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Napirendi javaslat  
 
1. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 
[Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. §-ának (2) bekezdése 
alapján] 
  
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Szalay Ferenc (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP)  
Horváth András Tibor (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP)  
Szilágyi György (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) Bús Balázsnak (KDNP)  
Pál Béla (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
  
  

Meghívottak részéről   
 

Hozzászóló 
 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 21 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Köszöntöm először is miniszterjelölt 
urat, köszönjük szépen, hogy elfogadta itt a kötelező feladatok mellett ezt a meghallgatást, és 
bízom benne, hogy sikeresen és gyorsan fogunk tudni majd haladni. 

Köszöntöm a megjelent vendégeket, képviselőtársaimat.  
Azt hiszem, hogy meg kell hogy állapítsam, hogy a bizottság határozatképes. A 

helyettesítésekkel kapcsolatosan Bús Balázs Hoffman Pált helyettesíti, Becsó Zsoltot 
Hadházy Sándor, Varga László Pál Bélát helyettesíti, úgyhogy azt gondolom, hogy a 
határozatképességgel kapcsolatosan megtettünk mindent annak érdekében. 

A napirendi ponttal kapcsolatosan. Két napirendi pontunk van: miniszterjelölt úr 
meghallgatása és az Egyebek. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kiegészítési javaslata? 
(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki egyetért a napirendi ponttal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Aki nem? (Nincs 
jelzés.) Akkor úgy látom, egyhangú volt. Köszönöm szépen. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása [Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. §-ának (2) bekezdése alapján] 

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy a 
miniszterjelölt úr meghallgatása első körben akként működik, akként fog zajlani, hogy 
miniszterjelölt úr elmondja az életútját, a tárcával kapcsolatos elképzeléseket, az ismertetést 
követően pedig szintén e tárgykörben tudunk kérdéseket feltenni. Úgyhogy kérném szépen, 
ennek megfelelően folyjon le az ülés. Át is adom a szót miniszterjelölt úrnak, hogy kezdje el a 
tájékoztatóját. Köszönöm. 

 

Varga Mihály tájékoztatója 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget.  

Az életutamról olyan nagyon hosszan nem kívánok beszélni, mert úgy tudom, hogy a 
bizottság már megkapta az önéletrajzomat; ha nem - néhány helyen látok számítógépet -, 
akkor a parlament honlapján ez most gyorsan megtekinthető. Talán csak annyit, ami az ügy 
szempontjából fontos, hogy közgazdász a végzettségem, és az egyetem után először egy 
építőipari vállalatnál dolgoztam, akkor még úgy mondtuk, hogy gazdasági revizorként, most 
már kontrollernek nevezik ezt az állást, majd ezt követően egy beruházási cégnél Szolnokon 
dolgoztam, de hát ez nagyon régen volt már, nekem is csak ilyen homályos emlékeim vannak 
ebből az időszakból.  

Ezt követően mint parlamenti képviselő dolgozom. 2001-2002 között voltam 
pénzügyminiszter az első Orbán-kormányban, a mostani kormányzati ciklusban pedig először 
mint Miniszterelnökséget vezető államtitkár, később pedig az egyes nemzetközi 
intézményekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter dolgoztam - ez a 
diszkrét név a Nemzetközi Valutalapot és az Európai Bizottságot jelenti -, és miniszterelnök 
úr múlt hét pénteken kért föl arra, hogy ezt a munkát vállaljam el. 

Amit röviden szeretnék elmondani a bizottság profiljába illeszkedő turisztikai 
kérdésben. A kormányprogram két nagyon fontos célkitűzést tartalmaz. Az egyik célkitűzés, 
hogy az államadósságot csökkentsük, és az adósságcsapdából az országot ki tudjuk hozni. 
Nem sokat szoktunk visszatekinteni, de érdemes azért elmondani, hogy egy olyan 
államadósságot vettünk át, amely a bruttó hazai termék 83 százaléka volt, de nemcsak az 
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állam volt eladósodva, hanem a vállalatok és a lakosság, a magánszemélyek is. Összességében 
a magyar gazdaságnak körülbelül olyan 130-140 százalékos, bruttó hazai termékhez 
viszonyított adóssága van. Ez talán még önmagában nem lenne probléma, ha a gazdaság 
magas növekedési ütemet produkálna, magasak lennének a megtakarítások, és mondjuk hazai 
valutában adósodtunk volna el. De egyik sem áll fönn jelenleg. Elég nagy mértékű a 
devizakitettsége az adósságállománynak, ezért világos volt a kormány számára, hogy ezt 
csökkenteni kell. Ezt a munkát kezdtük el. Ez a cél szerintem a jövőben is él, hiszen bár 
csökkent, vagy meg tudtunk állítani az adósság növekedését, és egy szerény csökkenés 
elindult, de azért még messze vagyunk attól, hogy az alaptörvényünkben is előírt 
adósságszintet elérjük. 

A másik terület a foglalkoztatás növelése volt. Világos dolog, hogy ha egy országban 
10 millió emberből - leszámítva mondjuk a gyerekeket és az időseket - van 8 millió aktív 
állampolgár, a 8 millióból csak 3,8 dolgozik, akkor ott abban az országban valami probléma 
van. A 27 európai uniós tagországból huszonhatodikak voltunk az aktivitási rátát tekintve 
2010-ben, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen feladatot rótt a magyar kormányra. (Becsó 
Zsolt megérkezik az ülésre.) 

Ezért kezdtünk el egy olyan gazdaságpolitikát folytatni, amely a foglalkoztatást és 
általában a munka megbecsülését állítja a középpontba. Ennek vannak adórendszerben 
elemei, vannak a közmunkában, tehát a szociális ellátórendszerben elemei. A 
foglalkoztatáspolitika változott. A cél változatlan, hogy ez a létszám, ez a 3,8 milliós létszám 
nőjön és növekedjen. Csak tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a hasonló nagyságú 
10 milliós Csehországban 5 millió 100 ezer ember dolgozik, nálunk 3,8. Minden áldott nap 
1 millió 300 ezerrel több cseh állampolgár dolgozik, fizet járulékot, fizet adót, és ebből ki 
lehet számítani vagy kalkulálni könnyen, hogy az ottani egészségügyi, nyugdíj és egyéb 
közfeladatok ellátása mennyivel könnyebben történhet meg. 

Most az egy hosszú és messzire vezető kérdés lenne, hogy ez a helyzet miért állt elő az 
országban, és hogy a rendszerváltás utáni gazdaságpolitikák vajon milyen hibát követtek el 
akkor, amikor ez az aktivitási ráta ilyen alacsony szintre esett vissza. Még egyszer mondom, 
csak Málta van rosszabb helyzetben nálunk, de hát Máltán kulturális, hagyományos, 
tradicionális okok miatt a nők foglalkoztatása sokkal alacsonyabb. 

Ez a két cél az, amit a kormány 2010-ben elkezdett. Világos, hogy ebbe a két célba a 
turizmus mindenképpen illeszkedik. Ha foglalkoztatást akarok növelni, akkor olyan 
ágazatokat kell keresnem és megtalálnom, ahol van lehetőség, van remény arra, hogy ez a 
foglalkoztatotti létszám növekedni tud. Ezért is illeszkedett a turizmus fejlesztése az új 
Széchenyi-tervbe. Ezért is volt fontos szempont, hogy azok az intézkedések, amelyek 
mondjuk év közben bármilyen zárolást, költségvetési kiadások átrendezését indokolták, ne 
érintsék a turizmust, és lehetőség szerint a turizmus kapja meg azt a támogatást, amely a 
működéséhez az állami forrásokon keresztül szükséges. 

A bruttó hazai termék 6-8 százaléka közé teszik a turizmus hatását a bruttó hazai 
terméken belül, azt hiszem, 8,3 vagy 8,4 százaléka a pontos szám. Tehát itt nem egy 
elhanyagolható ágazatról van szó, egy olyan ágazatról, ami több mint 320 ezer embert 
foglalkoztat, és reményeink szerint a jövőben ennél is többet fog majd. 

Tehát azt a munkát szeretném miniszterként majd folytatni, amely 2010-ben elindult, 
és amely a turizmust beemelte azon ágazatok közé, amelyek a jövőben hozzá tudnak járulni a 
gazdasági növekedéshez, hozzá tudnak járulni a magasabb foglalkoztatáshoz. Röviden: azt 
gondolom, hogy ezt az irányt kell tartani és ezt kell folytatni. 

Milyen teendők vannak? Három teendőt írtam össze, amellyel a jövőben foglalkoznom 
kell. Ha most megengedik, itt nyilván majd talán lesz kérdés, de idő hiányában a SZÉP-
kártyára, a SZÉP-kártya bevezetésére, hogy eddig milyen tapasztalatok vannak, hogy az új 
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Széchenyi-tervnek milyen konkrét támogatásai vannak, erre most nem térnék ki, inkább a 
feladatokról beszélnék. 

Három feladatkör van, amely a kormány és a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt áll. 
Az egyik ilyen feladat a 2014-2020 közötti időszakra a partnerségi megállapodás turisztikai 
prioritásainak kijelölése és ennek a létrehozása. A tervezés szakaszában vagyunk. A tervezés 
szakaszában már vannak olyan kiemelt területek, ahol látunk arra lehetőséget, hogy a 
korábbiakhoz képest egy komolyabb vagy erőteljesebb állami szerepvállalás valósuljon meg. 
Ilyenek az egészségturizmus, ilyen a piacosítható egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, 
ilyen a kiemelt turisztikai fejlesztések összegyűjtése - jó néhány olyan program van, amelyet 
az elmúlt években már a kormány támogatott, de szükség van arra, hogy újabb ilyen 
programok jelenjenek meg -, a turisztikai intézményrendszer fejlesztése, turisztikai 
desztinációmenedzsment-szervezetek és kutatás-fejlesztés, innováció, értékesítés, fejlesztés 
területek kiemelt vizsgálata. 

Fontos itt elmondanom, hogy nyilván ebben a munkában partnerként számítunk a 
Sport- és turizmusbizottságra. Én mint miniszter, amennyiben ezt a bizottság igényli, nagyon 
szívesen végeznék egy közös munkát, ha a bizottság úgy látja, hogy bármilyen meghallgatás, 
bármilyen szempont fölmerül, akkor nagyon szívesen veszek részt a bizottság ülésén vagy 
pedig a kollegáimmal veszünk részt a bizottság ülésén. 

A második ilyen feladatkör a turizmusról és a vendéglátásról szóló törvény 
véglegesítése. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat lesz a következő fél-egy évben. 
Szeretnénk, hogyha itt a törvény véglegesítése megtörténjen, és ebben a minisztérium, a tárca 
nyilván egy kiemelt szerepet fog vinni, tekintettel arra, hogy a turizmus szakmai irányítása a 
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik. 

Végül a harmadik terület a nemzeti turizmusfejlesztési koncepció véglegesítése. Itt 
van egy elfogadott kormány-előterjesztés. Arra várunk, hogy ennek a koncepciónak majd egy 
társadalmi egyeztetésére kerüljön sor. Nyilván ahhoz először a koncepciót kell rendbe rakni. 
Ez egy 2020-ig szóló program. Ha a bizottság ebben is egy hangsúlyosabb szerepet kíván 
vinni, akkor nyilván ebben partnerként szeretnénk közreműködni. 

Ezen túl, amit még szeretnék ezekhez hozzátenni. A kormányzat többször vizsgálta 
már, sőt előzetes döntést hozott arról, hogy egy olyan kongresszusi központ beruházását kezdi 
meg, amelyre nemcsak Budapestnek, hanem az országnak már régóta szüksége van. Tehát itt 
az előzetes munkák elkezdődtek. Két vagy három héttel ezelőtt a kormányülésen bejöttek 
azok a koncepciók, amelyek különböző helyszíneken vázolták fel egy ilyen kongresszusi 
központ beruházását. A kormány itt irányokról döntött, ennek a véglegesítése zajlik most. 
Mindenképpen fontosnak tartom, hogy ez a beruházás elinduljon. 

A legfontosabb külpiacunk Németország. Én nyilatkoztam is arról, hogy az első 
külföldi utamnak szerintem Németországba, Berlinbe kell mennie, hiszen amikor a magyar 
gazdaság egy ilyen szoros mértékben függ egy ország gazdaságától - a magánszektorban 
minden hatodik munkahely valamilyen német beruházástól jött létre vagy közvetve, vagy 
közvetlenül -, akkor nyilván szerintem egy nemzetgazdasági miniszternek is az első útja oda 
kell hogy vezessen. Vannak nagyon fontos további célországok, és nyilván majd az idő szab 
csak korlátot, hogy ezekbe az ember mikor jut el, de szerintem az első útnak ide kell vezetnie.  

Azt hiszem, hogy ezen túlmenően a meglévő piacainkat áttekintve azt kell majd 
megvizsgálni, hogy milyen akadályai vannak annak, hogy a turisztikai kapcsolatok 
fejlődjenek. Itt gondolok például arra, hogy vízumeljárások akadályoznak ilyen jellegű 
desztinációkat az ország irányába, például Oroszország tekintetében. Ezeket is majd vizsgálni 
kell. 

A turizmus irányításának a megosztottsága szerintem egy adottság, ezzel nem kívánok 
bővebben foglalkozni. Az NFM a Turizmus Zrt.-nél a tulajdonosi jogok gyakorlója, mi a 
szakmai irányítást gyakoroljuk. A következő egy évre már nem látom értelmét annak, hogy 
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egy ilyen ágazati irányítási vitába bonyolódjak. Arra van szükség, hogy mindenki tegye a 
maga dolgát. 

A következő hétéves európai uniós támogatási rendszer, szemeszter támogatása. Én 
azt hiszem, hogy itt egy nagyon fontos lehetőség előtt áll a kormány, hiszen örököltünk egy 
helyzetet, örököltük azt a rendszert, amelyben az elmúlt hét évben az uniós támogatásokat 
felhasználták. Láttuk, hogy ezt mennyire tudtuk hatékonyan kihasználni. Munkanélküliség 
11,2 százalék. A támogatások egy részénél sajnos arra van esély, hogy esetleg bent ragad, bár 
ezt még ne írjuk le, a kormány mindent megtesz azért, hogy ez a támogatás lehívásra kerüljön. 
Tehát itt a következő hétéves uniós támogatási felhasználások kialakításánál mindenképpen 
szeretném, hogyha a turizmus mint gazdaságfejlesztési erő és gazdaságfejlesztési potenciál 
egy kiemelt szerepet kapna. 

Adózási kérdések. Többször fölmerült, hogy mely terület milyen adókedvezményt 
kaphat a fejlődés érdekében. Én itt megértést kérek a bizottságtól. Magyarország 2004 óta, 9 
éve túlzott deficit eljárás alatt áll, ami azt jelenti, hogy uniós támogatásoktól eshetünk el. 
Tehát a következő három hónapnak a legfontosabb feladata az lesz számomra, hogy a túlzott 
deficit eljárás alól megpróbáljuk az országot kihozni, hiszen az, hogy 500 milliárd forinttól 
essen el az ország ebben a helyzetben, nem egy reális alternatíva. Ennek érdekében a 
költségvetés hiányszámát tartani kell, a bevételi-kiadási sorokat tartani kell. Adócsökkentésre 
ebben a helyzetben minimális lehetőség van csak. Tehát ezért kérem a bizottságtól, hogy ha 
ilyen jellegű elképzelései vannak, akkor ezt inkább a jövőbe vetítse ki, és ebben folytassunk 
egy egyeztetést. Rövid távon adóintézkedésekben nem látok mozgásteret. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden, néhány pontot kihagyva, ennyit 
gondoltam bevezetőnek. Természetesen, hogy ha észrevételük, kérdésük van, akkor állok 
rendelkezésre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr, a beszámolót. Én azt gondolom, hogy 

nagyon fontos kérdésekben nagyon fontos válaszokat kaptunk. Bízom benne, hogy a 
következő időszakban a bizottsággal együttműködve tud majd dolgozni. (Jelentkezések.) 

Első körben alelnök úrnak adom meg a szót. 
 

Kérdések, vélemények 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 
Felvezetőjében néhány kérdésemre már válaszolt is, már fel sem teszem a kérdéseket. 

Az adóra vonatkozóan azért szeretném jelezni, hogy az Európai Unió országain belül 
nagyon sok helyen a turizmus, vendéglátás kedvezményes áfakörbe esik, és az ott szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a forgalomélénkítés eredményeképpen az adóbevételek nem 
csökkennek. Bár ön most egyértelműen nyilatkozott az áfa mértékét illetően, de úgy 
gondolom, hogy kisebb csodát is tudna tenni az ágazattal. Hozzáteszem, ahogy az élőzene 
áfáját, a cigányzene áfáját valamilyen lobbinyomásra 5 százalékra levitték, úgy ennél nagyobb 
volumenben is megtehetnék ezt. 

Az egyik legsúlyosabb kérdés, ami a vendéglátásban, turizmusban tevékenykedőket 
érinti, az az Artisjus szerzői jogdíjak. Az országban már lassan mindenki keményen kiveszi a 
részét a megszorításokból, ugyanakkor a Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, illetve az általuk 
képviselt szerzők ebből meglátásom szerint semmit nem vesznek ki. Az idei évre vonatkozóan 
is emelt összeget fogadott el a kormány és érvényesíti az Artisjus. Itt lenne az ideje, hogyha 
forgalomarányosan vetnék ki a díjakat, és nem férőhely vagy kapacitás arányában. Szerintem 
kevés olyan hely van az országban, ahol ennyire érzéketlenül kezelnék a társadalmi 
megszorításokat. Újfent kérem önt is, mint ahogy Matolcsy miniszter urat annak idején, 
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meghallgatásakor kértem, hogy lépjenek, és ő tett is erre ígéretet, hogy átgondolják az 
Artisjus kérdését. 

Hetek óta nem tudom az ülésteremben föltenni a kérdésemet időhiány miatt a Malév 
újraindításával kapcsolatban vagy az új nemzeti légitársaság indításával kapcsolatban. Ha ez 
ügyben valamilyen gyors tájékoztatást adna, megköszönném. Nagyon nagy kár érte a szektort 
a 13 hónappal ezelőtti Malév-csőd nyomán. 

A másik érzékeny pont a HACCP, amelynek már számos enyhítésén vagyunk túl, de 
még mindig úgy gondolom, hogy egyfajta sarcként tekinthetnek rá a vendéglátásban 
dolgozók. 

A turizmust, vendéglátást együtt emlegetjük, de a kormány külön kezeli. Ezt mind az 
áfa mértékében le tudjuk mérni, mind az egyszerűsített foglalkoztatási kedvezmények 
jogosulti körét érintően is. Kérem jelölt urat, hogy figyeljen oda, hogy a szezonális 
munkavállalók körét a mezőgazdaságban és a turizmusban foglalkoztatottakon kívül 
kiterjesszék a vendéglátásban foglalkoztatottakra is. Az a 320 ezer foglalkoztatott, amit ön 
mondott, egy hivatalos, nyilvános adat. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságban és az 
építőiparban vannak még olyan magas számban feketén foglalkoztatottak, mint a 
vendéglátásban. 

Az utolsó felvetésem, hogy szeretnénk a SZÉP-kártya kapcsán, ha a különböző zsebek 
átjárhatóságát növelnék, tudniillik nagyon sokan az országban nem engedhetik meg, hogy a 
szállodai pihenési zsebből vegyenek ki, olyan egyszerű oknál fogva, hogy nincs az autójukban 
annyi üzemanyag, hogy el is utazzanak oda, ahova esetleg szeretnének. Ugyanakkor a 
vendéglátás területén ezt intenzívebben igénybe tudnák venni. 

Gyorsan csak ennyit. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő kérdés Szilágyi György úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Az ön elődje, Matolcsy György még pénteken benyújtott egy 
salátatörvényt, amelynek két olyan eleme, két fontosabb eleme van, amely érintheti a 
bizottságot. Az egyik ilyen elem az, hogy javaslatot tesz a 10 milliárd feletti éves tiszta 
játékbevételre, hogy 30 százalékról 10 százalékra csökkentsék. Tehát ez kaszinókra érvényes. 
Ma Magyarországon nincs olyan kaszinó, amely ekkora bevétellel jelentkezne, ezért egyes 
vélemények szerint ez az Eurovegasra lett írva. Tehát ön egyetért-e azzal, hogy különböző 
projektekre írjunk törvényeket, még akkor is, hogyha ezek a projektek mondjuk 
munkahelyeket teremtenek? 

A másik ilyen eleme ennek a salátatörvénynek a sporttámogatásokat fogja érinteni, 
amely azt jelentené, hogy a megnyert adó 75 százalékát ezen túl az adott sportági 
szakszövetségnek kell utalni, és 25 százalék marad a cégeknél. Ez így első ránézésre még 
jónak is mondható, hiszen ha ezeket a 75 százalékokat megkapják a szövetségek, akkor 
annyival kevesebb támogatást kell nekik adni, tehát jótékony hatású lehet akár a 
költségvetésre is, viszont lehet, hogy a sporttámogatások terén ez visszaesést fog jelenteni a 
tao-nál. Tehát erről mi a véleménye? 

A harmadik kérdésem. A kormány belekezdett egy elég nagyszabású 
látványberuházási projektbe a stadionok tekintetében. Értem, hogy két stadion van benne a 
költségvetésben, illetve három stadion épül, a ferencvárosi, a debreceni és a Puskás Ferenc, 
ebből kettő van benne a költségvetésben. A kérdésem csak az, hogy ön folyamatosan látja-e 
ennek a forrását. Ezek a stadionok azért több költségvetési szakaszon keresztül fognak épülni. 
Tehát az, hogy elkezdünk egy építkezést mondjuk a Puskás Ferenc Stadion tekintetében, látja-
e annak folyamatosan a lehetőségét, hogy finanszírozni is tudjuk ezeket a beruházásokat, és 
befejeződjenek? 
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Az utolsó kérdésem. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tegnap már a 
Fogyasztóvédelmi bizottságnál találkoztunk és föltettem kérdéseket. Nem a tévékről meg a 
hűtőkről akarok kérdezni, bár itt is elég nagy a turizmusban a felhasználói lehetőség, hanem 
ön mondott egy történetet a külföldi személyi kölcsönnel kapcsolatos lehetőségekről. Ebben 
kíván-e esetleg lépni mondjuk éppen olyan bankok felé is - mondjuk az OTP felé, Csányi 
Sándor a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, tehát azért is kapcsolódik ez a sporthoz -, 
amelyek szintén ezt a gazdaságpolitikát folytatják? Hogy egy példát mondjak, az OTP 
Romániában 13-15 százalékos THM-mel nyújt személyi kölcsönt, míg Magyarországon 30 
százalékos THM-mel. 13-15 százalékos THM-mel általában ingatlanfedezetre nyújt 
Magyarországon az OTP. Tehát hogy kíván-e ez irányban lépni és tárgyalni azokkal a 
prominens személyekkel, akik tehetnek ez ellen bármit is? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay Ferenc úrnak adom meg a szót. 
 
SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm, hogy itt van a 

bizottsági ülésen. Néhány gondolat ahhoz, amit elmondott. 
A teendőknél az első pontban az egészségturizmus kiemelt terület. Én javasolnám - a 

bizottságunk már többször lépett ez ügyben - a sportturizmus megjelenítését a stratégiában, 
aztán a törvényben, hiszen ez az a terület, ami egyelőre még hiányzik úgy belőle, hogy annak 
konkrét megjelenítési formáját is láthatjuk. Ez jelentősen kapcsolható nyilván 
sporteseményekhez, ezt a Forma-1 ékesen bizonyítja, de egyéb területekhez, a 
szabadidősporthoz, hiszen a kerékpárturizmus vagy a vízi turizmus jelentős lehet, és a Duna-
Tisza-stratégiához szintén kapcsolható lehet a sportturizmus ezen ága, a lovasturizmusról nem 
is beszélve, ami a lovassport tekintetében tantárgyként is szerepel majd az oktatási 
rendszerben. 

A másik gondolat, hogy a foglalkoztatás területén valóban talán az egyik legnagyobb 
lehetőség, hiszen a szakképzetlentől a szakképzett munkaerő egészen széles spalettáját tudja a 
turizmus alkalmazni és valóban hosszú távon foglalkoztatni. Nagyon komoly az élőmunkaerő-
igénye a turizmusnak. Nem gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb lehetőség lenne más 
területen.  

Viszont az idegenforgalom és a turizmus, ha valamiben szenved és kínlódik, az a 
marketinglehetősége, illetve -forrásai. Bár most egy 1,5 milliárd forintos pluszforrást kapott a 
Turizmus Zrt. erre a területre, de nagyon-nagyon hátul vagyunk a saját magunk hírverésében 
ez ügyben. Azt gondolom, hogy itt még sokat tudunk tenni a későbbiekben. 

A társasági adóról, csak hogy ezt a 75 százalékos kérdést én is érintsem egy kicsit. Azt 
gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy azok a cégek, amelyek segítik társasági 
adójukkal a különféle sportágakat, ezt az adóalap-csökkentési lehetőséget ne saját maguk 
számára, hanem a sport számára szponzorációként használják. Valóban gondolkodni kell 
abban, hogy ez nehogy elrettentő legyen a későbbiekben, de biztos vagyok benne, hogy itt a 
helyes arányt meg lehet tartani. Fontos, hogy a színház és filmművészet is hasonlóképpen 
érezze ezt a lehetőséget, mert ha nekik nem kell a társasági adó ilyetén lehetőségeit 
visszaforgatni, mármint az őket támogatott cégeknek, csak a sportnak, akkor nehogy a sporttól 
menjenek el a támogatók. 

Miniszter úr, köszönjük az együttműködést. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth András úrnak adom meg a szót. 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úr, az én 

kérdésem az egészségturizmusra és az ahhoz kapcsolódó egészségiparra vonatkozna. Ez év 
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őszén meg fog nyílni az európai egészségpiac, a biztosítási piac. Tervez-e a kormány valami 
olyan célzott kampányt, és ehhez pénzt is kíván-e rendelni, amivel segítené a Magyarországon 
lévő turisztikai vállalkozások ebbe a szegmensbe való bekapcsolódását? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Varga László jelentkezik.) Parancsoljon! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Három nagyon rövid 

kérdésem volna. 
Az egyik. Ezt már többször kérdezték miniszterjelölt úrtól, hogy a deficitcél tartása 

kapcsán - ezt elsődlegesnek nevezte, nyilván érthető okokból - lesz-e szükség további 
intézkedésekre, megszorításokra, ha igen, hol, és ez érintheti-e a bizottság feladat- és 
hatásköreit. Nyilván nyilatkozott már erre nézve korábban, csak ahogy mennek előre a napok, 
lehet, hogy mélyebben látja a helyzetet. 

A második kérdés indirekt módon nyilván érintheti a turizmus, vendéglátás területét, 
és ez is egy aktuális téma. Úgy tudom, a kormány előtt is vannak hasonló elképzelések, tervek 
bizonyos alapvető élelmiszerek áfájának, áfatartalmának csökkentésére. Itt utalt a 
felvezetőjében arra, hogy nem nagyon lát tartalékot, lehetőséget adócsökkentésekre első 
körben, mégis talán ez egy sokkal összetettebb dolog, élelmiszer-biztonsági aspektusa is van, 
belső fogyasztás, tehát sok kérdés. Mit gondol erről? 

A társasági adókedvezmények tekintetében. Elsősorban a turizmus okán van ön most 
itt, de mégiscsak mint nemzetgazdasági miniszter gyakorlatilag a teljes költségvetést, 
tulajdonképpen az összes területnek a kérdéseit felvethetjük talán most. Tehát itt a 
társaságiadó-kedvezmények tekintetében az öt látvány-csapatsportágba komoly források 
érkeztek. Nyilván ennek nagyon sok tekintetben van helye, több kisebb, közepesebb, nagyobb 
egyesületnél itt valós fejlesztések valósultak meg, és természetesen sokszor irritáló és 
egyébként látványtípusú beruházások is, de erre most nem térnék ki részletesen. Mindenesetre 
egy igazságosabb elosztási rendszerrel ennél szélesebb spektrumot is lehetett volna támogatni. 
Többször volt itt szó az olimpiai sportágak, sikersportágak támogatásáról. Vagy soron, vagy 
egy kiterjesztett rendszer keretében lát-e még tartalékokat ebben a tekintetben a ’13-as 
költségvetésben? 

Röviden ennyi. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tudom, hogy a tisztelt miniszter úr 

is elkötelezett a sport iránt, de most itt Szalay Ferenc képviselőtársam indította el bennem a 
gondolatot, hogy rákérdezzek a kerékpárút-hálózat fejlesztésére.  

Azt hiszem, hogy 1994-ben kerékpároztam haza Londonból, és több száz kilométert a 
Duna-menti kerékpárúton mentem, azt hiszem, Ingolstadttól egészen Hainburgig. Számomra 
már akkor döbbenetes volt, hogy milyen hihetetlen tömegek vannak Ausztriában, 
Németországban itt a Duna-menti kerékpárúton. Lehet, hogy egy-egy személy itt a kerékpáros 
turisták közül túl sok pénzt nem költ el, de hát egy hihetetlen komoly szállodahálózat, 
étteremhálózat van kiépülve itt a kerékpárút mellé meg több száz kilométeren keresztül. 
Magyarországon is már hosszú ideje tervezzük, hogy azt a Duna-menti kerékpárutat, esetleg 
Tisza mentén ilyen nagy utakat megvalósítunk. Minden évben megfogalmazzuk ezeket a nagy 
célkitűzéseket, minden kormányzati ciklusban, és igazából nagyon lassan halad ez előre. 

Fel szeretném hívni a miniszter úr figyelmét, hogy tőlünk nyugatra ezt nagyon 
komolyan veszik, és valószínűleg nagyon komoly bevétele is van a turizmusnak ebből. Nem 
tudom, hogy miniszter úr ezt a kérdést hogyan látja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Lasztovicza alelnök úrnak adnám meg a szót. 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Én azt gondolom, a bizottságunk ülésének az a célja, hogy meghallgassuk 
Varga Mihály képviselő urat, hogy alkalmas-e a státuszának a betöltésére, amire a 
miniszterelnök úr kijelölte. Meggyőződésem a rövid elhangzott bevezető után is, meg ismerve 
az 1998-2002 közötti munkásságát Varga Mihály képviselőtársunknak, az is igazolja, hogy a 
gazdaság irányításában elvégzett munkája alkalmassá teszi arra, hogy a miniszteri feladatokat 
ellássa. 

Nagyon örülök neki, hogy a rövid beszámolójában is tanúságot tett az idegenforgalom 
jelentőségéről, amely önt is mint gazdasági minisztert jelentősen érinti. 

Lenne egy-két gondolatom, egy-két kérdésem a témához. Nemrégiben találkoztunk 
Matolcsy György miniszter úrral, akivel leültünk tárgyalni egy-két témában. Az egyik a 
vendéglátást érinti, hogy milyen adó-, milyen jogszabályi módosításokat kellene meg lehetne 
megvalósítani, ami nem kerülne igazán pénzbe az államnak. Tehát ez volt az alaphelyzet, 
hogy olyan problémákkal menjünk oda, írjuk össze, és próbáljunk meg együtt gondolkodni, 
amik nem költségvetési tételek. Ez az egyik. 

A másik kérdésünk vagy kérésünk az lenne, hogy nem kellene-e a szakmai 
szervezetek bevonásával átnézni a reprezentációs adó kérdését, mert nem feltétlen biztos, 
hogy igazak azok a számok, hogy ha ilyen magas a reprezentációs adó, az plusz bevételt hoz 
az államnak, mert lehet, hogy ha ezt csökkentjük, akkor a repiadó által befolyt összegek, a 
munkahelyteremtés, a munkahely után fizetendő adók, járulékok folyamatában összességében 
az államkasszába több forrás folyna be, mint ami most befolyik. 

Amiről szeretném tájékoztatni miniszterjelölt urat, hogy elkezdődött egy tárgyalás az 
egészségturizmussal, annak fejlesztésével kapcsolatban - ezt is jeleztük Matolcsy miniszter 
úrnak - Szócska államtitkár úrékkal. Az lenne a tiszteletteljes kérésünk és javaslatunk, 
amennyiben ez elfogadható, hogy ezt a területet kicsit fel kellene gyorsítani, hiszen a 
kormányprogramunk egy lényeges pontja volt ez, és itt a bizottságban beszélgetvén arra 
gondoltunk, mivel ez több tárcát érintő terület, és egy komolyabb összefogásra lenne szükség, 
hogy nem lenne-e indokolt egy politikus személyében megbízni egy kormánybiztosszerű 
valakit, akinek csak az lenne a feladata, hogy a következő 1-1,5 évben ennek a területnek a 
munkáját koordinálja, mert meglátásunk szerint ez a dolog kicsit lassan működik. 

Ami lényeges kérdés számunkra az idegenforgalomban, a reptérrel vagy a Malév 
utódlásával kapcsolatos kérdés, hiszen azok a turisták, akiknek a költése lényegesen nagyobb, 
nem fapados gépekkel jönnek általában, sőt az üzleti turisták sem, és többféle számítást 
láttunk már mi is, akár az utazási irodák szövetségén keresztül, hogy ez milyen bevételkiesést 
okoz és okozhat a közeljövőben. Ezt is igen fontosnak tartom. 

Lenne még egy kérdés, amiről már érintőlegesen hallottunk, hogy a 2014-2020-as 
évek között az uniós forrásokból milyen lehetőséget lát, ami a vendéglátás, az idegenforgalmi 
szolgáltatások fejlesztését is szolgálhatja, hiszen azt tudjuk jól, már többször elhangzott a 
miniszterelnök úrtól is, hogy az uniós források 60 százaléka a kis-, közepes vállalkozásokat 
érinti majd legfőképpen. 

Röviden ennyit szerettem volna. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több hozzászólás nincs, megadnám miniszterjelölt 

úrnak a válaszadásra a szót. 
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Varga Mihály reflexiója 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen a kérdéseket és az észrevételeket. Kezdem úgy érezni, hogy a turisztikához 
minden kötődik és mindennel kapcsolata van, tehát igazából a gazdaságpolitikának a szíve 
környékén vagyunk, amikor a turisztikáról beszélünk, olyannyira, hogy úgy láttam, még más 
képviselőtársaink is a bizottság munkájába akartak bekapcsolódni. 

Köszönöm szépen a kérdéseiket. Igyekszem röviden válaszolni, bár nagyon sok téma 
és körülbelül még három meghallgatásra való kérdéskör merült föl, ezért elnézést kérek, ha 
valaki nem kielégítő választ kap abban a tekintetben, vagy túlságosan rövidnek érzi. 

Zakó László alelnök úr felvetése. Erről beszéltem, hogy egy kemény korlátunk van 
ebben az esztendőben. Egyrészt a parlament elfogadta decemberben a költségvetést. Ezen 
módosítani csak indokolt esetben érdemes. Ez igaz a bevételekre, a kiadásokra, pláne az 
adóbevételekre. Tehát ahogy mondtam, itt több kérdése is hangzott el arra vonatkozóan, 
Varga képviselő úrnak vagy másoknak, hogy adókönnyítés, adócsökkentés lehetséges-e. 
Annyit tudok ígérni, hogy ezeket megvizsgáljuk. Tehát nyilván minden ilyen felvetés, ahogy 
itt a reprezentációs adó esetében is elhangzott, azt a mérlegelést kell hogy vonja maga után, 
hogy vajon a csökkentés nem térül-e meg az államnak más bevételeken vagy más 
növekedésen keresztül. 

Ami a Malév ügyét érinti, erről más bizottságban is beszéltem, én is egy óriási 
veszteségnek tartom azt, hogy nincs nemzeti légitársaságunk, amely olyan desztinációkat 
tudna megvalósítani, amelyeket a fapadoson keresztül nagyon nehéz. Egyetértek azokkal a 
felvetésekkel, hogy egy ilyenre szükség van, de azt is tudom, hogy itt még elvarratlan szálak 
vannak. Tehát a Malév-üggyel külön vizsgálóbizottság foglalkozott a parlamentben. Tudom 
azt, hogy itt különböző tulajdonosi viták még mindig fönnállnak. Nem mellékesen Brüsszel 
árgus szemekkel vizsgálja, hogy az esetlegesen új légitársaság kialakítása körül vajon milyen 
állami szerepvállalás van. 

De én azt fontosnak érzem, hogy ezzel a kérdéssel a kormány foglalkozzon, és 
lehetőség szerint mindent megtegyen azért, hogy ez a légitársaság létrejöjjön, felálljon, és azt 
a kieső üzleti kategóriát, amely most nem Budapestre jön vagy nem Budapesten keresztül 
bonyolítja le az utazását, megpróbálja ide visszahozni Magyarországra. Én is úgy érzem, hogy 
ez egy veszteség, a turisztikai visszajelzések is egyértelműen jelzik, a reptérforgalmi adatok 
ezt egyértelműen jelzik. Tehát szükség van arra, hogy ezen a felvetésen a kormány komolyan 
gondolkozzon és komolyan dolgozzon. 

Egyébként a Malév- és a HACCP-ügyek sajnos örökölt helyzetek. Itt részben egy 
korábbi szabályozáson kell változtatni, részben pedig a korábbi privatizáció következményeit 
nyögjük, de a kormány mindkét esetben szerintem lépett az elmúlt két és fél esztendőben. 
Igaza van képviselő úrnak, hogy itt szükség van még a HACCP-rendszerben további 
könnyítésekre. Magyarország itt túlszabályozott a csatlakozást megelőzően és a csatlakozás 
után. Én magam is képviselőként elborzadva szemlélem néha azokat az átalakításokat, 
amelyek mondjuk egy idősek otthona konyháján következnek be, azért, mert HACCP-
előírásnak kell megfelelni. Mindenkinek javaslom, hogy külföldi útja során azért érdeklődjön 
egy-egy vendéglátóhelyen, vajon ott HACCP-t használnak-e vagy sem. Kiderül, hogy 
Nyugat-Európa igen jelentős részében ezeket a szabályokat nem alkalmazzák. 

A feketemunkával egyetértek. Csökkenteni akarjuk ennek az arányát, és nyilván a 
feketemunka aránya, az ilyen foglalkoztatási arány csökkentésének az egyik legjobb útja, ha a 
közterhek csökkennek. Ebben korlátozottak a lehetőségeink. Én azt gondolom, hogy azért az 
elmúlt két évben azzal, hogy a foglalkoztatás, ha minimális mértékben is, de emelkedett, és a 
csúcson 160 ezerrel dolgoztak többen, mint a 2010-es kormányváltásnál - most körülbelül 
olyan 90-100 ezer körül van ez a szám a téli szezonális visszaesés miatt -, azért ez 
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mindenképpen jó jel, hogy talán a feketemunkából egyre több embert tudunk behozni a 
munkaerőpiacra a legális foglalkoztatás világába. 

Ami a SZÉP-kártyára vonatkozó felvetést illeti, én azt hiszem, hogy az egy sikeres 
programja volt a kormánynak. Átálltunk egy modern, elektronikus eszközű rendszerre egy 
korábbi papíralapú rendszerről. Az igények alapján azt tudom önöknek tájékoztatásként 
elmondani, hogy 2013. január végéig 785 ezren igényeltek SZÉP-kártyát; 779 ezer 
munkavállaló meg is kapta, kézhez kapta ezt a kártyát. 19 ezer munkáltató élt ezzel a 
lehetőséggel és adott a dolgozóinak ilyen kártyát, és 41 ezer elfogadóhely van. Tehát azt 
hiszem, hogy ilyen rövid idő alatt egy ilyen rendszer kiépítésében ennyit elérni mindenképpen 
egy eredményes dolog. Persze hozzá kell tennem azt is, hogy Brüsszelben szintén mozdultak 
az apparátus emberei, mert kötelezettségszegési eljárást indítottak hazánkkal szemben. 
Nyilván a magyar kormány nem szokott megijedni egy kötelezettségszegési eljárástól, tehát 
ebben a tekintetben is képviselni fogjuk azokat a szempontokat és azokat az érdekeinket, 
amelyek ennek a kártyának a bevezetéséhez kötődnek. 

Szilágyi képviselő úr felvetései. Kormányálláspontot képviselek magam is, bár ebben 
a pillanatban nem vagyok miniszter, tehát kormánypárti képviselő vagyok, és ott voltam a 
kormányülésen, mikor ennek a szempontjai a szabályozásmódosításnak, hogy most egy 
salátatörvényben kerül a parlament elé, elhangzottak. Én azt gondolom, hogy vannak olyan 
kiemelt szereplői a gazdaságnak, amelyek egy részével stratégiai megállapodást kötöttünk, és 
ők vállaltak ezért beruházást, befektetést, és vannak olyanok, amelyeknél az általános 
szabályozásnak kell megfelelni. Az a kör, amire itt ön utalt, a 10 milliárd fölötti kaszinói kör, 
vállalt olyan fejlesztéseket, amelyekből az államnak a jövőben többletbevételei 
származhatnak. Azt gondolom, hogy ilyen szabályozásmódosítások megkötésekor az 
államnak mindig mérlegelnie kell. Ezt a mérlegelést megtettük, és reményeink szerint ennek 
előnye származik a nemzetgazdaságban. 

A sporttámogatásokra, a tao-ra való felvetéseket köszönöm. Itt valóban Szalay 
képviselő úrnak is és Szilágyi képviselő úrnak is igaza van. Ezeket csak nagyon finom 
hangolással szabad módosítani. Én a miniszterségem során törekedni is fogok arra, hogy 
mindig a „kétszer mérni, egyszer vágni” elv érvényesüljön, tehát az ilyen módosítások előtt 
szakszövetségekkel, az érdekelt vállalkozói érdekképviseletekkel mindenképpen le tudjunk 
ülni, és ezekkel együtt alakítsunk ki ilyen módosításokat. 

A stadionépítésekre a források rendelkezésre állnak. Amikor az építőipar ilyen 
katasztrofális helyzetben van, szerintem az államnak segíteni is kell azt, hogy a magyar 
építőipari cégek munkához tudjanak jutni, az építőipari ágazat egy kicsit meg tudjon 
mozdulni. Úgyhogy szeretném megnyugtatni önöket arról, hogy az idei évben és a jövő évben 
is ezek a források rendelkezésre állnak. Most nem akarok azzal a példával élni, hogy a 
költségvetés egészéhez képest azért itt, nem mondom, hogy elhanyagolható tételekről van szó, 
de nem túlságosan nagy tételekről van szó, és ezeknek a nemzetgazdasági hasznáról meg 
vagyunk győződve, nem beszélve arról a sportturizmusban mutatkozó hasznáról, amiről 
Szalay képviselő úr beszélt, hogy valóban ezek a stadionok meg tudnak mozdítani egy olyan 
gazdasági erőt, amely most hiányzik. 

A személyi kölcsön ügyéről tegnap beszéltem. Itt valóban olyan kamatszintek vannak 
Kelet-Európában, Közép-Európában még mindig, amelyek lényegesen meghaladják a nyugat-
európai banki kamatmarzsokat. Ez egy fogyasztóvédelmi kérdés elsősorban, de nyilván 
gazdasági beruházások, hitelfelvételek függhetnek egy ilyen kamatkülönbözettől. Ezek a 
kamatkülönbözetek csökkentek az elmúlt két évben, de minimálisan. Akinek van esetleg 
tapasztalata, az nagyon jól tudja, hogy már Ausztriában is lényegesen olcsóbban lehet olyan 
forrásokhoz jutni, amelyekért Magyarországon többet kell fizetni ugyanannál a banknál, 
amelynek van itt is fiókja és van Ausztriában is fiókja. Tehát ez egy fontos feladata lesz a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a PSZÁF-nak is, hogy igyekezzünk a kamatszinteket 
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csökkenteni. Nyilván itt vannak piaci korlátok, piaci erők, de gazdasági növekedést nem lehet 
teremteni anélkül, ha a csillagos égben vannak a kamatok, és egy vállalkozó számára - kis- és 
középvállalkozóra gondolok - egy 15 százalékos kamat kitermelése, pláne a 
turizmuságazatból szinte reménytelennek tűnik. 

Szalay képviselő úrnak még itt egy mondat a marketingforrásokra vonatkozóan. Itt a 
mozgástértől dől majd el, hogy több pénzt tudunk erre a területre fordítani. Azon leszünk, 
hogy ha úgy alakulnak a számaink, ahogy azt mi terveztük 2012 végén, és ha vannak 
pluszforrások, akkor ebből jusson a turizmuságazatnak is. 

Horváth András képviselő úr felvetése. Megmondom őszintén, nem pontosan értettem, 
de valószínűleg arra gondol a képviselő úr, hogy hogyan lehet bekapcsolni az 
egészségturizmusba a turisztikai vállalkozásokat. Erre utaltam a bevezetőmben, hogy 
készülünk olyan értelemben, hogy a turizmusfejlesztési koncepcióba egy kiemelt, fontos pont 
lesz a turisztikai beruházások egészségügyi célú bevonása vagy az a partnerségi program 
2010-2020 között. Ennél konkrétabb dolgokra is készülünk, hiszen ez a kormány volt az, 
amely 2010-ben először lépett ebben az ágazatban, emlékezzenek a fogászati turizmusnak 
adott támogatásra. Magyarországnak ilyen területen vannak előnyei, és szeretnénk kiaknázni, 
tehát a jövőben is ezeket folytatni fogjuk. 

Egy dolgot mindenképpen fontosnak tartok azért rögzíteni, hogy hivatalba lépésemet 
követően azért értékelni fogjuk azt, hogy az egészségturizmus területén eddig a befektetett 
állami források milyen módon és milyen mértékben térültek meg. 

Varga képviselő úr kérdéseire. Nem készülünk megszorításokra, ez a kormány nem él 
ilyen jellegű eszközökkel. Ez egy korábbi kormány időszakára volt jellemző. Nekünk 2010-
ben nem arra adtak felhatalmazást az emberek, hogy további megszorításokat léptessünk 
életbe. Az a legfontosabb cél, hogy tartsuk az idei évre tervezett hiányszámokat. Ennek 
érdekében intézkedések elképzelhetők, de ahogy többször is hangsúlyoztam már négy 
bizottsági meghallgatáson, csak akkor lépünk ilyet, hogyha az első negyedév után a számok 
nem teljesülnek, és úgy látjuk, hogy a gazdasági folyamatok eltérnek attól, mint amit 2012 
őszén gondoltunk. 

Az élelmiszerek áfájára vonatkozóan és az adókedvezményre vonatkozóan itt 
válaszoltam. 

Nyitott kapukat dönget a képviselő úr, tehát a jövőben nyilván az öt látvány-
csapatsportág mellett lesz lehetőség vagy lesz majd mód arra, hogy további sportágak 
bevonódjanak ebbe a körbe. Egyelőre a rendszer induljon el, ezt tartottuk fontosnak, és váljon 
stabillá ennek a működése, ne veszélyeztessen egyébként olyan bevételi forrásokat, amelyekre 
a hiánycsökkentés érdekében szükség van. 

További kérdések. Révész Máriusz képviselő úr kérdésére. Azt hiszem, hogy a belső 
turizmus fejlesztéséhez mindenképpen hozzátartozik a kerékpárutak fejlesztése. Egy önálló 
biztos dolgozik ennek a kerékpárút-fejlesztésnek a stratégiáján. Több olyan fejlesztés történt 
az országban az elmúlt két évben is, ahol ilyen kerékpárutakat tudtunk átadni. Minden ilyen 
dolgot maximálisan támogatok, tehát akár kerékpút-fejlesztésnek, akár zarándokút 
kiépítésének vagy más jellegű elképzeléseknek elsőbbséget kell adni, mert ezek itt tartják a 
belső turizmuson keresztül megtermelt jövedelmet, és ez fontos az ország számára. Nemcsak 
a megtakarításokat kell növelni, hanem azokat az összegeket is, amelyek az országban 
maradnak. 

Lasztovicza alelnök úr kérdései. Köszönöm a biztatást, én is úgy érzem, hogy el tudom 
talán látni a hivatalból következő feladatokat, de a kérdései azért fontosabbak ennél, a 
vendéglátás, reprezentációs adó kérdésének az áttekintése. Erre utaltam is a bevezetőmben, 
hogy ezt mindenképpen fontosnak tartom. 
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Újabb kormánybiztos kinevezése nem feltétlenül lehet indokolt, akár még ezt is meg 
lehet vizsgálni, ha nem is kormánybiztos, de valamilyen más pozícióval ezeknek a 
területeknek az összehangolását meg lehet teremteni. 

Malév, reptér kérdése, válaszoltam. 
Végül az EU-forrásokból vendéglátás fejlesztése. Itt most konkrét összeget nem tudok 

mondani, képviselő úr, mert ahhoz azért egy alaposabb előkészítésre van szükség. Ebben a 
munkában az NGM szakmai stábja részt fog venni. Mindenképpen azon leszünk, hogy a 
korábbi hétéves ciklustól eltérően egy nagyobb összeg kerüljön majd a turizmus fejlesztésére. 
Egyelőre ennyit tudok ígérni. Nyilván ennél a képviselő úr többet szeretett volna hallani, de 
abban tudom biztatni, hogy néhány hónap múlva már talán többet is tudok majd mondani. 

Elnök úr, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy kielégítő válaszokat kaptunk, bízom 

benne, hogy mindenkinek sikerült kielégíteni a kíváncsiságát. (Zakó László jelentkezik.) 
Alelnök úr? Annyit kérek, alelnök úr, mivel itt nemsoká szavazásunk van… 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnézést, jelölt úr. Piócamódon tapadnék a korábban feltett 

kérdésemre, ez az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület. Lehet, hogy kellemetlen a 
kérdés, de még egyszer mondom, mérsékelni kell és forgalomarányossá kell tenni. Kicsit 
arcátlannak tartom azt a módot és mértéket, amivel sújtják az összes tévékészüléket használó, 
bekapcsolt rádiót használó vagy bármilyen, lassan utcán dúdoló embereket, hogy mindenért 
fizetniük kell olyan mértékben, ami független a telítettségtől és a kapacitástól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak az ismételt fölhívását. Én azt gondolom, 

hogy szavazhatunk az alkalmasságról. Aki egyetért azzal, hogy miniszterjelölt úr alkalmas a 
feladat betöltésére, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 14 igen. Aki nemmel 
szavaz? (Szavazás.) 3 nem. Köszönöm szépen. Volt tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A 
bizottság akkor 14 igennel, 3 nemmel és tartózkodás nélkül támogatja miniszterjelölt úr 
elfogadását. Köszönöm szépen. 

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Egy mondatot szeretnék csak 

mondani. Köszönöm szépen a bizottságnak a meghallgatást és a támogatást. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszterjelölt úrnak. 

Egyebek 

Nekünk még van egy napirendi pontunk, az Egyebek. Nem tudom, hogy ebben 
akarunk-e esetleg valamit, vagy tudunk menni szavazni az ülésre. (Nincs jelzés.) Tudunk 
menni szavazni az ülésre. Bezárom az ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a tevékeny 
részvételét. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 14 perc) 

 

Dr. Bohács Zsolt  
 a bizottság elnöke 
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