
vállalkozás, aki kitelepülést végez ma, az a visszapakolása alkalmával törvényszegést követ 
el. Gondolom, senki nem gondolja azonban azt, hogy ezeknek ki kéne a csatornába önteni 
ezeket a megmaradt italokat. 

Szeretném az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatban az észrevételeimet megtenni. Jelen 
pillanatban az össz-, vendéglátásra fordítható kafetéria-lehetőség 17500 forint/hó. Ez 
kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt, akkor ugyanis 18000 forint volt. Most azt tervezi a 
kormányzat tudomásom szerint, remélem, nem jól tudom, hogy jövőre kivezetik a 
vendéglátásból az Erzsébet-utalvány elköltésének a lehetőségét, ebben az esetben 12500 forint 
lesz, ami a három évvel ezelőtti 18000-hez képest jelentős volumencsökkenést jelent. Tehát 
mi egyáltalán nem tudjuk támogatni azt, hogy a szociális helyzetre való tekintettel 
vendéglátásban nem lehet elkölteni, hiszen van, aki konkrétan a napi étkezését meleg ételként 
szeretné elfogyasztani. És utalnék arra az étkezési utalványos problémára, ami 2011-ben 
januárban lett bevezetve, havi egymilliárd forinttal csökkent a munkahelyi vendéglátás 
forgalma abban a pillanatban, amikor lehetővé tették élelmiszerüzletek számára legálisan az 
étkezési jegy elfogadását. Csináltak egy kis melegételes sarkot, és abban a pillanatban akár 
biciklitömlőt vagy cipőpertlit is lehetett vásárolni az étkezési jegyből. 

Pozitív fejleményként szeretném a hatóságok részéről a Nébih jelenlegi hozzáállását 
megemlíteni és a GHP, a jó higiéniai gyakorlat című könyv kormányhatározat alapján való 
létrehozásának egy példamutató értéke van. Jómagam is részt vettem benne, valóban 
komolyan gondolják az emberarcú hatóság képét. 

Szivarszobákról csak annyit, hogy jelen pillanatban összesen tudomásom szerint, bár én 
nem akarok fogadatlan prókátor lenni, 18 szálloda jelentette be a törvény kihirdetésétől 
számára lehetőségként 60 napig nyitva álló procedúra során azt, hogy ő a szivarszobáját 
üzemeltetni szeretné. Magyarul, a jelenleg Magyarországon lévő szállodákhoz képest szinte 
nulla. És akik ezt nem tették meg a törvény életbelépését, kihirdetését követő 60 napon belül, 
automatikusan elestek ettől a lehetőségtől, magyarul január 1-jétől bezáratták a 
szivarszobákat. Tehát nulla az, ami ma Magyarországon szivarszobaként működik. Ennek az 
újbóli létrehozása lenne a javaslatunk. 

Én köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Kérdezem Niklai Ákos urat, hogy szeretne-e röviden 

válaszolni az elhangzottakra. 
 
DR. NIKLAI ÁKOS (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Zakó alelnök úr észrevételével kapcsolatosan: Artisjusról annyit szeretnék mondani, 
valóban az árlistájuk rendkívül komplikált. Ha valaki mérgezni szeretné magát, szívesen 
elküldeném azt a 10-15 oldalas jövő évi árlistát, amelyet a bennfenteseknek már elküldtek. 
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Hihetetlen komplikált. Reméljük, hogy az NGM hathatós közreműködésével, bár vannak 
kételyeim, hogy elég eredményes lesz-e, legalább is a szakma szempontjából. A cél mégis az 
lenne, hogy a vendéglátás nehéz helyzetében ne emelkedjen jövőre az Artisjusnak fizetendő 
jogdíj.  

A mostani új rendeletek lehetőséget teremtettek arra, hogy véleményünket kifejthessük. 
Küldtünk egy levelet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, és itt utalnék a szállodákkal 
kapcsolatosan. Mi mint mérőeszközként a REVPAR-t jelöltük meg, tehát van igazából 
mérőeszköz arra vonatkozólag, hogy bemutassuk azt, hogy amennyiben országosan vagy 
kategóriánként a REVPAR nem emelkedik, akkor nem kellene támogatni az áremelést. 
Ugyanígy a vendéglátás bevételeivel kapcsolatosan is vannak egyébként a KSH 
közreműködésével kidolgozható makroszámok, amelyek mutatnák mindezt. 

Elhangzott észrevétel a SZÉP kártyával kapcsolatosan. Én egy picit pontosítani 
szeretnék több hozzászólást. Az NGM honlapján megjelent a SZÉP kártya felhasználása. 
Érdekes módon a feltöltés és felhasználás igazából a vendéglátó zseb 50 százalék fölötti 
primátusát mutatja, a feltöltés talán 54 százalék, a felhasználás pedig 58 százalék. De itt azt a 
megjegyzést tenném, és az írásbeli anyagomba is beírtam, hogy az nem feltétlen a mai 
megbeszélés tárgyát képező turisztikai vendéglátásban jelentkezik, hanem igazából ez a 
napközbeni munkahelyi vendéglátást pótolja, és arra kerül teljes mértékben felhasználásra. 

Pál Béla képviselő úrral kapcsolatosan: a szövetségünk, itt az ipartestületünk és más 
szakmai szövetségünk részt vett a stratégiakészítésben, és várjuk igazából a további 
megbeszéléseket. Az én anyagom részben az ottani megbeszélésekre is épült. 

Valóban azok a jelenségek, amelyek az újságokban megjelennek, az sok mindenkinek 
bosszantó, de azért azt szeretném mondani, hogy azok, amelyek nagy port vernek föl, az nem 
vendéglátás, az prostitúcióval van összefüggésben. És ahhoz nekünk semmi közünk, mert 
azok a legnagyobb balhék, ahol horribilis számlákat fizettettek ki egy vendéggel, ez nem 
vendéglátás. Úgyhogy ezt nem lehet elvárni a vendéglátóktól, ezzel együtt vannak azért 
valóban feladataink, szerintem jóval kevesebb a panasz, mint korábban volt. Javasoltunk 
korábban szemléletváltoztatási kampányt a szakma felé és a lakosság felé is, hiszen a 
vendégszeretet és vendégbarátság a szakmában is fontos, és a szakmán kívül is. Javasolnám 
ennek az ismételt napirendre tűzését. 

Oktatásról: itt nagyon sok jó felvetés elhangzott. Rövid idő miatt engedjék meg, hogy 
még egy mondatot mondjak a felsőfokú oktatásról. Itt érdemes lenne egy szakmai stratégiát is 
kialakítani, mert pillanatnyilag nincsen a szakmának ezzel kapcsolatosan. Annak érdekében, 
hogy a munkaerőpiaci igényeket kielégítsük, és évek óta, mióta három éve megszüntették a 
kötelező nyolcadik félévi gyakorlatot, igazából a kibocsátott hallgatói minőség jóval 
gyengébb, mint korábban volt. Tehát mindenképpen napirendre kellene tűzni a nyolcadik 
félévi kötelező gyakorlatot is. 

Kovács Ferenc képviselő úrral kapcsolatosan valóban itt a fókapélda az jó, de hát itt 
magunkat nem tudjuk korlátozni. Itt igazából tényleg mindent meg kell tennünk a kereslet 
növelése érdekében. És itt azért felvetném, a szakmai együttműködésnek akkor, amikor a 
KSH kimutatása szerint a vállalkozások 70 százaléka ráfizetéses, és ez a cikk megjelent a 
szakmai újságokban ennek az évnek az elején, a marketing vonatkozásában az igazi előrelépés 
az lenne, hogyha az idegenforgalmi adót valóban turisztikai, marketing célokra lehetne 
felhasználni. És ebben kérném szépen a képviselő hölgyek és urak segítségét, hogy akkor, 
amikor a turizmustörvényben ez napirendre kerül, az ezirányú szándékainkat támogassák. 

A Széchenyi kártyával kapcsolatosan képviselő úr az ideális helyzetről, a jól működő 
vállalkozásokról beszélt. Valóban kaphatnak Széchenyi kártyát, de igazából a KSH-tól 
kaptunk még különböző elemzéseket, az azt mutatja, hogy a vendéglátó vállalatok 
tőkeszerkezete nem egészséges, 70 százalékuk ráfizetéses, Széchenyi kártyát ezek a cégek 
nem kaphatnak igazából. Úgyhogy ebből a vállalkozások 70 százaléka ki van zárva. Most 
nyilván nem szeretnénk, hogy 70 százalék bezárjon, tehát felelősséget kellene vállalnunk 
azért, hogy a 70 százalék, amelyik most még biceg, hátha a bicegés után fel lehet építeni 
ezeket a cégeket. 
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A dohányzással kapcsolatosan a törvény megjelenését követően azonnal tettünk 
javaslatot. Van is egy ilyen monitoring bizottság. Azt hiszem, rövidítették a jelentkezésünket, 
ahol felvetettük egyrészt a szivarszobával kapcsolatos anomáliát, valóban egy lehetetlen 
dolog, és az nem elég, amit helyettes államtitkár úr mondott, hogy a régi szállodákban. 18 
szállodában lehet esetleg a szivarszobában dohányozni, végül is létesülnek új szállodák, ott is 
ezt mindenképpen biztosítani kellene. 

A másik pedig: valóban a gyógyszállodák nem kórházak, tehát ne hozzuk a magyar 
gyógyszállodákat versenyhátrányba osztrák partnereikkel szemben, hiszen Ausztriában a 
gyógyszállodákban korlátozások mellett szivarszobában lehet fogyasztani. 

Köszönöm szépen.  
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): (Jelzésre:) Köszönöm, akkor még egy gondolat 

erejéig megadom a szót Szilágyi képviselő úrnak. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, csak mert szóba került itt V. László 

esete és különböző maffia dolgok. Egy dologra fel szeretném hívni az önök figyelmét is és a 
kormánynak, egyébként nemcsak a kormánynak lenne feladata, hanem önöknek is. Abból, 
hogy nehéz helyzetbe kerültek bizonyos szállodák és vendéglátóhelyek a gazdasági 
viszonyokat illetően, és nagyon sok helyen egyébként banki finanszírozással csinálták meg a 
vállalkozásaikat, ezért az a tendencia volt tapasztalható az elmúlt időszakban, hogy a bankok, 
szinte alvilági módszereket alkalmazva, nem a jogrend szerint eljárva bírósági úton 
érvényesítették a jogaikat, hanem szinte elfoglaltak alvilági módszerekkel különböző 
szállodákat. Erről cikkeztek az újságok, ezekben a szállodákban jogerős birtokvédelem volt a 
jegyző által kiadva, történt ilyen Bükfürdőn és történt ilyen Hajdúszoboszlón is. Tudomásom 
szerint az egyik szálloda elsőfokon a bíróságon a CIB Bankkal szemben meg is nyerte már ezt 
a pert. Nem azt kívánnám, hogy beleszóljanak ebbe a vitás konfliktusba egy bank és a magyar 
vállalkozó között, de hogy a jogszerűséget betartsák a bankok ezekkel a vállalkozókkal 
szemben és a törvények szerint járjanak el, valamilyen érdekvédelmet, valamilyen segítséget 
ezek a vállalkozók szerintem megérdemelnének, hogy a jogszerűség be legyen tartva. Hiszen 
sok esetben, mint említettem, nem jogszerűen jártak el a bankok, hanem egyszerűen kigyúrt 
verőlegényekkel elfoglalták ezeket az intézményeket, amikor vendégek is voltak benne. 
Képzeljük el, hogy egy külföldi vendég, aki ezt átélte, az vajon mennyire van jó véleménnyel 
utána Magyarországról vagy az egész vendéglátásról. 

Köszönöm szépen. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm. Én azt gondolom, hogy eléggé kiveséztük 

ezt a témát itt bő másfél óra alatt, és nagyon szépen köszönöm a segítséget az önök részéről az 
írott anyaggal, illetve a kiegészítéssel. És azért is tartottuk fontosnak, hogy most itt az ősz 
elején tárgyaljuk ezt a kérdést, mert van jó néhány olyan dolog, amit át kell néznünk, meg kell 
néznünk, hogy hogy működött az elmúlt egy-két évben. És biztos vagyok benne, hogy az 
önök segítségével több helyen lehet korrekciót elérni a következő év elején.  

Én még egyszer megköszönném akkor az eljövetelt, és azt gondolom, a munkát még 
majd folytatni fogjuk. 

Beszámoló a magyarországi utazásszervezés helyzetéről, fejlesztési feladatairól 
Rátérnénk a második napirendi pontunkra, beszámoló a magyarországi utazásszervezés 

helyzetéről, fejlesztési feladatairól. Köszöntöm Molnár Gabriella elnök asszonyt a MUISZ 
részéről, Simon András urat. (Bús Balázs távozik.) Megkaptuk az anyagot, amit kértünk a 
mostani napirendi ponttal kapcsolatban. Én meg is adnám a szót akkor elnök asszonynak, 
hogyha van kiegészítenivaló az anyaghoz, akkor azt most meg lehet tenni. (Becsó Zsolt, 
Hadházy Sándor távozik.) 
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Szóbeli tájékoztatók 
MOLNÁR GABRIELLA (Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége): 

Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok!  
Nagyon köszönjük a mai meghívást, hiszen ebben a körben még nem volt módunk 

elmondani az utazási irodákat érintő problémákat. Bemutatnám kollégáimat, Molnár Judit a 
MUISZ kommunikációs vezetője, dr. Simon András a közlekedési szakterület 
érdekképviselője, nekik, illetve majd Simon Andrásnak átadom a szót. De először egy 
általános áttekintést szeretnék adni önöknek az utazási irodák működéséről, forgalmáról stb. 

Az utazási irodai rendelet 1992-es megjelenése óta nagyjából 1200 utazási iroda 
működik Magyarországon. Mi készítettünk egy felmérést, és ennek alapján azt tapasztaltuk, 
hogy körülbelül 600 iroda az, aki aktívan folytatja ezt a tevékenységet, a többieknél csak 
eseti, egy-egy alkalommal, például vadászati cégek, marketing cégek, akik biztonság kedvéért 
kiváltották az engedélyt, de nem folytatnak effektív utazási irodai tevékenységet. És ebből a 
600-ból 200 utazási iroda tagja szövetségünknek, de ez a tagság bonyolítja, ez a 200 iroda 
bonyolítja le a szervezett idegenforgalom 85-90 százalékát, tehát azt mondhatjuk, hogy aki 
mértékadó vállalkozás ebben a szakmában, az a tagjaink körébe tartozik. 

Az utazási irodák a KSH adatai szerint a regisztrált, tehát jogosan működő utazási 
irodák évi 180-190 milliárd közötti forgalmat bonyolítanak le és részletezve: a kiutazásnál a 
korábbi években 1 millió 200 ezer, 1 millió 300 ezer magyar állampolgár vette igénybe 
valamilyen formában kiutazásához vagy utazásához az utazási irodák segítségét. Ez a 
forgalom sajnos úgy tűnik, hogy a gazdasági válság hatására visszaesik. Nincsenek még 
végleges számaink, de a trend azt mutatja, hogy idén 15 százalékos visszaesés tapasztalható 
elsősorban a charterezés, charter utak területén, az utazási irodák ennek megfelelően 
csökkentették a charterek számát, tehát a lekötött kapacitásokat. Ez a kiutazás tulajdonképpen, 
talán önök azt mondhatják, hogy nem érdekes a bizottság számára, de ugyanakkor azért 
mindenképpen az életszínvonal, az élet minőségévé vált nagyon sokaknál, hogy minden évben 
egyszer-kétszer külföldre utaznak, és ezért talán nem elhanyagolható ezzel is néha 
foglalkozni. És ez a visszaesés, amit az előbb említettem, azért is szomorú, mert sok 
kisvállalkozásnak, elsősorban vidéki két-háromszemélyes családi vállalkozásoknak, közvetítő 
irodáknak a megszűnését, bezárását vonja maga után, tehát munkahelyek szűnnek meg. 

Beutazás szempontjából stagnálást észlelünk. A fapadosok ugyan ontják a turistákat, de 
ezek elsősorban vagy kizárólag az olcsóbb kategóriájú szállodákba, három csillag vagy az 
alatti kategóriába jönnek, sokkal kevesebbet fogyasztanak, éttermekbe nem járnak, közértben 
megveszik a kiflit, tehát lényegesen kisebb a költésük. Ez a forgalom fellendült, ez a 
szállodaszövetség számaiból is látszik, ugyanakkor a mice szegmens, tehát az incentív és 
konferenciaturizmus, a 4-5 csillagos szállodák igénybevétele erősen visszaesett, ami a 
beutaztató irodáknak komoly problémát jelent. 

A beutaztatók jelentősége egyébként abban van, hogy nemcsak egy-egy szolgáltatást, 
egy szállodai szobát kínálnak a vevőiknek, amit tulajdonképpen a mai internetes világban 
bárki közvetlenül is le tudna foglalni, hanem csomagokat ajánlanak fel a partnereiknek, 
megrendelőiknek. Tehát Magyarország kulturális, természeti adottságait, a tdm-szervezetek 
által összeállított programcsomagokat igyekeznek kínálni a külföldi turisták részére, és ebben 
nagyon nagy segítséget jelentene a beutaztatóknak is, hogyha a Magyar Turizmus Zrt. sokkal 
nagyobb kerettel rendelkezne, és a külföldi marketingtevékenységét fokozni tudná. Annál is 
inkább szükség lenne erre, mert az utóbbi időben Magyarország külföldi sajtója nem igazán 
mondható jónak, sőt hát nagyon sok támadás éri az országot, és ezt kellene a nemzeti 
propagandával, a marketinggel ellensúlyozni. 

Az önöknek is megküldött anyagban jelenleg a legsúlyosabb problémának mi a Malév 
megszűnése után kialakult állapotot tartjuk. 95 utazási iroda foglalkozik hivatalosan 
repülőjegy-eladással, azaz ezek az úgynevezett JATA-tagok, a JATA a nemzetközi 
légiforgalmi szövetség, kizárólag a hagyományos légitársaságok a tagjai ennek, tehát a 
fapadosok nem. A 95 utazási irodának azonban nagyon sok viszonteladója van a JATA-
jogosultsággal nem rendelkező irodáknál, tehát például akik utazási csomag részeként 
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nemcsak repülőjegyet árulnak, hanem utazási csomagokat állítanak össze külföldre, ezeket is 
természetesen súlyosan érinti a probléma, a Malév megszűnése. És akkor ezzel a témával 
kapcsolatban átadnám a szót Simon András kollégámnak. 

 
DR. SIMON ANDRÁS (Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége): 

Alelnök úr! Tisztelt Bizottság! Hogy kerül a csizma az asztalra, miért az utazási irodák 
hozzák elő a Malév megszűnése utáni helyzetet? 

Nos, ahogy elnök asszony is említette, egyrészt az utazási irodák tevékenységében ez 
nagyon fontos szerep. Talán nem mindenki tudja, hogy Magyarországon a repülőjegyek 70-75 
százalékát az utazási irodák értékesítették, és ez ma, amikor a fapadosok uralják a piacot, még 
mindig 60 százalék fölötti, tehát tulajdonképpen ennek az iparágnak a motorjai ilyen 
szempontból az utazási irodák. 

Azon kívül, amit a közvetlen repülőjegy-forgalom elvesztésén túl elveszítenek, az a 
beutazásban elszenvedett nagyon komoly sérelem. De túl a turizmus közvetlen veszteségén, 
itt feltétlenül beszélni kell az országot érő veszteségről. Nevezetesen arról, hogy amíg nincs 
magyar piacra optimalizált légitársaság, magyarul nincs egy olyan légitársaság, amelyik a 
magyar piac igényeit elégíti ki, addig Magyarország gazdasági kapcsolatait rendkívül komoly 
sérelem éri. Szoktuk mondani a szakmában, hogy mondjuk Észak-Koreának nincs szüksége 
légitársaságra, hiszen ők tudatosan bezárkóznak, nem akarnak külkapcsolatokat exportálni, 
nem akarnak turistákat. Magyarország pont az ellentettje, egy nyitott gazdaság jelentős 
külgazdasági kapcsolatokkal, exporttal, ugyanakkor Magyarországról elérhetetlenné válnak a 
klasszikus üzleti forgalomban azok a régiós nagyvárosok mint Varsó, Prága, Bukarest, Szófia, 
ahova a Magyarországra települő regionális cégek utaznak nap mint nap. Ma már az üzleti 
utazásnak az a jellemzője, hogy reggel elutaznak, délután, este hazajönnek, és ez alatt 
bonyolítják le a külföldi tárgyalásukat. A Malév nélkül ez lehetetlenné vált. Ma egy varsói 
utazás két nap vagy három nap, de az önöket leginkább érintő brüsszeli desztinációt is 
említhetjük. Amíg önök korábban reggel elutaztak a Malévval, és este hazajöttek, az ma két 
nap, három nap. Itt a Malévnak 3 millió utasa volt, tehát tessék ennek a gazdasági hatását 
kiszámolni, mennyivel több fölösleges idő, mennyivel több fölösleges kiadás az, hogy nincs a 
magyarországi üzleti élet által használható hálózat.  

Ugyanez a befektetők szempontjából, nem tudnak ideutazni, nem tudják a 
befektetéseiket elérni. Az egy nagyon negatív pont, egy fekete pont, és egyre inkább Prágába 
fogja áttolni azokat a regionális központokat, amelyek mindig mindenkori kormánynak fontos 
szempontjai, hogy Magyarország legyen egy regionális központ akár a termelésben, akár a 
gyártóvállalatoknál, akár a szolgáltatóvállalatoknál. 

A turizmust több területen érinti rendkívül negatívan a Malév kiesése. Bizonyos fontos 
küldő régiókból elérhetetlenné vált hagyományos légitársasággal az ország, nevezetesen a 
skandináv országokból, ahonnan gyakorlatilag megszűnt a csoportos turizmus, hiszen a 
fapadosok ezt nem szolgálják ki. Ugyanígy Spanyolországból, az egyik legnagyobb 
piacunkról jelenleg nincs hagyományos járat. A fapadosokkal, a diszkont légitársaságokkal 
pedig az ottani szervezők nem szívesen dolgoznak együtt, mert egyszerűen más az üzleti 
modelljük. 

Rendkívüli örömmel hallottuk, hogy a vendéglátás esetében 0,2 százalék a visszaesés a 
forgalomban. A kongresszusi turizmusban a visszaesés 50 százalék fölötti. Nemrég kaptuk 
meg a Budapest Airport első féléves adatait, ami azt mutatja, hogy a legnagyobb 
küldőpiacokról a felére zuhant vissza az üzleti és kongresszusi forgalom, és ez még csak az 
első félév eredménye az, amikor már betervezték ezeket a kongresszusokat.  

A rendezvényszervezésben, nemzetközi kongresszusban érintett irodák gyakorlatilag azt 
jelzik vissza, hogy nincs új megrendelés, nincs új érdeklődés. Az az álláspont, ha majd lesz 
légitársaság, ha meg lehet Budapestet hagyományos módon közelíteni, akkor majd újra 
visszakerülhet a térképre. 
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Múlt héten Matolcsy miniszter úr beszélt itt az egészségturizmus fontosságáról, a 
kulturális turizmus fontosságát ismerjük, a vadászturizmus fontosságát ismerjük, ezek mind 
ellehetetlenültek, hiszen a fapados légitársaságok ezeket az igényeket nem szolgálják ki.  

Tehát összefoglalva: hagyományos, egy magyar piacra tervezett légitársaság hiánya 
mind a gazdaság, mind a turizmus legjobban fizető, legfontosabb ágait teszi tönkre. 

Szintén Matolcsy úr beszélt múlt héten a buliturizmus növekedéséről. Ez biztos öröm, 
mi azt tapasztaljuk, hogy Európa legtöbb városa, országa, régiója próbál megszabadulni ettől 
a buliturizmustól, hiszen egy rendkívül keveset költő, de nagy költséggel járó turizmusról van 
szó. Mindenütt a youth hosteleket alakítják át 4 csillagos szállodává. Jelenleg Budapest az 
egyetlen város, ahol a 4 csillagos szállodát youth hostellé alakítják, hiszen ez iránt van most 
kereslet. Ezt egészen világosan mutatják a most már elérhető első féléves statisztikai adatok. 

Tehát az utazási irodák azt szorgalmaznák, hogy készüljön el egy világos koncepció, 
hogy Magyarország szeretne-e légitársaságot, és hogyha igen, akkor azokat a játékszabályokat 
tegyék egyértelművé, ami alapján egy befektető itt megjelenhet, hiszen kicsi az esélye, hogy 
mondjuk állami intézkedéssel vagy állami pénzből szülessen. Vannak érdeklődők, vannak 
befektetők, de nincsenek játékszabályok, hogy hogyan lehet új légitársaságot alapítani, hiszen 
a légi közlekedés mai napig egy állami protekcionista iparág. Rengeteg jog és kötelesség 
mindenkor az állam kezében van. Hogy ezt hogyan akarja a befektetőkkel megosztani, erről 
jelenleg nincsenek információk, így a befektetők sem tudnak előrelépni. 

Természetesen a jövő a legfontosabb, de van egy-két elvarratlan szál a múltból. 
Nevezetesen hogy még mindig van körülbelül 200 ezer magyar károsult, aki a Malév-jegyét 
kukába dobhatta, és az ide befizetett pénzeiből még nem kapott vissza semmit. Az utazási 
irodák két területen látnak még lehetőséget, az egyik, hogy a Malév leállását követően 
született egy kormányrendelet, amely kétmilliárd forintot szavazott meg a Malév-károsultak 
kárpótlására. A szakmai számításaink szerint ebből a kétmilliárd forintból olyan 2-300 millió 
forint került felhasználásra, mert rendkívül szigorúak lettek a végrehajtási szabályok. Ez a 
pénz bőven elegendő lenne, a maradék, arra, hogy a többi károsult is valamilyen kárenyhítést 
kapjon, de tudomásunk szerint ez a folyamat lezárult, tehát jelen pillanatban a megszavazott 
kétmilliárdból ennek körülbelül 10-15 százalékát elköltve maradt közel 200 ezer károsult.  

Illetve van még egy forrás, hiszen a JATA-nál egy jelentős pénzeszköz áll 
rendelkezésre, ami jelen pillanatban jogviták miatt nem kerül vissza Magyarországra. Ebben 
is számos lehetőség lenne közreműködni, hogy valamilyen formában felgyorsulhasson ennek 
a pénznek a visszakerülése. 

Köszönöm szépen. 
 
MOLNÁR GABRIELLA (Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége): 

Köszönöm, és akkor folytatnám a második pontban megadott témával, tehát a jogosulatlan 
utazásszervezés kérdésével. Mivel jogosulatlan feketeforgalomról van szó, természetesen 
senkinek nincsen erről konkrét számadata. Becsléseink szerint az előbb említett 180-190 
milliárdos éves, tehát a törvényes irodák által bonyolított forgalom fele, további 20-25 
százalék bonyolódik fekete szervezésben. Ennek több formája létezik, iskolák, tanintézeteket, 
egyesületek, autóbusz-vállalkozók, idegenvezetők végeznek ilyen tevékenységet. Mi 
körülbelül évi száz ilyen bejelentést tettünk korábban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósághoz, most a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz. Nyilvánvaló, hogy a 
fekete utazásszervezés, mint a gazdaság bármely fekete ága, nagyon sok problémát rejt 
magában. Egyrészt nem nyújt semmiféle jogbiztonságot az utazók részére, hiszen ha 
probléma van, nincsen kihez fordulniuk, az állam óriási adóbevételektől esik el, és a jogosan, 
regisztráltan működő irodák pedig azt hiszem, hogy jogosan várhatnák el azt, hogy azonos 
tevékenységet azonos feltételekkel lehessen csak végezni. Tehát a követhető és ellenőrizhető, 
dokumentált számlaadási kötelezettség és adózás a gazdasági élet minden szereplője számára 
legyen azonos.  

Ez év április 15-ével a szabálysértési törvény megszületésekor sajnálatos módon kikerült 
a törvényből a fekete utazásszervezés mint szabálysértési tényező, ezzel a Nemzeti 
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Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzési jogköréből kikerült ez a dolog, és átkerült a 
szankcionálás, ellenőrzés a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hatáskörébe, 
holott nekik igazából az általuk regisztrált irodák ellenőrzése és szankcionálása a feladat. 
Ugyan valóban a hozzájuk megküldött bejelentéseket nagyon lelkiismeretesen, gondosan 
kivizsgálják, de mi úgy véljük, hogy lényegesen nagyobb erőráfordítással, tehát a hivatalnak 
sokkal nagyobb hatáskör adásával, illetve anyagi lehetőségek megadásával kellene segíteni a 
fekete utazásszervezés felszámolását. 

Ehhez kapcsolódik összeállításunk harmadik pontja, nevezetesen az utazási irodák 
működését szabályozó rendeletek módosításának szükségessége. Amikor a Nemzetgazdasági 
Minisztérium elkezdett foglalkozni a turizmustörvény megalkotásával, akkor kilátásba 
helyezte, hogy majd a törvény elfogadása után kerülhet sor az utazási irodák működését 
szabályozó rendeletek módosítására. Mi azt szeretnénk javasolni, nagyon szükséges az a 
turizmustörvény, de amíg nincs meg, ne tegyük attól függővé a rendelet bizonyos pontjainak a 
módosítását, mert az élet nem állt meg, és éppen a fekete utazásszervezők szankcionálása és 
felderítése lenne az egyik fontos pontja a rendeletnek. Nevezetesen vissza kellene tenni a 
rendeletbe a korábban kivett pontot, hogy ki végezhet csak utazásszervezést. Tehát hogy 
intézmények, vállalatok, iskolák, tanintézmények csak kizárólag saját tagjaik, dolgozóik vagy 
tanulóik részére végezhessenek, kizárólag nonprofit alapon és eseti jelleggel, tehát nem az év 
folyamán folyamatosan. De más pontjai is lennének természetesen a rendeletnek, amit 
módosítani szükséges. Erre most nem térnék ki, mert gondolom, hogyha ezt napirendre veszi 
a Nemzetgazdasági Minisztérium, akkor a tisztelt bizottság ezzel úgyis foglalkozni fog, és 
amelyhez mi természetesen minden segítséget és tapasztalatunkat, tudásunkat rendelkezésre 
bocsátjuk. 

A negyedik pontunk a SZÉP kártya kérdése. Nagy örömmel üdvözöltük a SZÉP kártya 
bevezetését, mert ez bővítette, könnyítette az üdüléseket, tehát korszerűbb, gyorsabb fizetési 
formának tűnt, és a tapasztalatok azt is mutatják, hogy népszerű a kártya. Ugyanakkor az 
utazási irodák szempontjából van egy hátrányos pontja, mégpedig az, hogy utazási iroda csak 
utazási csomagra fogadhat el SZÉP kártyát, kizárólag szállásközvetítés esetén nem. Ez 
elsősorban a Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó környékén működő irodáknak nagyon hátrányos, 
és a szezon során egy 15-20 százalékos forgalom-visszaesést eredményezett. Ezekben a 
régiókban nagyon sok magánszálláshely közvetítésével foglalkoznak utazási irodák, és ezeket 
most csak kizárólag szálláshelyként nem tudták SZÉP kártyás fizetés esetén értékesíteni. 
Valamilyen kibúvót kellett hozzá találni, egy teniszpálya-bérlést, vagy valamit hozzátenni, 
holott az utas vagy vendég ezt nem igazán igényelte volna.  

A másik hátrányát a SZÉP kártyának mi abban látjuk, hogy az egyes zsebekben lévő 
összegek nem vonhatók össze. Ha jól olvastam, akkor Matolcsy miniszter úr múltkor ígéretet 
tett arra, hogy ez a passzus módosítható esetleg. Konkrétan olyan problémák jelentkeztek, 
hogy például egy nagycsalád a szállászsebben lévő összegből nem tudta a balatoni 
magánszállást, egy-két hétre kivett magánszállás árát a szállászsebből kifizetni, a másik kettő 
zsebből viszont nem tudott átcsoportosítani, tehát mélyen a zsebébe kellett mégiscsak nyúlni 
annak ellenére, hogy a munkáltatója adott a számára egy SZÉP kártyát. Tehát azt szeretnénk 
kérni a tisztelt bizottságtól, hogy ezt a kérésünket támogassa, hogy a rendeletnek, a SZÉP 
kártya rendeletnek ezek a pontjai módosuljanak.  

Köszönöm szépen a figyelmüket, és bármi kérdésben szíves rendelkezésükre állunk. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönjük szépen a kiegészítéseket, (Jelzésre:) Pál 

Béla képviselő úrnak adnék szót. 

Bizottsági vélemények, hozzászólások 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, mert előrehaladott az 

idő. Elnök úr, az előbbi napirendnél ugye úgy vehetem, hogy elfogadták azt a javaslatot, hogy 
a turisztikai oktatás helyzetét majd külön tűzzük egyszer napirendre? (Lasztovicza Jenő igent 
int.) Köszönöm szépen. 
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Ezen felbátorodva nagyon röviden hadd legyen most is egy javaslatom, annál is inkább, 
mivel tudom, hogy elnök úr is tárgyalt külön az utazási irodák szövetségével, tehát nyilván én 
többször azonnali kérdést intéztem ezen ügyek egy részében, amelyet felvetettek. Tehát azt 
gondolom, a bizottság teljeskörűen tájékozott ezekben a dolgokban, amelyet elnök asszony, 
illetve Simon úr most ismertetett velünk. Én azt javasolnám nagy tisztelettel, hogy erősítsük 
meg azt a törekvést akár egy állásfoglalásban, amit nyilván egy következő ülésen tudnánk 
behozni majd a bizottság elé, mely a következő pontokból állna: 

Az első pont azzal foglalkozna, hogy megerősítené azt a szándékot, amelyről Matolcsy 
György miniszter úr az elmúlt alkalommal meghallgatásán beszélt, hogy a bizottság támogatja 
egy új nemzeti légitársaság létrehozását. Elnézést, hogy most ezt stilisztikailag nem pontosan 
fogalmazom meg, csak a gondolatköröket. Én azt gondolom, hogy mivel ez egy többpárti 
bizottság, egy ilyenfajta támogatása miniszter úrnak, a kormánynak mindenképpen segítené 
azt a törekvést, amelyet most a magyar utazási irodák szövetsége is megfogalmazott. 

A másik gondolatkör gyakorlatilag az utazási irodákat érintené még közvetlenebbül. 
Először azzal kezdeném, tehát az idézett, működést szabályozó rendeletek felülvizsgálata, és 
ezen belül is különös tekintettel a jogosulatlan utazásszervezés visszaszorítására, és az ennek 
megfelelő intézményrendszer kialakítására. Idetartozóan én azt is szükségesnek tartanám 
megfogalmazni, ezt már egyszer felvetettük, hogy például a Határtalanul-program keretében, 
de más olyan iskolai program keretében is, amikor sor kerül a gyerekek utaztatására, hogy 
valamilyen módon érjük el azt közösen, hogy ezt csak bejegyzett utazási irodákon keresztül 
történhessen, a MUISZ ehhez kiváló segédletet tud adni, tehát ezt is szükségesnek tartanám 
megfogalmazni. 

És a harmadik pont pedig talán az lenne, hogyha a tisztelt bizottság és elnök úr azzal 
egyetért, amely ma talán nyitott kapu is ebben a tekintetben, hiszen miniszter úr is szólt erről. 
Csak egy megerősítés a bizottság részéről, hogy a SZÉP kártya utazási irodák általi 
felhasználhatósága, de még inkább a vendégek érdekében, a felhasználók érdekében a SZÉP 
kártya módosítása során figyeljenek oda arra a szabályozásra, amely lehetővé teszi azt a fajta 
átjárhatóságot, hogy ne csak csomagra, hanem adott esetben szállodai szolgáltatásra is 
felhasználható legyen az utazási irodáknál.  

Azért javaslom ezt az állásfoglalást, mert ezzel megerősítjük mindazokat a kérdéseket, 
amelyeket most a magyar utazási irodák szövetsége felvetett. Talán hadd előlegezzem meg 
azt, de nyilván senkinek a véleményét nem akarom kisajátítani, de valószínűleg ebben a 
bizottság körében ebben is egyetértés van, és azt gondolom, ezzel azokat a törekvéseket 
segítenénk, amit most itt a magyar utazási irodák szövetsége képviseletében felvetettek.  

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kovács Ferenc 

képviselő úr. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim!  
Én nagyon szépen köszönöm a beszámolókat, illetve a szóbeli kiegészítéseket. Én úgy 

gondolom, hogy a Malévnek a története és a Malév körüli anomáliák külön megérdemelnének 
egy különálló bizottsági ülést is részünkről. És teljes mértékben támogatom Pál Béla 
képviselőtársam előterjesztéseit, mind a három pont, úgy gondolom, fontos dolgot 
fogalmazott meg, csak az a kérdés, meddig tud nyúlni a mi kompetenciánk. 

Én az utazási irodákkal kapcsolatban számtalanszor elmondtam már, a legnagyobb 
bajnak azt tartom, hogy például a fogyasztóvédelmi törvény nem igazodik ahhoz, hogy a 
feketegazdaságot kifehérítsük. Számos esetben tettem a fogyasztóvédelem felé olyan 
feljelentést, ami újsághirdetésekre alapozva tudtam letenni. Nyíltan hirdetnek különböző 
desztinációkban számtalan szervezés nélküli szolgáltatást külföldön, belföldön utazási irodai 
engedélyszámmal nem rendelkező hirdetők. És mindig az a visszajelzés volt, hogy csak azért 
tudták őket megbüntetni, mert jogtalanul hirdettek. Na most ez egy nonszensz, mert igazából 
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feketegazdaságról van szó, ha jobbról nézzük, ha balról nézzük, alulról, felülről, akkor is az. 
Tehát én úgy gondolom, a fogyasztóvédelmi törvényt is valahogy utána kellene igazítani az 
életnek. Elhangzott itt, hogy az iskoláknak és a többi társadalmi szervezeteknek a különböző 
szervezési dolgai. Én úgy gondolom, hogy biztonságot csak az jelentene bárkinek, és 
elsősorban az államnak, ha lenne egy kötelező törvény arra, hogy iskolák sem szervezhetnek, 
csak utazási irodákon keresztül. Ebben a bizottságban is elmondtam, ott volt a 
deutschlandsbergi buszbaleset, amit egy pedagógusnő szervezett, mondjuk teljesen feketén, 
de az összes kiadás a magyar államra zúdult. Nem rendelkeztek se biztosítással, se kaucióval, 
a buszsofőrnek nem volt biztosítása a buszára, és a magyar állam horribilis összeget kellett 
kifizessen még mai napig is az ápoltak, a betegek, illetve a meghaltak kapcsán a 
hozzátartozók részére. 

Úgy gondolom, hogy mindenképpen amikor arra gondolunk, hogy egységbe kellene 
tennünk, és fegyelmezett egységbe kell tennünk a rendszert, ha máshogy nem megy, akkor 
létre kellene hozni egy nagy nemzeti tour operátort, akin keresztül lehetne igényelni ezeket a 
dolgokat, mert a piacgazdaságban, ami kialakult itt 1990 után, majdnem ugyanazok, mint a 
vendéglátásban. Én úgy gondolom, hogy kaotikus a helyzet, a legfontosabb szereplő nincs 
meg, a nagykereskedő. Ez a nagykereskedő biztonságot nyújthatna az államnak is, 
biztonságot nyújthatna a kisebb utazási irodáknak is, és biztonságot nyújthatna az utazásokat 
szervező utazási irodáknak is. Mert ha megnézzük az elmúlt 22 év történetét, és megnézzük, 
hogy hány utazási iroda és miért ment tönkre, 90 százaléka charterjáratot közlekedtető utazási 
vállalkozás volt, akinek ilyen vagy olyan bejött baki miatt megcsúszott a gazdálkodása, és 
megint az lett a vége, hogy részben a biztosítótársaságoknak, részben pedig a magyar 
államnak kellett felelősséget és kezességet vállalni ezért. Én úgy gondolom, hogy valamilyen 
szinten lépéseket kell tennünk akár egy nagy nemzeti tour operátor létrehozására, akin 
keresztül biztonságos, és csak jogi biztonságra gondolok, gazdasági biztonságra gondolok, 
biztonságosabbá lehetne tenni az utazást szervezőknek, utazást bonyolítóknak és az utazásban 
részt vevőknek is az utazás összes körülményét. 

Köszönöm szépen. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy amit 

képviselő urak itt elmondtak, ezek olyan problémák, amivel a bizottságnak foglalkozni kell, 
és én is elmondtam, amikor találkoztunk az elnökségi megbeszélésen, hogy behozzuk ezeket a 
kérdéseket, és megpróbáljuk ezt továbbvinni a maga útján a minisztérium felé. 

Én azt gondolom, hogy itt a bizottság nevében elmondhatjuk, hogy akkor ezt az 
ígéretünket meg fogjuk tenni, ki fogjuk dolgozni az itt leírottak és itt elhangzottak alapján, 
hogy milyen módosításokra lenne szükség, és akkor én abban kérném a segítséget, hogy akkor 
ezt majd lekontrollálnánk, hogy tényleg jól értettük-e az írottakat és az elhangzottakat. Tehát 
közösen megcsinálnánk ezt, és akkor ezeknek a javaslatoknak a módosítását tovább fogja 
vinni a bizottság a megfelelő szintekre, és gondozni fogjuk, hogy ebből legyen valami, ha ezt 
így el tudjuk fogadni, akkor szavazni nem kell róla, de Béla, te is erre gondoltál, gondolom. 
(Pál Béla: Természetesen.) Jó. 

Akkor köszönjük szépen az anyagot és a szóbeli kiegészítést, és akkor a második 
napirendi pontot lezárjuk. 

Tájékoztató a mindennapos testnevelés bevezetésének tapasztalatairól, várható 
problémák és megoldások 

És akkor a harmadik napirendi ponttal foglalkoznánk, a mindennapos testnevelés 
bevezetésének tapasztalatairól, várható problémák és megoldások. (Szalay Ferenc 
megérkezik.) Visszaadom a vezetést elnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Szalay Ferenc, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Folytatjuk munkánkat a harmadik napirenddel. Tisztelettel köszöntöm 
Gloviczki Zoltán államtitkár urat és Molnár Zoltán főosztályvezető urat. A programunk a 
mindennapos testnevelés bevezetésének tapasztalatairól szóló napirend. Államtitkár úr, át is 
adnám a szót. 

Dr. Gloviczki Zoltán államtitkár (EMMI) szóbeli táj ékoztatója 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Bizottság!  
Köszönjük szépen a meghallgatás lehetőségét. Egy olyan program megvalósításáról van 

szó, amely éppen ebben a bizottságban a nemzeti köznevelésről szóló törvény vitájában 
hatalmas megerősítést kapott. Illetve itt hangzott el az a tételmondat, hogy egy olyan 
intézkedés kezdetén állunk, amely gyakorlatilag évtizedek óta azért várat magára, mert 
azoktól a gyakorlati problémáktól való félelmünkben, amelyekkel mindenki tisztában van, 
nem vágott bele egyetlen kormányzati ciklusban sem a jogalkotó parlament, illetve a 
mindenkori kormány, hogy megpróbálja megvalósítani ezt a mindennapos testnevelés ügyet. 

A tényleges helyzet a testnevelés mindennaposságának bevezetését illetően megelőzi a 
törvényt, hiszen miközben a nemzeti köznevelésről szóló törvény az órák, tanórák, 
munkaszervezés szempontjából minden intézkedésében jelenlegi állapota szerint 2013 
szeptemberében indul, és ugyanígy a tantervi szabályozás, addig ebből a rendszerből kivéve a 
testnevelés felfutó rendszerű mindennaposságának és bizonyos értelemben a tantervi 
szabályozásának az indulása is most szeptemberre datálódott. 

Ennek a strukturális része annyi, hogy 1., 5. és 9. osztályban jelent meg átlagosan 2-2,5 
óra többlet a jelenlegi tantervi szokásokhoz képest. A tantervi vonatkozása pedig az, hogy a 
Magyar Atlétikai Szövetség, illetve a Nemzetközi Atlétikai Szövetség nagyon sok európai 
országban, illetve Európán kívüli országban bevezetett úgynevezett kölyökatlétikai 
programjának az alapján a kormány egy nagy továbbképzési rendszert indított be olyan 
programra azokban az iskolákban tanító pedagógusok számára, ahol első osztályban elindul 
ez a program, amely segíti ennek a bevezetését, sokszínűvé tételét, kicsit életszerűbbé vagy 
népszerűbbé tételét. 

Jelenleg kétféle visszajelzési rendszer működik, egy hangos és egy hangtalan. Nagyon 
sok probléma elé néztünk, hiszen világos, hogy nem is egyszerűen az a kihívás áll előttünk, 
hogy több tornaterem kell, ami megoldható, mert építhető elsősorban európai uniós 
pénzekből. Nem is csak az a kihívás, hogy több testnevelő kell. Éppen a Testnevelő Tanárok 
Országos Szövetsége nyilatkozott rögtön év elején mint egy direkt visszajelzés arról, hogy 
üdvözlik ezt a programot, nem látnak benne semmi problémát, elegen vannak és állnak elébe. 
Nyilván ez egy nagyon harcias kiállás, valószínűleg lesznek problémák a létszámmal is előbb-
utóbb. 

De vannak olyan problémák is, amelyek nem infrastrukturális jellegű fejlesztésekkel 
oldhatók meg, és nem pedagóguslétszám-növeléssel. Ezekről a részletproblémákról azonban 
csak úgy tudunk információt gyűjteni, hogy megvártuk röviden ezt az első hónapot. Most 
októberben küldünk ki az összes magyarországi iskolának egy olyan kérdőívet, amelyben 
részletes információkat próbálunk begyűjteni a tényleges problémákról és tapasztalatokról. 
Hiszen a formális visszajelzés szerint működik a rendszer. Egyetlen olyan fenntartói vagy 
iskolai visszajelzésünk sincs hivatalosan, hogy valahol ne lehetett volna valamilyen módon 
bevezetni ezt a programot. Mégis gyanakvóak vagyunk, illetve szeretnénk visszajelzést kapni 
az apróbb problémák kijavítása érdekében, hiszen informálisan szülőként, pedagógusként 
jómagam is számos helyről tudom, hogy ez nehézségekbe, visszásságokba, ellenkezésbe 
ütközött, és a felmenő rendszer tekintetében pedig további kérdések állnak előttünk. 

Mit jelenthetnek ezek a gyakorlati problémák? Ahol megoldható is a terem, ahol 
megoldható is a testnevelő tanároknak a létszámproblémája, elsősorban nagyvárosokban, egy 
folyamatos kérdés az, hogy hiába van pénzünk, hiába van testnevelő tanárunk, bizonyos 
órarendi keretekbe, illetve bizonyos infrastrukturális keretek közé nem lehet tovább 
fejleszteni. Egy budapesti iskolában vagy egy szolnoki belvárosi gimnáziumban egyszerűen 
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nem lehet hova tornatermet építeni. Éppen ezért nagyon fontos a számunkra az a fajta nagyon 
enyhe, és viszonylag szakmai konszenzusnak örvendő szabadság a köznevelési törvényben, 
hogy ezeknek az óráknak egy részét térben, időben és szervezés szempontjából alternatívan is 
meg lehet oldani, hogy meglegyen a mindennapi mozgás, de ne feltétlenül kötődjön ez 
testnevelésórához és tornateremhez. Ennek az aránya, ennek a megmaradása nagyon függ a 
mostani visszajelzésektől is. 

A felmenő rendszerű bevezetés, ez nyilván fölmerül itt is kérdésként, további 
problémaként ütközik a pedagógus életpályamodell, illetve az ezzel kapcsolatos bevezetendő 
intézkedések további sorsában. Hiszen nyilvánvaló, hogy a mindennapos testnevelés 
bevezetésének a személyi és részben szervezési finanszírozására többek között ez a nem 
teljesen pedagógus béremelésnek definiálható pénzösszeg lett volna a fedezet. 

Ebből a szempontból a bevezetés ütemezésével kapcsolatban, illetve általában az iskolai 
élet reformjának az ütemezésével kapcsolatban értelemszerűen a kormánynak nagyon gyorsan 
mérlegelnie és döntenie kell. Hogyha bármilyen módon működni tud a jelenlegi struktúra és 
ütemezés, akkor nem látunk komplett problémát abban, hogy felmenő rendszerben akár a 
pedagógusellátottság, akár az infrastrukturális ellátottság megakadályozná ennek a 
rendszernek a működését. 

Ami a pedagógusellátást illeti, itt szóba kerülhet kérdésként a tanárképzésnek, 
pedagógusképzésnek is a problémája. Létezik ugyan a pedagógusképzésnek egy készülő 
reformja, viszonylag gyorsan készül, tehát már a következő tanévben érezhető lesz ennek a 
hatása, de az is nyilvánvaló, hogy a következő tanévben a felsőoktatásban beiskolázott leendő 
pedagógusok csak a 2018-19-es tanévtől mozdíthatnak ezen a rendszeren. Tehát itt a 
testnevelő tanárok, érintett pedagógusok, hiszen tanítókról is szó van, körét a következő 
években a felvételi létszámarányokkal, ponthúzási határokkal lehet befolyásolni. 

Köszönöm szépen, várom kérdéseiket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm Istvánfi Csaba professzor urat is, aki szintén 

előterjesztő. Hogyha professzor úr odaülne államtitkár úr mellé és kiegészítené, amit ő 
mondott, megköszönnénk. A Magyar Testnevelőtanárok Országos Szövetségének elnöke 
professzor úr. 

Prof. Dr. Istvánfi Csaba szóbeli kiegészítője 
PROF. DR. ISTVÁNFI CSABA (Magyar Testnevelőtanárok Országos Egyesülete): 

Tisztelt Bizottsági Ülés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! 
Köszönjük szépen, hogy ez a téma napirendre került, és azt is köszönjük, hogy az 

oktatási tárca ilyen bevezetése után könnyű kapcsolódni ehhez a problematikus, de 
ugyanakkor üdvözlendő eseményhez. 

Rövid szeretnék lenni, de nem kerülhetem el, hogy a jelenlévők miatt, meg akik ide 
kapcsolódnak, ennek a történetét, a genezisét egy nagyon rövid, pár gondolattal ne mondanám 
el. 1999. március 13-án a Magyar Testnevelési Egyetemen egy országos konferenciát 
rendezett a Magyar Testnevelőtanárok Országos Egyesülete azzal a címmel, hogy 
„Összefogás az ifjúság egészségéért, edzettségéért”. Ezt azért kellett megrendezni egy civil 
szervezetnek, mert kormányzati tehetetlenség miatt a magyar ifjúság, a tanulóifjúság 
egészségi állapota, életvitele katasztrofálisan romlott. Ezt a gyakorlatból tapasztaltuk. 

Azon az ülésen hangzott el először ez a kifejezés, hogy mindennapos tanórai testnevelés. 
Azelőtt, ha meg tetszenek nézni az irodalmat, nincs ez sehol leírva, ott tűztük a zászlónkra, és 
próbáltuk sikerre vinni. Az első Orbán-kormány idejében, 2000-ben az Ifjúsági és 
Sportminisztérium, akkor volt ilyen, kezdeményezésére a kormány előterjesztése alapján a 
parlament megszavazta az alsótagozatban az 1-4. évfolyamon a mindennapos tanórai 
testnevelést. Igaz, hogy a javaslat az végig szólt, nem sikerült, csak idáig, de ez is óriási 
eredmény volt. A 2013-as kormányváltás első intézkedései között volt, hogy ezt eltörölte. 
Azóta vegetálunk, és harcolunk azért, hogy a mindennapos tanórai testnevelés a törvényben 
szerepeljen. Óriási eredmény, óriási győzelem, hogy ez a második Orbán-kormány idején 
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érvényesült, sikerült, és most arról tárgyalhatunk, hogy mik a problémák, és hogy lehetne ezt 
megvalósítani. 

A Magyar Testnevelőtanárok Egyesülete készített a felkérésre egy tájékoztatót. Nem 
tudom, hogy ez közismert lett-e, és kaptak-e ebből a jelenlévők. (Közbeszólás: Igen, kaptak.) 
Igen, kaptak. Elnök úrnak lett címezve. Ennek az a lényege, és nem akarok kitérni rá, mert 
hosszú, hogy a Magyar Testnevelőtanárok Országos Egyesületének van országosan 35 
tagszervezete. Ezek vagy megyeiek, vagy városiak, vagy éppenséggel ahogy a 
közigazgatásban és az iskolavezetésekben ezt meg lehetett oldani. Ezektől kértünk emailen 
nagyon gyorsan válaszokat, és ezeket a válaszokat összesítve, értékelve fogalmaztuk meg azt 
az álláspontunkat, amit úgy érezzük, hogy országos jellegű. Annyit tudok elmondani 
összefoglalásként, hogy ezekből a válaszokból, amelyek elég jól megfogalmazottak, pozitív 
társadalmi fogadtatás hámozható ki. Tehát az országos elfogadottsága a mindennapi tanórai 
testnevelésnek az iskolákban, az iskolafenntartókban és az azt követő társadalmi 
szervezetekben, szülői közösségekben pozitív fogadtatásra talált. Hogy mik a pozitívumok és 
mik a problémák, amelyek megoldásra kerülnek, nem akarom elismételni, elsősorban az 
„ellenzéknek” az első számú fegyvere, hogy nincs elég tornaterem. De hát ez kérem eddig se 
volt, és a jó testnevelő tanár ezt az udvaron, a folyosón, bárhol megoldja, természetesen nem 
ez a cél, hanem az a cél, hogy ahol szükséges, az infrastruktúrát fejlesszük.  

Ezen belül, a javaslatainkra a végén kitérek, óriási jelentősége lenne a gyerekek 
higiéniai nevelése szempontjából a vizesblokkoknak. Néhány helyen olyan az öltözködés a 
bejövő információk alapján, hogy egy falicsap meg hidegvíz. Ez nem megy.  

Tehát hogy ne raboljam a kedves kollegák idejét. Ahhoz, hogy ez az óriási eredmény, 
hogy törvény van rá, és öt testnevelési órára van törvény, nem pedig a harmadik meg a 
második valamicsoda. Aki nem öt testnevelés órát tesz be az órarendbe, az törvényszegő, 
tehát mi erre figyelni fogunk, hogy ez így történjék meg az iskolákban. Tehát szeretnénk azt, 
hogyha egy olyan egészségügyi program kapcsolódna ehhez a nagyon jó előterjesztéshez 
vagy döntéshez, amely a gyerekek egészségét stb. biztosítja, meg a jókedvét és mindenét. 

Na most, hogy arra térjek rá, mert ezekkel nem kívánok foglalkozni, mindenki ismeri, 
benne van, a javaslatokra. És ezt nagyon fontosnak tartom, és tisztelettel arra kérem elnök 
urat, hogy amennyiben erre lehetőség van, ezt majd próbáljuk meg továbbítani.  

Az első ilyen javaslatunk a mindennapos testnevelés sikeres megvalósítása érdekében, 
nagyon nagy, de első lépésnek tekintjük azt, hogy lett öt testnevelési óra, amit meg kell 
tartani, órarendbe kell helyezni, és a Nemzeti Alaptanterv, illetve helyi tantervek alapján 
megfelelő tananyaggal kell ellátni. Ez alapkérdés, de itt egy rendszerben kell gondolkodni. Az 
iskolai testnevelés, diáksport ez, aminek elemei vannak. Mik ezek az elemek? Ezt elmondom, 
le van írva: az időkeret, az oktatás tartalma, módszerei, az oktatók felkészültsége, szó volt 
erről az előbb, ellenőrzés jellege, gyakorisága, szaktanácsadás, oktatás hatásának a felmérése, 
mérési eljárások – törvény gondoskodik róla –, az infrastrukturális feltételek, ebben a 
teremtől, az udvartól, a fürdéstől stb., a pénzügyi háttér, és utána pedig befejezésül a támogató 
társadalmi szervezetek mint a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Testnevelő Tanárok 
vagy Magyar Szülők Országos Egyesülete. Ezek a rendszer elemei, ezeket össze kell fogni, 
hogy szinkronban legyenek. Pénz nem nagyon kell sok hozzá, de össze kell fogni. Ha ez nincs 
meg, akkor nagyon szép eredmény ez az öt testnevelési óra, csak a megvalósulás, amelyet 
sokan kérdeznek, ezért javasolja a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, ami már 
régen, kétszer is megvolt a minisztériumban az oktatási tárcán belül, egy két-három fős 
testnevelési és diáksport szakcsoport létrehozását átcsoportosításokkal. Új státusz nem biztos, 
hogy kell hozzá, de oda olyan szakember kell, ezt merjük mondani, aki ismeri a testnevelést, 
és ismeri az iskolaigazgatás, iskolai vezetésnek a szervezeti, humánus és pénzügyi oldalát is. 
Mert ha oda nem olyan ember kerül, akkor ez az egész nem fog menni. Ez az első javaslatunk, 
le van írva. 

A második javaslatunk az kapcsolódik a kormány előterjesztéséhez nagyon erősen. Egy 
infrastrukturális, pontosabban tornaterem-fejlesztési szakmai programbizottságot kell 
létrehozni, amiben testnevelő tanárok, közgazdászok, mérnökök vannak, és pontosan fel kell 
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mérni azt, hogy most 350, vagy 365, vagy 400 tornaterem hiányzik, és melyik mekkora, és 
annak a beruházása fedeződik-e a Széchenyi-tervből vagy honnan, ez a második javaslatunk. 

A harmadik az visszatér az 1920-as évekre, amikor először azt olvasom: 1921. évi LIII. 
testnevelési törvény 1924. évi 9000. számú végrehajtási utasítása a következőt rendeli el, 
idézem: „az iskolai év végén minden iskolában összefoglaló tornabemutatót és 
sportmérkőzést kell tartani, mely az iskolában végzett testedző munkáról lehetőség szerint 
teljes képet adjon. Ezt az összefoglaló bemutatót iskolai ünnep követheti, amelyet lehetőleg 
valamilyen hazafias ünneppel hozzanak kapcsolatba.” Ez a klebelsbergi megfogalmazásnak 
törvényi lehetősége. 

Utolsó javaslatunk az, hogy az iskolákban legyen kötelező, legyen elrendelve az 
egységes, iskolánkénti használatos tornafelszerelés, trikó meg gatya. Több nem kell, a cipő 
változhat (Derültség.) És iskolán belül pedig az osztályok szórakozhatnak, hogy mit vesznek 
fel. Kérem tisztelettel, én nagyon bízom abban, hogy a kormány képviselői, meg a parlamenti 
bizottság tagjai, országgyűlési képviselők támogatni fogják azt a javaslatunkat, hogy az 
oktatási tárcán belül egy 2-3 fős, az iskolai tanórai testnevelés tartalmát, szervezetét, és a 
hozzá kapcsolt diáksport irányítását felvállalhatják felelősséggel. Ezt mi nagyon támogatjuk, 
és ha szükség van rá, lenne olyan személyi javaslat, amiből lehet válogatni, de ami félig-
meddig garanciát jelentene arra, hogy nem árnyékra vetődnénk. 

Nagy tisztelettel megköszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük, professzor úr. Molnár úr szintén egészítse ki, legyen szíves. 
 
PROF. DR. ISTVÁNFI CSABA (Magyar Testnevelőtanárok Országos Egyesülete): És 

még, elnök úr, el kell mondani, hogy azért nem mindenki tudja talán, hogy elnök úr élharcosa 
a mindennapos testnevelésnek. Szolnok városban, egy olyan kiadvány van a birtokomban, 
amely ott készült, amely A-tól Z-ig testnevelés, egészség, diáksport, minden. És én ezt 
elvittem sokszorosításban az akkor még működő Nemzeti Sporttanács minden egyes tagjának, 
de az egy olyan kidolgozott modell, minta, hogy anélkül, hogy szerénykedne elnök úr, ezt 
kellene sokszorosítani és továbbadni, hogy gyerekek, így kell megcsinálni ennyiért.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó, köszönöm, Molnár úr. 

Molnár Zoltán szóbeli tájékoztatója 
MOLNÁR ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. A 

sportért felelős államtitkárságról köszöntök én is mindenkit, a bizottság tagjait és a 
jelenlévőket. Kicsit talán kívülállónak tűnünk, hiszen a mindennapos testnevelés a téma, és 
azt gondoljuk, hogy ez egy oktatásszervezési kérdés, de nyilván elvitathatatlan, hogy mivel a 
műveltségterületi tartalom címe is önmagában is az, hogy testnevelés és sport, ezért nyilván 
létjogosultsága van annak, hogy ma itt ülhetünk. 

Igazából én egy pár olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, ami a 
sportállamtitkárság, illetve sport szakterület részéről mindenképp relevanciával bír. Az egyik 
az az, hogy miről is beszélünk, és itt elhangzott már többször, hogy egészség és oktatás és 
egyéb olyan területek, amik a teljes műveltségterületi tartalmat áthatják. Én azt gondolom, 
egy szó nem hangzott el egyébként, és ami e tekintetben akár kettő is lehet. Az egyik a 
gyerekek, mert beszéltünk pedagógusokról, infrastruktúráról, de maguk a tanulók, akik 
számára szeretnénk egy olyan intézkedést bevezetni, hogy az energiaegyensúlyuk javuljon. 
Ennek egyik része a fizikai aktivitás, másik része nyilván az egészséges táplálkozás, és 
lehetne még több összetevőt is felsorolni e tekintetben.  

Azt gondoljuk a sportállamtitkárság részéről, hogy a műveltségterületi tartalomnak 
nyilvánvalóan az oktató-nevelő hatáson túlmenően a helyes energiaegyensúly kialakítását is 
szolgálnia kell. Engedjék meg, hogy reagáljak még az ellenérvekre vagy a sajtóból is többször 
olvasható ellenvetésekre, amik az intézkedést körülveszik. Az egyik, hogy a pedagógusok 
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számának elégtelensége. Számos pedagógus végez tevékenységet testnevelési és 
sportműveltségi területen. Akár nem szakpedagógusok is, hiszen alsótagozatban tanítók is 
taníthatnak testnevelést. Ott vannak a testnevelés szakpedagógusok, azt hiszem, ha 
információim nem csalnak, nagyjából 8000-en ebben az országban, és van egy olyan 
rendelkezés a most szeptember 1-jétől hatályba lépő köznevelési törvényben, ami az elvi 
lehetőséget megteremti annak, hogy sportszakemberek is részt vehessenek a műveltségterületi 
tartalom oktatásában, amennyiben elvégzik az ehhez szükséges 120 órás pedagógus 
továbbképzést. Ezt a sportállamtitkárság oldaláról egy nagyon hangsúlyos elemnek érezzük 
jelen pillanatban, hiszen amikor jön szembe ez a feladat, hogy akkor hányan is vannak és kik 
vannak, akik ezen a területen dolgoznak, akkor nyilván nem szabad megfeledkeznünk a 
tanítókról sem, akiknek a továbbképzéséről szintén nem kell megfeledkeznünk. És egyébként 
erre nagyon jó, és talán egy kicsit kirakatba is állítható példa a Magyar Atlétikai Szövetség 
kölyökatlétikai programja, hiszen ott például a jelenlegi információink szerint szintén a 
továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya, mivel az atlétika, a kölyökatlétikai program az 
alsótagozatos műveltségterületi tartalom része lehet, tanítókat képezzen tovább, és ott 
nagyjából 90 százaléka a képzetteknek tanító, nem pedig testnevelő szakpedagógus. 

A továbbképzések kapcsán az európai uniós források allokációjának lehetősége szintén 
nagyon nyomatékosan megjelenő lehetőség. Ennek kapcsán azt gondoljuk, hogy azon túl, 
hogy a központi költségvetésben nyilván normatív módon meg kell vizsgálni annak a 
lehetőségét, hogy ennek a finanszírozását hogyan tudjuk megoldani. Úgy látjuk, hogy jelen 
pillanatban is nagyságrendi források állnak a Strukturális Alapokban rendelkezésre arra, hogy 
a pedagógus-továbbképzéseket ezen a műveltségterületen el tudjuk végezni. Egyébként meg 
is jelent ennek kapcsán egy lehetőség nemrégiben az NFÜ honlapján, úgyhogy már itt is 
megadta a kormányzat a lehetőséget arra, hogy ezen a műveltségterületen pedagógus-
továbbképzésre kerülhessen sor. 

És akkor jön szembe mindig az infrastrukturális kérdés is, ami kapcsán úgy gondoljuk, 
hogy egyrészt a proaktivitásra kell helyezni a hangsúlyt, hiszen nyilvánvaló, hogy egy olyan 
adatbázis hiányában, ami nem térképezi fel, hogy hol, milyen kapacitású, milyen minőségű 
infrastruktúra áll rendelkezésre, ennek hiányában értelmetlen is lenne egyébként nagyságrendi 
fejlesztéseket ész nélkül támogatni. 

Ezt nevezhetjük közoktatási információs rendszernek, nemzeti sportinformációs 
rendszernek, vagy akár ezek közös halmazának, de mindenképpen azt gondolom, hogy 
kormányzati oldalról, és ez a munka már el is kezdődött, elsődleges fontosságú, hogy ilyen 
adatbázis létrejöjjön. És ehhez hozzákapcsolódóan nyilván a Strukturális Alapok 
felhasználását akár a mostani időszakban, tudjuk, két régióban még van pénz, ilyen 
lehetőségekre, illetve a ’14-20-as tervezés folyamán be kell építeni. Azt azért nagyon 
hangsúlyosan elmondanám, mert én két éve ezzel foglalkozom a sport szakterületen, hogy a 
2007-13-as uniós fejlesztési időszakban nagyon komoly forrásokat költöttünk el közoktatási 
infrastruktúrafejlesztésre, 2-300 milliárd forintot országosan. Ebből erre a kormányra 
nagyjából 24 milliárd forint keret jutott országosan, tehát ki lehet számolni, hogy mi is volt az 
ütemezés. Strukturáltan most először, 2012-ben tudtuk megjeleníteni a regionális operatív 
programokban a mindennapos testnevelésre hivatkozással már kifejezetten a közoktatási 
sport- és szabadidő-egységek fejlesztését.  

Tehát itt tartunk, és én mindenkinek inkább afelé terelném a figyelmét, hogy akkor, 
amikor most elkezdődik egyébként a programozása a következő fejlesztési időszaknak, ahol, 
mindannyian olvashatjuk, hogy nem áll majd rendelkezésre annyi pénz, de így is nagyon 
komoly források fognak rendelkezésre állni. Nagyjából 6000 milliárd forintra saccoljuk jelen 
pillanatban, hogy is tudjuk behelyezni ebbe a környezetbe a ’14-20-as időszakban, mikorra 
felmenő rendszerben ez az intézkedés kiteljesedik, azt a lehetőséget, hogy az infrastruktúra 
problémát megoldjuk, nyilván a szakemberkérdésről nem is beszélve. Amit pedig 
mindenképpen még egy komoly intézkedés tud megtámogatni, az pedig az Európai Unióban 
készülő európai képesítési keretrendszer, és ennek mentén a magyar képesítési keretrendszer, 
ahol meg kell határoznunk azokat a kívánt követelményeket, amik az egyes, így többek között 
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a sportcélú képzéseket is áthatják. És itt kell válaszokat találnunk például a felsőoktatásban 
arra, hogy az egyes sportcélú képzések, ideértve egyébként a testnevelő szakpedagógus- vagy 
a tanítóképzést is, hogy tudnak a műveltségterületi tartalom kapcsán hangsúlyosabb elemeket 
elviselni magukban.  

Nagyjából ennyit szerettem volna hirtelen elmondani, ha bármilyen kérdés van, akkor 
természetesen szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy előterjesztő van közöttünk, a Magyar Diáksport 

Szövetség, hogyha Varga András úr kíván, szintén hozzászólhat. 

Varga András hozzászólása 
VARGA ANDRÁS (Magyar Diáksport Szövetség): Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel 

köszöntöm elnök urat, a bizottságot. 
Balogh Gábor úr jelen pillanatban a Puskás Stadionban országos atlétikai 

csapatbajnokság megnyitóján vesz részt, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a 
mindennapos testneveléssel kapcsolatban a Magyar Diáksport Szövetség álláspontját is 
ismertessem. 

A Magyar Diáksport Szövetség természetesen üdvözli, és örömteli feladatnak látja, hogy 
a saját munkájával bekapcsolódjon ebbe a programba, hiszen ha azt mondjuk, hogy 
mindennapos testnevelés, akkor igazából miről szól. A mindennapos testnevelés elsősorban a 
tanulókról szól, és értük van. Ez nagyon fontos, ahogy az előttem szólók elmondták, hosszú 
évtizedek teltek el, hogy ez napirendre került, és ennek a jogi feltételei is megteremtődtek.  

Ahhoz, hogy egy rendszer jól működjön, ahhoz három dologra van feltétlenül szükség. 
Egyszer a jogi szabályozás, a második a tartalmi rész, a harmadik pedig a finanszírozás. Ha 
ebből a háromból egyetlenegy hiányzik, akkor már billeg a dolog, és nem nagyon működik. A 
jogi szabályozása tulajdonképpen a köznevelési törvényen keresztül megjelent, törvénybe 
iktatták, és ez mindenképpen óriási eredmény. 

A másik a tartalmi szabályozás, a kerettantervek, amik egyértelműen meghatározzák a 
fő célkitűzéseket, ugyanakkor a kerettantervek, amik még elfogadás előtt vannak, ezek is 
készen vannak. Igazából a döntő mindig a helyi programokban valósul meg. Minden 
intézmény életében a fő szabály, amit végre kell hajtani, tulajdonképpen a pedagógiai 
program, ami az iskolák életét szabályozza. 

Itt kell feltüntetni a helyi programot, és komoly kihívást jelent mindannyiunk számára. 
Hiszen ahhoz, hogy a mindennapos testnevelés megvalósuljon, ez többszereplős feladat. 
Többszereplős feladatként az irányítás az oktatási tárca, a fenntartó, az iskolák, intézmények 
vezetői, az igazgatók, helyettesek és nem utolsósorban a testnevelők. 

Komoly kihívás előtt állunk mint testnevelők, hiszen górcsővel figyelnek bennünket. Ha 
mi most ezt az elkövetkező időszakban nem tudjuk pozitívan megformálni, akkor könnyen 
előfordulhat az, hogy miért volt szükség a mindennapos testnevelésre. Azon nincsen vita, 
hogy erre szükség van, hisz a tanulók egészségi állapota megköveteli. Mindannyian tisztában 
vagyunk vele, és a fő cél az, hogy egészséges diákok, egészséges nemzedék nőjön föl. 

A tantestületek részéről mindenhonnan örömteli feladatnak vették még annak ellenére 
is, hogy voltak úgynevezett halk ellenzők is, de igazából nem jelentett ellenállást. Én mint 
gyakorló iskolaigazgató, nagyon jól tudom és számos kollégával beszélek, mindenhol 
elfogadták. Tisztában vannak a jelentőségével, a fontosságával, és igazából támogatják. És a 
másik dolog: a diákok igenis szeretik. A törvény szerint az 1., az 5. és a 9. évfolyamon került 
bevezetésre a mindennapos testnevelés. Nálunk 9-ikes diákok vannak, és a törvény megengedi 
azt, hogyha valahol nem engedi meg a feltétel órarend szerint, akkor a délután sportolók 
kiválthatják esetleg 14 órától más edzésekkel. Nem veszik igénybe. Nagyon kevés diák veszi 
igénybe, aki tud, ott marad. Tehát a diákok is igénylik, és ez örömteli dolog, nagyon fontos, és 
a másik, ami egyértelmű, a szülők is partnerek ebben, és a szülők támogatásával nagyon sok 
eredményt tudunk elérni. Természetesen a felelősség elsősorban mindig az iskolavezetésé, a 
testnevelő tanároké.  
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Ez nagyon fontos és lényeges, és a Magyar Diáksport Szövetség természetesen 
támogatja, és anélkül a diáksport nem működhet, hogyha nincs kapcsolatban az iskolákkal, 
intézményekkel. Hangsúlyozom, nagyon fontos az együttműködés. Együtt kell működni az 
intézményeknek, a szakszövetségeknek, a diáksportnak, a képzőintézményeknek, és a civil 
szervezeteknek. Ha ez az együttműködés megvan, meggyőződésem, hogy ez mindenképpen 
eredményre fog vezetni, és a legfontosabb az, hogy ez az év tulajdonképpen beindult, 
majdnem mondhatnám azt, hogy zökkenőmentesen. Még a következő év sem jelent 
különösebb problémát, mert nagyon sok helyen meg fogják tudni oldani, hiszen fel kell mérni 
a lehetőségeket, a létesítményeket, a szabadtéri létesítményeket, a zöldfelületeket, az alkalmas 
tantermeket, ahol esetleg kisebb helyiségeket lehet kialakítani, ahol nem nagy teremigényű 
edzést lehet végezni, küzdősport, jóga vagy bármi ilyesmire gondolok, de a második év is. 
Viszont ahhoz, hogy ez felmenő rendszerben mindenhol flottul menjen majd, és lehetőleg a 
feltételek meglegyenek, ahhoz már most kell dönteni, és most kell előkészíteni, hogy 3-4 év 
múlva hogyan tudjuk ezt a gondot megoldani. Hiszen vannak olyan iskolák, ahol nagy 
létszámú iskolák vannak, osztálytermek, és egyszerűen az iskola nem bírja el. És ilyenkor kell 
az együttműködés, fölmérni azokat a lehetőségeket egyesületekkel, uszodákkal, más 
sportegyesületekkel, létesítményekkel, hogy ezt hogyan tudjuk, és előre gondolkodva 
próbáljuk megoldani.  

A Magyar Diáksport Szövetségnek még egy óriási komoly feladata van, hiszen a 
tanulókat tömegesével, minél nagyobb létszámmal kell bevonni a diákok versenyeztetésébe. 
Hiszen ez fontos és lényeges, és a diáksport szövetségnek egyik hangsúlyos feladata a 
diákolimpiai versenyrendszer lebonyolítása. És itt kérném azt tisztelettel, hogyha lehet, 
támogatni kell mindenképpen a megyei alapszervezeteket, hiszen ha nincsenek meg a csápok, 
a kapcsolódási pontok, akkor nehezen működik, hiszen egy központból ezt irányítani, 
lebonyolítani szinte lehetetlen. Egyetlenegy módon fog működni, hogyha minden szervezet 
gyakorlatilag bekapcsolódott a rendszerbe. Jól működött rendszer volt, természetesen ehhez 
is, ha tetszik, ha nem, finanszírozás szükséges. 

Egy dolog, amivel befejezném, mindenképpen köszönettel tartozom az oktatási 
államtitkárság felé, hiszen a Közlönyben megjelent az, hogy a diákolimpiai versenyekért 
tulajdonképpen az egyetemi felvétel felé plusz 8 pontot kapnak a diákok. Ez is egy komoly 
eredmény, hiszen idáig nem kapták meg, most viszont már a következő tanévben megkapják a 
diákok ezt a diákolimpiai versenyeken elért pontszámot. Ez mindenképpen fontos, és bízom 
benne, hogy ez is egy motiváló erő lesz, hogy a tanulók minél szívesebben mozogjanak, és 
nem beszélve arról, hogy van egy olyan tapasztalat is, különösen az általános iskolákban, ahol 
nemcsak a diákok sportolnak, hanem már olyan gyakorlat is van, hogy az általános iskolás 
gyerekek plusz pontokat kapnak azért, idézőjelben, a testnevelő tanároktól, ha a szülőket is 
viszik magukkal. Tehát programokat rendeznek, a szülők is bekapcsolódnak, és ha már ők is 
benne vannak, akkor biztos, hogy eredményes lesz ez a program. Bízom benne, hogy ezt 
sikeresen tudjuk majd végrehajtani. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor csináljuk úgy, hogy… (Jelzés a meghívottak sorából.) 

Rendben, kinek a nevében? (Hamar Pál: Hamar Pál vagyok, a Magyar Testnevelő Tanárok 
Országos Egyesületének alelnöke, a TF dékánhelyettese.) Jó, akkor csináljuk úgy, hogy egy-
két képviselői szólás is lesz, jó? És akkor mindenkinek adok szót, hogy mindenki el tudja 
mondani a véleményét, jó? Ha nem haragszik. (Jelzésre:) Akkor Szilágyi úr kezdi. 

Bizottsági hozzászólások, vélemények 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is: a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom is valóban nagy áttörésnek tekinti, hogy sikerült a mindennapos 
testnevelést bevezetni. Mi is támogattuk, és benne volt a programunkban is, valóban régóta 
húzódott ez a kérdés, és ez egy óriási lépés afelé, hogy a felnövekvő ifjúság mind testileg, 
mind szellemileg a legegészségesebb legyen, és a sporthoz forduljon. 
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Az is szerintem egy pozitív lépés, hogy ilyen hamar egyébként a törvény bevezetése 
után már arról beszélgetünk, hogy hogy lehetne esetleg még jobbá tenni ezt a törvényt, nem 
várunk hosszú időt azért, hogy levonjuk ezeket a konzekvenciákat, ezt is maximálisan 
pozitívnak tartjuk. 

És akkor néhány olyan rész, amihez hozzá szeretnék szólni. Kezdjük itt a sportkörökkel 
való foglalkozást, hogy választható, azaz nem kötelezhető senki arra, hogy azon részt vegyen, 
és ezért az iskolának nincs lehetősége arra, hogy két testnevelés órát úgy szervezzen meg 
2013. szeptember 1-jétől, hogy egy osztály, tanulócsoport számára megszervezi a 
diáksportköri foglalkozást, és az ezen való részvételt kötelezővé teszi. 

Véleményem szerint a következő nagy lépés az lenne, hogy az iskolai diáksportköröket 
fejlesztenénk fel. Én nem tartanám ördögtől való ötletnek azt sem, hogy kötelező legyen a 
tagság azon diákok részére, akik nem tagjai más sportegyesületnek, és ez lehetne az alapja 
egyébként annak, hogy a diáksportkörök elinduljanak a valódi sportegyesület irányába. 
Hosszú távon ez lenne az alapja egy működőképes iskolai sportéletnek, és itt ehhez 
kapcsolódóan rögtön megváltozna, megoldódna egy csomó olyan probléma, anomália, ami a 
diáksport olimpiákkal kapcsolatosan az elmúlt évben is felmerült. 

Aztán a másik ilyen kérdés az oktatók és testnevelő tanárok kérdése, hiszen a testnevelés 
órai foglalkozást csak a meghatározott szakképzettséggel lehet vezetni az iskolákban. A 
rendelkezések alapján minden iskolai évfolyamon vezethet testnevelés tanórákat testnevelés 
tantárgynak megfelelő testnevelőszakos tanár. Emellett alsótagozaton a tanító 
szakképzettséggel rendelkező pedagógus is vezethet testnevelés órát, továbbá az iskolai 
nevelés-oktatás 5. és 6. évfolyamán az a tanító szakképzettséggel rendelkező, és testnevelés 
sportműveltség-területet végzett tanító szakképzettséggel rendelkező pedagógus is vezethet 
foglalkozást. 

A mindennapos testnevelés, illetve beszélünk a diáksportkörök fejlesztéséről, azért azt 
most le kell szögezni, hogy sajnos, jelen állapotban és jelenleg csak pedagógusokkal, 
véleményünk szerint, elképzelhetetlen. A testnevelő tanárok számának ilyen mértékű növelése 
értelmetlen terhet is róna az oktatási intézményekre. Tudjuk, hogy a pedagógus 
szakszervezetek, és itt az MTTOE is ellene van annak, hogy OKJ-s végzettséggel rendelkező 
sportedzők és sportoktatók is megjelenjenek az általánosan előírt két óra feletti kötelezően 
előírt testnevelés órákon mint oktatók. Pedig szerintünk ez logikus lenne. Tehát a jelenlegi 
helyzetben ez logikus lenne, hiszen pedagógiai szempontokra hivatkozni véleményünk szerint 
értelmetlennek tűnik már csak azért is, mert a sportegyesületekben sem testnevelő tanárok 
oktatják a kisgyermekeket, a diáksport fejlesztése, illetve a mindennapos testnevelés 
szakemberhiánya véleményünk szerint csak a sportedzők, sportoktatók segítségével lenne 
jelen pillanatban megoldható. Ők nagyon jól ismerik a sport területét, nevelési 
tapasztalatokkal is rendelkeznek, hiszen az egyesületekben is nevelik ezeket a gyermekeket a 
testnevelésen kívül. És javasolni kellene esetleg, tehát ezt megfontolásra javaslom, hogy 
szakedzői és edzői végzettségűek is tarthassanak órákat akár óraadóként vagy állandó 
szerződéssel, az iskolában, amíg nincs meg egy megfelelő létszám. Hiszen mint mondtam, ők 
is értenek a sporthoz és a testneveléshez is, így megoldható lenne ez a létszámprobléma. 
Ráadásul az alulfizetett szakedzők, edzők is hozzájuthatnának egy kis plusz jövedelemhez, 
tehát akár még munkahely-teremtés is megvalósulna. 

A másik probléma, amit látunk az az, hogy tudjuk, hogy létesítményeket kellene 
fejleszteni, tudjuk, hogy tornatermeket kellene építeni, viszont a tornatermek építésénél 
fölmerül egy újabb probléma. Megépül egy tornaterem, viszont az utánhasznosításra is 
figyelni kellene. Azért építünk tornatermeket, hogy valóban iskolaidőben a gyermekek 
megfelelő körülmények között sportolhassanak, viszont iskolaidő után ott egy új tornaterem, 
amely teljesen kihasználatlanul áll. Azt is lehet mondani, hogy (Közbeszólások.), így van, nem 
általánosítok, nagyon sok helyen esetleg így lehet. Tehát az iskolákat véleményem szerint 
ösztönözni kellene arra, hogy a sportlétesítményeiket minél nagyobb bevételi érdekkel, de 
hasznosítsák természetesen a testnevelés kárára.  
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Ja igen, még egyetlenegy nagyon lényeges rész, hogy a tanulók kérnek-e felmentést, 
szóba került itt is, az órarend alól, és hogy ez nem jellemző, viszont azt olvastam az 
anyagban, hogy elenyésző számban vannak. Ezeket a kéréseket az órarendben a közismereti 
órák közé helyesen elhelyezett testnevelés órák esetében nem ajánlott engedélyezni. Azért 
lenne egy olyan rész, amit, azt mondom, meg kellene fontolni. Tehát van egy diák, aki 
versenyszerű sportoló, és ő mondjuk az adott testnevelés órának a tananyagát ismerve, 
felmentést kér. Meg kellene adni azoknak, akik mondjuk éppen azért, mert ismerik az 
elkövetkezendő óra gyakorlatát, és tudják azt, hogy az ő versenyszerű sportolására ez 
mennyire veszélyes. Mert aki versenyszerűen sportol, olyan izomcsoportok vannak fölépítve, 
vegyünk egy példát. Mondjuk egy úszónak nem biztos, hogy jót tesz az, hogyha éppen a 
testnevelésórán, mondjuk labdarúgás közben megsérül. Tehát hogyha az ő versenyszerű 
pályafutására ez káros hatással lehet, akkor talán meg kellene engedni azt, hogy ezeket a 
felmentéseket megkapják. 

És az utolsó, hogy maximálisan támogatjuk az egységes tornafelszerelés bevezetését az 
iskolákban, ez valóban hasznos is lenne, és egyébként is adhatna a diákoknak, főleg hogyha 
ezek mondjuk olyan szintű szerelések lehetnének, amit megengedhetnek maguknak, az 
egyébként is adna egy pluszt.  

Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Kovács képviselő úr, és akkor Kovács képviselő 

úr után Domonkos úr a Szegedi egyetemről, utána dékánhelyettes úr a testnevelési 
egyetemről, jó?  

 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Igazán nem akarom rabolni a 

bizottság tagjai meg a meghívottak idejét, mindössze arra reagálnék, hogy a XVI. kerület 
polgármestereként nem tudunk annyi sportlétesítményt építeni, hogy ne legyen állandóan tele. 
Nemcsak az iskolák tornaterme van örökké tele, és az tanítási idő után is különböző más 
sportágakra kiadva, de az önkormányzat által az elmúlt hat évben épített összes, akár 
focipálya, akár fedett csarnok, az mind-mind tele van. És leginkább sportolásra használják ezt. 
Tehát hogyha netán előfordul olyan, én nem állítom, amit Szilágyi képviselő úr mondott, 
hogy olyan nincsen, de ha az előfordul, akkor az az összes probléma, hogy ott rosszul 
gazdálkodnak azzal az ingatlanvagyonnal, ami a kezükben van, és akkor nagy valószínűséggel 
az ingatlangazdálkodót kell elővenni. De hát ennek is van azért változása, 2013 januárjától az 
önkormányzatok kezébe kerül az önkormányzat tulajdonában levő, mondjuk iskolai 
tornaterem bérbeadása például délután 4 óra után, az iskolai munka után. Úgyhogy 
valószínűleg az önkormányzatok föl is vannak már most készülve arra, hogy ahol esetleg még 
olyan gond lenne, amit Szilágyi képviselő úr mondott, maximálisan ki tudja majd használni az 
ifjúság ahhoz, hogy sportolni tudjon. Úgyhogy én inkább épp az ellenkezőjét látom, hogy még 
mindig kevés az a sportcsarnok vagy sportolási lehetőség, ahol lehetne sportolni. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Domonkos úr, röviden, frappánsan. 

Dr. Domokos Mihály hozzászólása 
DR. DOMOKOS MIHÁLY (Szegedi Tudományegyetem): Igyekszem, köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Örömmel vettem, hogy napirendre került a 
bizottság előtt a mindennapos testnevelés bevezetésének tapasztalatai az első pár hónap 
tükrében. (Vincze László Mihály megérkezik.) 

Államtitkár úrnak szeretnék egy kérdést föltenni, és egy gyakorlati problémát is, ami az 
egyik legnehezebb volt nekem a déli régióban. Mint testnevelési elmélet módszertant tanító 
tanár, nagyon sok diákot engedtünk már ki a környezetbe, és mindenki tőlem kérdezte, hogy 
hogyan kell gyakorlatban értelmezni a törvényt és milyen feltételrendszerek mellett kell 
bevezetni. Lehet-e délután, lehet-e délelőtt, és milyen lesz ennek az ellenőrzési rendszere? 
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Én azt mondtam nekik, hogy én nagyon dolgoznék azon, és nagyon sokat kérdeztem 
oktatási szakembereket, hogy szaktanácsadói, szakfelügyeleti rendszer a gyakorlati problémák 
segítésére a gyakorló tanároknak a törvény és a gyakorlat közötti átmenetet se a megyei 
kormányhivatalok oktatási hivatala nem tudta megoldani, mert nem volt rá információja, ezért 
csak mi tudtunk gyakorlati tanácsot adni. Tehát kérdésem, hogy a szaktanácsadók, 
szakfelügyeleti rendszer képzése, kiképzése mikor kezdődik el, milyen struktúrában 
gondolják, megyei szerkezetben, országos szerkezetben, mert ez tudna nagyon sokat javítani a 
gyakorlati bevezetés eredményességén. Mert ez valóban egy történelmi pillanat, vagy tudunk 
élni a lehetőséggel, vagy elvesződik ez a jószándék. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, dékánhelyettes úr. Ugyanilyen fegyelmezett, frappáns. 

Dr. Hamar Pál hozzászólása 
DR. HAMAR PÁL (Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Igyekszem akkor vázlatosan mondani a mondandómat, Hamar Pál vagyok, 

tanszékvezető egyetemi tanár a TF-en, tanulmányi dékánhelyettes és az MTTOE alelnöke. Én 
a felsőoktatás felől közelítem meg ezt a dolgot, és erre volt utalás. Nagyon fontos az, hogy a 
testnevelőtanár-képzés, illetve a sportszakember-képzés a később bevezetésre kerülő 
egyosztatú tanárképzésben megjelenjen úgy, mint általános iskolai, illetve középiskolai 
tanárképzés, azaz 4+1, illetve 5+1-es szerkezetben, illetve biztosított legyen a kétszakosság. 
Éppen ezért én nemcsak a testnevelőtanár-képzésről, hanem a sportszakember-képzésről 
beszélek együtt, azaz ideveszem a gyógytestnevelőtanár-képzést, illetve az egészségfejlesztő 
tanár kérdéskörét is.  

A másik a továbbképzés. Volt szó a továbbképzésről, ez egy rendkívül fontos dolog. A 
TF készen áll arra, hogy testnevelő-, illetve más sportszakember-továbbképzéseket tartson. 
Ennek egyik részét képezi az említett kölyökatlétikai program, amely a Magyar Atlétikai 
Szövetség mellett a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával együtt 
zajlik.  

Nem tudom megállni, hogy két fölvetésre ne reagáljak nagyon röviden, bár nem tudom, 
hogy mennyire tisztem ez. Az egyik az edzőknek, a szakedzőknek a foglalkoztatása a 
mindennapos testnevelésben. Erről lehet szó, de előbb tisztázni kellene az edzőképzésnek az 
igen keszekusza voltát, ugyanis ma Magyarországon öt szinten lehet edzői képesítést szerezni, 
illetve minősítést kapni. Ilyeténképpen először meg kellene vizsgálni, hogy mondjuk az edzői 
képesítésnek melyik az a szintje, amivel mondjuk a pedagógusi feladatokat el lehet látni. 

A másik pedig: igen, ma már van arra lehetőség, hogy azok a gyerekek, akik 
versenyszerűen sportolnak, igazolást kapjanak, és ők bizonyos mentességet élvezzenek a 
testnevelési órák alól, bár megjegyzem, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, hiszen jól 
körülhatároltan kell meghatározni azoknak a gyerekeknek a körét, akik valóban tényleges és 
valódi tartalommal megtöltött sporttevékenységben, edzésen vesznek részt, és őrészükre, 
jelzem, már most is biztosított a felmentés. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Zakó alelnök úr. 

További bizottsági vélemények 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Egy kicsit visszakanyarodnék a főleg általános 

iskolások, középiskolások napi testnevelési megmozgatásához.  
Amikor annak idején bevezettük, és ezt a törvényjavaslatot tárgyaltuk, akkor én egy 

gyors fejszámolást kértem itt a jelenlévőktől. Most ezt megismétlem. Tehát egy párhuzamos 
osztályú, 8 osztályos általános iskolában van 16 osztály, és van 5 napunk. Ha mind a 16 
osztályt figyelembe vesszük, akkor 80 testnevelési órának kellene lennie egy héten.  
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Viszont a nappali tanítási órák száma naponta 6, és 5 nap van egy héten, 30-at tudnak, 
mondjuk egy tanteremben megtartani a 80-nal szemben. 50 óra lóg a levegőben, ezt az 50 órát 
kellene hetente pedagógusoknak, testnevelő tanároknak, esetleg valóban edzőknek 
megtartaniuk valamilyen helyiségben. Erről beszéltünk, és itt most néhányan rácsodálkoztak, 
hogy hát itt vannak problémák. Szerintem egy újabb kormányzati lufi van kilyukadófélben, és 
nem a testnevelés ellen beszélek, csak annak bevezetésének módjáról, illetve azokról a 
pénzekről, amelyeket ennek szolgálatába állítottak.  

Nagykanizsán van olyan általános iskola, ahol 24 millió forintért egy olyan műfüves 
pályát építettek az iskolaudvaron, amelyet még külön körbe kellett venni, sőt meg kellett az 
iskola külső kerítését emelni, hogy a hétvégén a lakótelepen élő fiatalok ne másszanak be, és 
ne játszanak ezen a műfüves pályán. Gyakorlatilag ki van írva, hogy műfűre lépni tilos. 
Eközben kihasítottak az iskolaudvar területéről jelentős nagyságú területet a műfüves pálya 
kedvéért. Én a 60-as, 70-es években voltam általános iskolás, minden szünetben le kellett 
menni az iskolaudvarra, és jól átmozgatott minket az udvaron az osztályfőnökünk, 
szakképzettség nélkül. Erről kellemes emlékeink vannak és hasznos is. 

Ugyanakkor, amit a kormány az egyik kezével adni kíván a mindennapos testnevelés 
kapcsán, azt a másikkal elveszi, tudniillik az a digitális táblaőrület, ami fölütötte fejét az 
országban, és most már a gyereknek még a hátsó padból sem kell kimenni a táblához, ennyi 
mozgás sincsen, azóta érdekesen hangzanak ezek a kísérletek, miközben ott ülnek a 
gyermekek számítógép előtt kigúvadt szemekkel, és közük nincs a mozgáshoz. 

A gyermekek, az anyagban volt ilyen, áporodott testszag meg egyéb öltözettel 
kapcsolatban hozom szóba, hogy azt a 24 millió forintot hogyha edzőknek, szakedzőknek, 
gyorstalpalón végzett pedagógusoknak bérkiegészítésként zoknira, sportnadrágra, trikóra 
adnák, szappanra adnák, és ez nem demagógia, ez így van. 24 millió forint egyetlenegy 
focipálya esetén. Főosztályvezető úr mondott egy 6000 milliárdos keretösszeget 6 évre, nem 
tudom, itt a nullákkal rendben vagyunk-e, mert ez óriási nagy szám mint fejlesztési pénz. 
Óriási nagy szám. Ezt a 24 millió forintot, visszatérve erre a műfüves pályára, rengeteg, 
rendkívül sok egyéb, hasznos, testmozgással kapcsolatos tevékenységre lehetne fordítani. 

És még mielőtt ilyen nagy kommunikációs hirdetésbe kezdene a kormányzat, szeretném 
jelezni, hogy súlyos terhet ró az iskolákra ennek a törvényileg pontosan meghatározott 
teljesítése. Még egyszer mondom, gyermekeket mozgatni kell feltétlenül, fel kell állítani az 
iskolapadból. Számtalan módja van ennek. A múlt század első felében apám naponta 12 
kilométert gyalogolt az iskolába, neki nem volt szüksége mindennapos testnevelésre, az 
életmódot változtatták meg sokszor kormányzati szinten olybá, hogy szükség van erről 
beszélni. 

Az iskola-összevonások is azzal járnak, hogy most már a tanárok vándorolnak óraközi 
szünetben a másik tanintézménybe, hogy az órát megtartsák. Hát előbb-utóbb eljutunk oda, 
hogy a gyermekeket is mozgatni kell iskoláról iskolára. Az iskola-összevonásokkal elértük 
azt, hogy például zalai aprófalvas településen, ahol én élek, iskolabuszokat indítanak. Háztól 
házig szállítják a gyermekeket, hát ezeket is mind föl kellene idézni akkor, amikor erről a 
témáról beszélünk.  

Tehát a cél nemes, támogatandó, de amilyen eszközt ennek megvalósításához rendeltek, 
az tragédia az én felfogásom szerint. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Lasztovicza képviselő úr. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Elnézést, hogy szót kértem, csak szeretném 

alelnöktársamat tájékoztatni a harmadik napirendi pontról: a mindennapos testnevelés 
bevezetésének tapasztalatairól és várható problémáiról. Most erről beszélünk, úgyhogy én 
nem értem a mostani hozzászólást. És egy politikai hozzászólás lehet, mert képviselők 
vagyunk, hogy kormányzati lufi, meg ilyen szavakat szeretnek önök használni, de én azt 
gondolom, hogy maradjunk a témánál, amit itt előadóink felvetettek. Azt gondolom, elindult 
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egy folyamat, mindennek vannak gyermekbetegségei, inkább ezekről kéne alelnök úrnak 
beszélni és nem a kormányzati lufikról akkor, amikor egy jószándékú dolog elindult egy évvel 
ezelőtt. (Zakó László: Meg pénzszórás.) Hát önöknek pénzszórás, nekünk meg az ifjúság 
nevelése. 

 
ELNÖK: Rendben, alelnök urak. Igazából mindig sikerül fölülnünk ennek a 

hullámvasútnak a tetejére. Önök mondanak valamit, mi jól fölháborodunk, teljesen 
fölöslegesen. Egy: úgyse tudjuk meggyőzni önöket, kettő, önök meg úgyis elmondják. Tehát 
azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog. Még jó, hogy ennyi szakértő van közülünk, aki 
ért is ehhez az egészhez. Én azt csodálom egyébként, amikor egy képviselőt kedden 
megválasztanak, és szerdára agyműtétet képes végrehajtani. Ez egyszerűen döbbenet. Itt ül 
közöttünk nem tudom hány professzor, nagytudású szakember, elmondják a véleményüket, és 
akkor hallgatunk egy ilyet. De mindenkinek szíve joga, azt mond, amit akar, igaza van 
alelnök úrnak. És én javaslom, ne válaszoljunk ezekre a felvetésekre. (Zakó László: Ezt már 
megszoktuk, ezt is megszoktuk.) Nincs értelme, ha lesz értelme, válaszolunk. (Zakó László: 
Felháborító.) Köszönöm. 

Dr. Gloviczki Zoltán államtitkár (EMMI) reagálása 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ígérem, 

hogy dél körül nem fogom a saját iskolai megéléseimmel terhelni a tisztelt bizottságot. Egy 
valamire szeretném felhívni a figyelmet, és a januári időpontra, amikor megváltozik az 
iskolák fenntartója, és zömében a 3000 fő alatti településeknél, ahol a fenntartó és az 
üzemeltető is az állam lesz, az állam nevében pedig majd a járási vagy megyei tankerület. 
3000 fő alatti önkormányzatoknál azért az jellemző, hogy az iskola használ önkormányzati 
infrastruktúrát, ami kérdés számomra, hogy ez most hogy is lesz majd januártól. Fontos, hogy 
ezek megállapodásban rögzüljenek az átadás-átvétel során. Ha készül a kormányrendelet, 
amely ezt szabályozza, ez egy fontos kérdés lesz, hogy rendelkezésre álljanak azok az 
infrastruktúrák. Úgy látom, helyettes államtitkár úr bólogat, nyitott kapukat döngettem, kár is 
volt megszólalnom. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Fontos volt. Most akkor professzor úr. Annyi professzor úr van, hogy nagyon 

(Derültség.) az egy négyzetméterre jutó professzorok száma jó magas, hála istennek, komoly 
dolgokat is fogunk hallani. Tessék parancsolni. 

Dr. Varga Csaba hozzászólása 
DR. VARGA CSABA (Szegedi Tudományegyetem): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! 
Varga Csabának hívnak, a Szegedi egyetemről vagyok. Egyszerű megjegyzésem lenne, 

amiről itt nem szabadna megfeledkezni, hogy a mindennapos testnevelés maradjon 
mindennapos testnevelés. Több felől hallottam a pénz- vagy szakemberhiány miatt azt a 
felvetést, hogy két-három órákat összevonunk, és akkor majd óraszámilag meglesz. Mi az 
elmúlt években több mérést csináltunk, hogy mikor van ténylegesen hatása a sportnak. A 
sportnak sajnos akkor van hatása, ha mindennap műveljük. Nagyon egyszerű. Hogyha két nap 
eszek mondjuk a héten, a hét többi napján meg nagyon éhes leszek, a szervezetünk is minden 
politikától mentesen így fog reagálni. Ha ez nem lesz mindennap, akkor nem fog ez a program 
érni semmit. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki kért szót? (Vincze László Mihály jelentkezik.) Képviselő 

úr. 
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VINCZE LÁSZLÓ MIHÁLY (Fidesz): Elnézést kérek, hogy későn jövök, de azzal 
indokolom, hogy minisztériumban voltam. Lehet, hogy hasznosabb lett volna, ha itt vagyok. 
(Derültség.) Arra tekintettel is, hogy régi harcostársam, ha megengedi, és így szólíthatom 
Istvánfi professzor urat, akivel ’98 óta, hát ő már régebben küzd a mindennaposért, jómagam 
pedig a 80-as években tanítottam olyan iskolában, ahol kitalálták ezt az ügyet. Csongrád, 
Széchenyi, Mészáros Pál nevéhez kötődik. Utána lehet nézni. 

Nem is ez a lényege neki. Ez egy jó és hasznos, és bevált dolog. Az első Orbán-kormány 
idején, a vége felé úgy tűnt, hogy bevezetésre kerül, aztán ez később ellaposodott. A 
létesítményaggályokról a következőt tudom mondani. Meg lehet úgy is oldani a dolgot, 
kedves képviselőtársam, alelnök úr, hogy, nem a legjobb megoldás, de a fél tornateremben a 
csoport egyik része, a másik felében a másik. Így csinálták Vincze Laciék, amikor még nem 
épült meg a másik tornaterem. Abban az időszakban is volt tornaterem és bízom benne, hogy 
most is lesz. Az, hogy kinek a tulajdona, édes mindegy. Majd megosztoznak rajta, az állam 
vagy az önkormányzat, a lényeg az, hogy a gyerekek használják a mindennapos tesire. 

Ugyanakkor van uszoda is, egyéb más szintén, van szabadtér, és állítom, hogy február 
végétől már a nagyobbacskákkal kint is kell lenni jórészt a friss levegőn és mozgatni, 
mozgatni, mozgatni, élményt adni. Alapvetően ez egy kicsit néha kimarad belőle, hogy 
élményt adni, mert aztán a rabszolgamunka az edzéseken meg a szakosztályokban rendesen 
ott megvárja a gyereket. De élményt adni, mozgást megszerettetni, és hadd imádjanak 
mozogni, játszani, és akkor elérte a célját. Én ezen nem akadnék fönn, hogy most mennyi a 
létesítmény. Állítom, hogy egy része még kihasználatlan is, hát ezt meg kell majd nézni. 

Másik dolog a szakemberhiány vagy nem hiány. Itt elhangzott már, hogy képzés 
irányában mozdulni kell efelé, ugyanakkor én tudom, hogy alsótagozatos nevelők közt is 
vannak nagyon talpraesettek, speciálkollégiumot végzettek. Aztán azt is tudom, hogy vannak 
nagyon sokan munkanélküli fiatal testnevelők. Igaz, hogy valamivel foglalatoskodnak, de 
vissza kell csalogatni a jókat, a legjobbakat, az ügybuzgókat, a mozgást szeretőket, és akkor 
ezt az ügyet márpediglen nekünk kutya kötelességünk elindítani. Máris késésben vagyunk, 
hölgyeim, uraim, két év eltelt, de jobb későn, mint soha. Meg most megvan az igazi szándék, 
döntés van, csinálni kell, nyomni ezerrel, és én nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan 
dolgoztak, ténykedtek benne. Folytassák tovább ezt a munkát, mert ez egy folyamat, ez olyan, 
mint a paraszti munka, hogy soha nincs vége, legföljebb abba lehet hagyni. Ezt nem szabad 
abbahagyni, ezt csinálni kell, értelmes dolog. 

Szalay képviselőtársam is, aki testnevelő tanárként indult, ő is be tudna hasonló 
dolgokról számolni Szolnokról, hiszen ők is csinálták nem is akárhogyan, sőt ebből a 
dologból egy csomó jó versenyzőjük kijött. Én most nem akarok a neveknek reklámot 
csinálni, tudnék róla hosszan beszélni, de én azt gondolom, hogy ebben én kifejezetten a jót 
tudom meglátni. Az, hogy vannak ilyen kisebb gondok, amolyan gondok, nincs olyan születő 
dolog, ami ne járna megoldandó feladatokkal. 

Köszönöm szépen a türelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még, aki szeretne hozzászólni? Először tessenek reagálni, 

röviden, frappánsan. 

Dr. Gloviczki Zoltán államtitkár (EMMI) válaszai 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Röviden, 

frappánsan csak a kérdésekre szeretnék válaszolni, illetve hadd mondjak ellent vendégként 
elnök úrnak és alelnök úrnak. Én a Jobbik képviselőcsoportjának a kérdéseit és hozzászólásait 
is abszolút relevánsnak tartottam, és abszolút egyetértettem velük, a kicsit szakmaiabbakkal 
olyan szempontból, hogy itt is nyitott kapukat döngetnek, hiszen ez mind olyan intézkedés, 
amiről gondolkodunk, illetve részben már bevezettük. 

Zakó képviselő úrnak pedig azt mondanám, hogy bár pénzt tudnánk szórni. Tehát 
hogyha az lenne a jogos vád, hogy szórjuk a pénzt, nagyon boldog lennék, és odamennék, 
hogy ne arra szórjuk, amerre nem kéne. Sajnos egyelőre ez nem lufi, hanem egy nagyon 
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kompakt bőrfoci, amit nagyon nehéz lesz fölfújni nagyra. De teljesen igaza van, én is azzal 
kezdtem, hogy sok gyakorlati kérdést meg kell oldani, és mint pedagógus és ötgyermekes apa 
hadd tegyen hozzá, hogy az a naponta megtartandó 16 óra, ez az apró matematikai 
összefüggés, ez egy nagyon ijesztő pontja ennek a rendszernek. Ehhez kell az, hogy olyan 
megoldásokat találjunk, amelyekről a sportállamtitkárság is beszélt, a DSK-val kapcsolatban 
is beszéltünk, mert ezt tornateremben megtartani mint hagyományos testnevelés óra, valóban 
nagyon nehéz, szinte lehetetlen. De hadd mondjam, hogy az a példa, hogy Szolnokon, 
Esztergomban és nagyon sok más helyen mégis meg lehet oldani, azt mutatják, hogy a 
matematika néha nem minden. 

Konkrét kérdésekre, amiből kevés volt. Az infrastruktúrával kapcsolatban tekintettel 
arra, hogy a tulajdonjoggal kapcsolatban, illetve általában az iskolaátvételekkel kapcsolatban 
3000 fős lélekszám alatti és működtetést nem vállaló települések esetében is értelemszerűen 
egyedi megállapodások lesznek, ezért természetesen ezekre a részletkérdésekre is ki kell majd 
térni. 

A mindennapossággal kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, talán a végrehajtási 
rendeleteket nem mindenki ismeri, hogy a törvény heti öt testnevelés órát határoz meg, de a 
miniszteri szintű végrehajtási rendelet rögzíti, hogy ez mindennapot jelent. Ez se lesz teljesen 
zökkenőmentes. Hadd mondjak rögtön magamnak egy ellenpéldát: a szakképző 
intézményekben, ahol a hét vagy az év egy részében gyakorlati képzés van, ezt valahogy majd 
licenciákkal kell szabadabbá tenni. 

Szaktanácsadás és a továbbképzés rendszere: túlmutat a testnevelésen, illetve a 
mindennapos testnevelésen, hiszen több mint 20 éve, 25 éve Magyarországon gyakorlatilag 
megszűnt az intézményesült szakfelügyelet és szaktanácsadás. Ezt mi kezdjük el most 
újraépíteni, 2013 szeptemberétől már működőképes rendszerre számíthatunk megyei szinten 
szervezve. Most a jelen tanévben kezdődnek meg az ezzel kapcsolatos továbbképzések, 
szaktanácsadói rendszer pilotszerű kipróbálása, természetesen ez is európai uniós pénzből 
finanszírozva. Tehát nagyon remélem, hogy a következő tanévben ez már egy többé-kevésbé 
működő rendszer lesz. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én hadd köszönjem meg az anyagot, a beszámolót, a 

tájékoztatót, a tapasztalatokat. Amit mondott államtitkár úr, hogy kiküldtek kérdőíveket, hogy 
ki hogy látja, nagyon fontos. Nagyon fontos, amit mondott Istvánfi professzor úr, hogy ők is a 
megyei szervezeteken keresztül tapasztalatokat gyűjtenek, hogy hogy és miképpen látják lent 
az életben a testnevelők, hogy milyen változtatások kellenek ebben a kérdésben. 

Én szeretném, hogyha ebből lenne valamiféle anyag, és hogyha lehet róla beszélni, 
akkor nyilván itt a bizottság előtt beszéljünk róla. Nekem a legfontosabb ez a napi egy vagy 
heti öt, az egyik legfontosabb. Azt gondolom, hogy alsótagozatban a napi egy testnevelés óra 
mint szoktatás nagyon fontos. Itt az úszásoktatást kell valahogy kezelni, mert az egy órában 
nem lehet. Nem tud elmenni, nem tud megszáradni. 

Miután felsőtagozatban, és dékánhelyettes úr is elmondta, hogy ott már választható is a 
sportág, és akkor ott bejöhetnek az edzők, a felsőtagozatban és a középiskolákban nyugodtan 
lehet a heti öt testnevelés órában gondolkodni, hiszen ott egyéb lehetőségek is vannak. 
Fontosnak tartom a szakedző kérdést, Szilágy úrral teljesen egyetértve, de az valóban fontos, 
hogy itt milyen edzői képzettséget tekintünk annak. Én azt gondolom, a szakedző az lehet ez, 
hogyha az a testnevelési egyetem szakedzői képzettségét bírja, akinek van pedagógiai 
végzettsége is, akit be lehet vinni valóban testnevelés órát tartani. Szerintem ez egy komoly 
megoldás, és teljesen egyetértek azzal, amit Szilágyi úr mondott ebben a kérdésben.  

Tornaterem ügyet nem tudom, ki vetette föl, de a tornaterem-katasztert meg kell tudni 
csináltatni, hogy lássuk, hogy miről van szó. Hogy egyáltalán mi az, amit meg kell tudni 
építeni, mi az, amit fel kell tudni újítani. Attól nem tartok, hogy a testnevelői kreativitás vagy 
iskolaigazgatói kreativitás ne tudná megoldani ezt az öt testnevelés órát. Egészen biztos 
vagyok abban, hogy a testnevelők, az iskolavezetők pontosan tudják, hogy hol miképpen lehet 
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a gyereket testnevelésre szoktatni. Aztán persze ha megépülnek a tornatermek, akkor majd 
azon fogunk vitatkozni, hogy mennyit legyenek benn, meg mennyit legyenek szabadon. 
Hiszen nem tudom, hány vitát folytattunk az ügyben, hogy a grundok okozzák a problémáját a 
labdarúgásnak, hogy nincsenek grundok, aztán nem kinn futballoznak a gyerekek, hanem 
esetleg tornatermekben. Ez ilyen tyúk és tojás, de majd a végén azt gondolom, erre is vissza 
fogunk tudni térni. 

A mérési rendszert nem tudom, melyikőjük mondta, de szerintem Istvánfi professzor úr. 
A mérési rendszert nagyon-nagyon komolyan kell venni, államtitkár úr, de szerintem van is 
anyag önöknél, de ha nincs, akkor ez a néhány város el tudja küldeni. Mert hogyha ezt nem 
fogjuk tudni megtenni, hogy honnan hova jutottunk, akkor az egész értelmét veszti, mert sem 
a testnevelő, sem a gyerek nem fogja látni, meg a szülő se, hogy miért dolgozott. 

A megyei sportigazgatás is fölmerült, talán a diáksport mondta, Varga úr. A megyei 
sportigazgatásnál lesz egy bizottsági módosító javaslatom. A javaslat arról fog szólni, hogy 
költségvetési módosítást kell tennünk annak érdekében, hogy benn legyen a költségvetésben 
az a pénz, amire a megyei sportigazgatást vissza lehet állítani. Nem tudom, ki mennyire tudja, 
a megyék és a kormányhivatalok kialakításának anomáliái közé tartozik, se itt, se ott nem 
szerepel a megyei sportigazgatás. A MOB kerül nagy veszélybe, hiszen a Magyar Olimpiai 
Bizottság vidéki lábai szűnhetnek meg. Azt gondolom, hogy túl a vidéki lábakon, ezen belül a 
diáksport egy jelentős tétel, ezen kívül a szabadidősport és utánpótlás-versenyeztetés egy 
jelentős része. 800 ezer gyerekről szól a program. Ha nem tudjuk kezelni, akkor nagyon-
nagyon komoly veszélynek tesszük ki az egész rendszert, amit a sport mint stratégiai ágazat 
fogalmaztunk meg annak idején. Úgyhogy ez is egy része kell, hogy legyen a ténykedésnek. 

És akkor nem állhatom meg a digitális táblát. Végül is a digitális tábla egy másik 
időszak produkciója. Nálunk is volt olyan digitális tábla, hogy egyetértsek alelnök úrral, hogy 
a fal nem bírta el a digitális táblát. Az iskola állapota rosszabb volt, mintsem hogy elbírja a 
táblát, így aztán odatámasztották a fal mellé biztos ami biztos, de ezt ne hasonlítsuk már össze 
ezzel a mostani döntéssel, ami azt gondolom, hogy valóban korszakalkotó. Mert lehet utat 
építeni, járdát foltozni, digitális táblát felrakni a falra, de az, hogy egy generáció ne tudjon 
egészségben fölnőni, ezt még senki nem lépte meg ilyen lépésekkel. És persze az egészséges 
életmód egyéb részei a táplálkozás, a pszichés problémák kezelése, sok minden hozzátartozik 
ehhez, de a mozgásgazdag életmód nélkül nem lehet kezelni. Ezért köszönöm, hogy 
államtitkár úr élére állt ennek az egésznek, és mint ötgyerekes apuka, ezt az egészet nagyon 
komolyan véve kezeli tovább. 

Köszönjük a tájékoztatót, és akkor azt kérném, mikor van már miről beszélnünk ez 
ügyben, akkor keressük egymást és jöjjenek újra. Köszönjük szépen. 

Egyebek  
Az utolsó, miután az Egyebeket lerendeztük az elején, nekem is van még Egyebek a 

végén. A múlt bizottsági ülésen már szóba került (A távozók felé: köszönjük szépen a 
segítségüket mindannyiuknak.), múlt bizottsági ülésünkön fölmerült, de Matolcsy miniszter úr 
meghallgatása kapcsán én lezártam a vitát, miután a 10 óra volt az időkorlát, hogy el kellett 
menni miniszter úrnak is. Megbeszéltem a különféle frakciókkal, hogy volt-e még mit 
mondaniuk. Szilágyi úr elmondta nekem, hogy mit szeretett volna mondani. Én örülök, hogy 
nem hangzott el, ő kicsit kevésbé, de nem releváns a kérdés, azt gondolom. Ezért azt kérem a 
bizottságtól, hogy most hivatalosan is zárjuk le azt a meghallgatást, és akkor ennek úgy vége 
van. Aki ezzel egyetért, emelje föl a kezét, legyen szíves. (Szavazás.) Köszönjük szépen, 
egyhangú szavazással lezártuk. Majd utána elmondom, hogy Szilágyi úr a hűtőgépekkel 
kapcsolatban mit szeretett volna mondani, nagyon jó kérdés volt. (Derültség.) 

Köszönöm a munkát. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc) 
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Lasztovicza Jenő 
a bizottság alelnöke 

 

Szalay Ferenc 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra   


