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Napirendi javaslat  
 
1. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 

rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10353. szám)  
(L. Simon László és Gulyás Dénes (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
 

2. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, 
új/átdolgozott változat a T/9773. szám helyett)  
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatának megvitatása)
  

3. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10329. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 
4. Tájékoztató az idegenforgalmi szakoktatás helyzetéről  

Előterjesztő:  
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (EMMI)  
a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője 

 
5. Tájékoztató a fogyatékos sport helyzetéről  

Előterjesztő:  
Fábián László sportigazgató (Magyar Olimpiai Bizottság)  
Gömöri Zsolt elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság)  

 
6. Tájékoztató a TDM-rendszer országos kiépítésének helyzetéről  

Előterjesztő:  
Fodor Olivér osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Balogh Károly elnök (Magyar TDM Szövetség) 
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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)  
Hoffman Pál (KDNP)  
Horváth András Tibor (MSZP)  
Pál Béla (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Vadai Ágnes (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Kovács Péternek (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz) távozása után Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Pál Bélának (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Benkőné Kiss Zsuzsa főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Fábián László sportigazgató (Magyar Olimpiai Bizottság)  
Gömöri Zsolt elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság)  
Fodor Olivér osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Balogh Károly Zsolt elnök (Magyar TDM Szövetség)  
Horkay Nándor elnök (Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal)  
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Jelenlévők 

 Varga Zoltán főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Solti Péter osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása  

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 
ülése határozatképes. Ismertetem a helyettesítéseket: Becsó Zsoltot Kovács Péter, Révész 
Máriuszt pedig Horváth Zoltán fogja helyettesíteni a bizottság ülésén. 

A napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, előterjesztése. Parancsolj! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Bocsánat, elnök úr, csak kiegészíteném, hogy én pedig Varga 

Lászlót helyettesíteném, ott is van a helyettesítési papír. 
 
ELNÖK: Elnézést, nem kaptam meg. Akkor Varga Lászlót pedig Pál Béla fogja 

helyettesíteni. Egyéb van-e a napirenddel kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
akkor így tenném fel szavazásra. Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló T/10353. számú 
törvényjavaslat 

Az első napirendi pontunk következik, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. 
törvény a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló T/10353. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megtárgyalása. 

Üdvözlöm az előterjesztők nevében jelen lévő képviselő urat, valamint a kormány 
képviseletében köszönöm szépen, hogy megjelentek. Először az előterjesztőnek adom meg a 
szót. 

 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Elnök úr, a múlt héten lezajlott általános vitában a parlamentben nagyjából minden véleményt 
meghallgattunk, mi is elmondtuk azt, amit erről gondolunk. Nem tudom, hogy az itteni 
menetrend szerint egyenként megyünk-e végig a módosítókon, mert akkor azt javaslom, hogy 
egyenként elmondom, hogy támogatható-e vagy sem. Köszönöm szépen. 

A módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Akkor pontonként mennénk végig. Az 1. pontban Karácsony Gergely 
képviselő úr nyújtotta be a módosító javaslatát. Ezzel kapcsolatosan kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérem, és előtte legyen, szíves bemutatkozni. 
 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSA főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Benkőné Kiss Zsuzsa vagyok, az EMMI kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és igazgatási 
főosztályának a vezetője. Nem támogatjuk a módosítót. 
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ELNÖK: Ezzel a ponttal kapcsolatosan van-e a bizottság részéről valakinek kérdése, 
hozzászólása? Pál Béla! 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Ha annyit lehetne kérni, hogy mégis két 

mondatot mondjanak mellé, hogy miért nem. Ez a módosító indítvány tudomásom szerint 
egyébként a Budapest Világörökségéért Alapítványnak a módosító indítványa, amelyet aztán 
Karácsony Gergely képviselő úr adott be. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megadom a 

szót először az előterjesztőnek, utána a kormány képviselőjének. 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz). Köszönöm szépen. Először is az egyik indok az, hogy 

tulajdonképpen a „helyreállítás” és a „fejlesztés” kifejezés cseréjéről van szó, másodsorban 
pedig a hiányzó elemek pótlása különböző aggályokra ad okot, hiszen ha azok nem hiteles 
forrás alapján történnek, akkor a világörökségi értékek hitelességét is veszélyeztetheti. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSA főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány álláspontjaként arról tudom tájékoztatni önöket, hogy ez nem jelentős. Tehát 
egyrészt szórendi csere, ami tulajdonképpen nem érinti olyan módon a törvényjavaslatot, 
hogy emiatt módosítani kellene, a hatályos törvényben is megfelelően van a szórendi csere, 
tehát ezt nem tartjuk jelentősnek. Másfelől viszont a módosítás kitér olyan módon 
helyreállításra, rekonstrukcióra, ami maga is erőteljesen vitatható lehet és konkrét nemzetközi 
egyezményekbe ütközik. A chartákra hivatkozik, de például a magyarországi 
műemlékvédelmi elvek esetében a velencei charta egy nagyon kiemelkedő jelentőségű, azzal 
például kimondottan ellentétes, ezért nem támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor szavazunk az 1. 

pontról. Ki az, aki támogatja az 1. pontban foglalt előterjesztést? (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság egyharmada sem támogatta az előterjesztést. 
A 2. pontnál tartunk. Nyakó István nyújtotta be ezt a módosító javaslatot. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: A kormány részéről kérném az állásfoglalást. 
 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSA főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottsági tagoknak van-e kérdésük, hozzászólásuk? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) 3 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. 

A bizottság egyharmada sem támogatta az előterjesztést. 
Az ajánlási pontok végére értünk. Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi 

pont tárgyalását lezárom. Megköszönöm az előterjesztő, illetve a kormány képviselőjének 
jelenlétét. Köszönöm szépen. 
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Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, új/átdolgozott 
változat a T/9773. szám helyett) 

Soron következik az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló T/10238. számú törvényjavaslathoz a Számvevőszéki 
és költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslat tárgyalása. Kérem, hogy a 
kormány képviseletében megjelentek mutatkozzanak be a jegyzőkönyv számára. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Laki Gábor vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem 
és Forgalmi Adók Főosztályának a főosztályvezetője. Kollégám, Varga Zoltán az általános 
forgalmi adó területének osztályvezetője. 

A módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kiegészítő ajánlás 2. pontjában szereplő indítványról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kiegészítő 

ajánlás 1. pontját a kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Bocsánat, mi a 2-est tárgyaljuk, mert csak az tartozik a bizottság 

hatáskörébe, elnézést kérek. Tehát a 2. pont. 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 2. pontot a 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelzés.) Ha nem, akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 2. pontban szereplő 
előterjesztést? (Szavazás.) 12 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatja. 

A következő: a kiegészítő ajánlás 9. pontjában szereplő indítványról kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 
kiegészítő ajánlás 9. pontját? (Szavazás.) 12 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

Az ajánlási pontok végére értünk, köszönöm szépen megjelent vendégeinknek, 
lezárom a 2. napirendi pontot. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló T/10329. számú törvényjavaslat 

Soron következik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi 
CXII. törvény módosításáról szóló T/10329. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok tárgyalása. 
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Az összefüggő pontokról együttes szavazás lesz, és a tárgyalásra kijelölt ajánlási 
pontokat képviselőtársaim az ajánlástervezetben megjelölve találják. Az anyagok 
rendelkezésre állnak. Annyit kérek, hogy legyenek szívesek, mutatkozzanak be a jegyzőkönyv 
számára a kormány képviseletében. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Szaló Péter helyettes államtitkár vagyok a Belügyminisztériumból és dr. 
Hajnóczi Péter főosztályvezető úr van a segítségemre. Szeretném jelezni, hogy 
kormányálláspontot képviselek. 

A módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ajánlástervezet 1. pontjában Pál Béla és 
képviselőtársai indítványáról kérdezem a kormányt. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság részéről? Pál képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Elnézést, elnök úr, hadd kérjem, hogy ha kormányálláspontot 

képviselnek, akkor legalább két mondatban indokolják meg, hogy miért nem, kérdés nélkül, 
ha lehet, mert nyilván az, aki beadta a módosító indítványt, arra is kíváncsi, hogy miért nem 
támogatják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, 

észrevétele? (Nincs jelzés.) Akkor megadom a szót. Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért nem támogatjuk, mert az a toldalékmondat, ami 
bekerülne, az lényegében az előző mondatban benne van. Ugyanis azt mondja, hogy akkor 
nem csökkenhet az erdőterület nagysága, ha a térségi szerkezeti terv erdőgazdálkodási 
térségként állapítja meg egyidejűleg, és ugyanezt erősítené meg, kivéve, ha a területrendezési 
terv mellékletét képező térségi szerkezeti tervlappal az összhang másként nem biztosítható. 

Tehát gyakorlatilag a térségi szerkezeti terv és a szerkezeti tervlap ugyanaz a 
kategória, tehát nem kell megismételni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

akkor szavazunk az 1. pontról. Ki az, aki támogatja az 1. pontot? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
Az ajánlástervezet 3. pontjában szintén Pál Béla és képviselőtársai indítványáról 

kérdezem a kormányt. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja a javaslatot. Méghozzá azért, ha a bizottság szükségesnek tartja az indoklást, 
ugyanis a parti sétány szélességéről előtte a (2) bekezdés c) pont rendelkezik, hogy nem lehet 
kisebb, mint 10 méter. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e valaki, aki még hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor a 3. pontról szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem.  
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A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
Az ajánlástervezet 4. pontja a következő, szintén Pál Béla és Varga Zoltán képviselő 

urak nyújtottak be módosító javaslatot. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja azért, mert ez enyhítés a beterjesztett változathoz képest, ugyanis azt mondja, hogy 
összefüggő zöldterületet alkosson, itt pedig csak annyit tartana meg a javaslat, hogy a 
zöldterületi funkció továbbra is biztosított. Tehát a szigorúbb változatot tartjuk helyesnek. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről van-e hozzászólás? Pál Béla 

képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Csak ha már helyettes államtitkár úr indokolta, a pontos szöveg 

úgy van, hogy annak összefüggő zöldfelületi rendszere és az újonnan kijelölt zöldterület 
településszerkezeti funkciója továbbra is biztosított. Tehát ebben a tekintetben nem nagyon 
értem, hogy mi az oldás. Ebben nincs oldás, ez maximum egy pontosítás, határozottan ki van 
benne jelölve, azzal szemben, amelyet helyettes államtitkár úr mondott, hogy csak akkor, ha a 
településszerkezeti funkció továbbra is biztosított. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kívánnak-e még reflektálni erre a megjegyzésre a kormány részéről? 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Akkor a megfogalmazásban tér el. Tehát amit mi fontosnak tartunk, hogy összefüggő 
zöldterületet alkosson. Más a megfogalmazás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja a 

4. pontot? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
Az ajánlástervezet 5. pontjában Manninger Jenő képviselőtársunk nyújtott be módosító 

javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. Ez 

olyan enyhítés, ami terv nélkül nem fogadható el. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nem, akkor felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) 
Senki nem támogatta. Egyharmadot sem kapott, tovább nem kell szavaznunk róla. 

A 6. pontnál tartunk, szintén Pál Béla és Varga Zoltán képviselő urak nyújtottak be 
módosító javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a 

kormány. Pontosítás, de nem tartjuk szükségesnek, mert amúgy is az eredeti javaslat is 
ugyanezt jelenti. 

 
ELNÖK: A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nem, akkor megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a 6. pontot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 

A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
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Következik az ajánlástervezet 7. pontja, Szedlák Attila képviselő úr nyújtotta be a 
módosító javaslatot. Kérdezem a kormányt. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. A bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja ezt a 7. 
pontot? (Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság támogatta. 

Az ajánlási pontok végére értünk. Ezt a napirendi pontot lezárom. Zakó alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit túlterjeszkedve itt a 

bizottság által tárgyalt pontokon, kérdezem a kormány tisztelt képviselőjét, hogy a 2. ajánlási 
pontban Szedlák Attila képviselő úr javaslatát támogatják-e, amit most nem tárgyaltunk. Hadd 
használjam ki a lehetőséget, hogy ön itt van most a körünkben, hogy támogatja-e a kormány 
azt, hogy az utca túloldalát is be lehessen építeni akkor, ha erre a megadott feltételek 
lehetőséget biztosítanak vagy sem. Szavazáson kívül, én csak kíváncsiságból kérdezem, mert 
érdekelne. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatta a javaslatot, mert nem tartja célszerűnek a beépített területek további növekedését. 
Nem feltétlenül rendelkezik egy ilyen utca megfelelő infrastruktúrával, azon kívül kijátszásra 
ad alkalmat, hogy kijelölnek egy teleksort, aztán továbbosztódik. Tehát a célt nagyon 
korlátozott esetben tudnánk elfogadni, de több hátránya lehet, mint előnye. Köszönöm. 
(Megérkezik az ülésre Becsó Zsolt.) 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Szívem szerint szólt, de nagyon érdekelt a 

válasz. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Pál Béla képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Elnök úr, nekem egy kérdésem lenne, én pedig a 13. pontra 

kérdeznék rá, hogy támogatja-e a kormány, szintén Szedlák Attila képviselő úr nyújtotta be. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a 

kormány a javaslatot. Egyfelől 175-200 munkahely szűnne meg. Áttekintettük az összes 
bányát az üdülőkörzetben, és igazából nem találtunk olyan problémát, amit generálisan a 
bányák, illetve a munkahelyek veszélyeztetése nélkül lehetne megoldani. Úgy tudom, hogy 
képviselő úr további módosító indítványon, csatlakozó módosító indítványon gondolkodik. 
Ebben a formában semmiképp sem tudjuk támogatni. 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ha nincs további kérdés, akkor megköszönöm a részvételt, további jó 

munkát kívánok! 

Tájékoztató az idegenforgalmi szakoktatás helyzetéről 

Soron következik az idegenforgalmi szakoktatás helyzetéről szóló tájékoztató. 
Köszöntöm az előterjesztőket. Annyit kérnék, hogy a jegyzőkönyv számára mutatkozzanak 
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be. Az írásos anyag mellé kérünk egy rövid kiegészítést, utána lesz egy kérdés kör, utána 
pedig azokra az elhangzott kérdésekre kérnénk a válaszokat. Parancsolj! 

Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
szóbeli kiegészítése 

DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Maruzsa Zsoltán vagyok, a felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár, Solti Péter osztályvezető úr kísért még el. A bizottság kérésére állítottuk össze ezt 
a tájékoztató anyagot, ami alapképzési szakon a turizmus-vendéglátás, mesterképzés szakon a 
turizmus-menedzsment, az új felsőoktatási szakképzésen pedig a turizmus-vendéglátás 
szakokról való tudnivalókat, meghirdetéseket tartalmazza. 

Az alapképzési szak 15 intézményben, a mesterképzési szak 6 intézményben, a 
felsőoktatási szakképzés pedig most induló formájában 13 intézményben várható, hogy 
elinduljon, a kellő létszámot biztosítva, a kapacitásszámokat biztosítva a képzés lehetősége 
garantált. 

 
ELNÖK: Kérném, hogy egy kicsit hajoljon közelebb a mikrofonhoz, mert a 

jegyzőkönyvvezetőnek nehezebb lesz így a dolga. 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Én a végére értem a bevezetőmnek, lévén, hogy az anyagot elkészítettük. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Megadom a szót az NGM képviselőjének is, ha hozzá 

kíván szólni. (Dr. Maruzsa Zoltán: Igen, az NGM részéről kaptunk még erősítést.) Bocsánat, 
akkor szintén kérnénk egy bemutatkozást. 

Soós László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

SOÓS LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 
köszöntök mindenkit. Ha már felhívást kaptam, akkor csatlakozom a csapathoz. Soós László 
vagyok az NGM szakképzési és felnőttképzési főosztályáról. Mivel mi közvetlenül a 
szakképző intézményeket nem felügyeljük, ám de a vizsgáztatás területén és a rendszer 
átalakítása területén van szerepünk és tapasztalatunk, ezért a mi anyagunk erre fókuszál. 

Az átadott anyagból látható, hogy gyakorlatilag jelentős számban folynak a képzések 
az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, idegenforgalomhoz kapcsolható szakképesítések 
terén, amelyeknek a közelmúltban megtörtént a racionalizálása is. Az volt a cél, hogy minél 
átfogóbb, szélesebb körű szakképesítések kerüljenek kialakításra, és azt is kiemelném még, 
ami az anyagban szerepel, hogy mindenhol biztosított a megfelelő képzőintézmény és 
vizsgáztató hely, tehát azon jelentős számú szakképzett személynek a képzése, vizsgáztatása 
folyamatosan biztosított.  

Még arra hívnám fel a figyelmet, hogy a szakképzésben működtetett úgynevezett 
keresetvezérelt szakképzési rendszer, amelyben most már megyei fejlesztési és képzési 
bizottságok javaslata alapján kerülnek kialakításra a jövőben, illetve a következő egy évben a 
támogatott szakképesítések, az azt mutatja, hogy ez jelentős szám, sok esetben a vizsgázók 
számát felszívja a munkaerőpiac, azonban egyes megyékben jelentkezik munkaerő-felesleg is, 
ami ezeknek a megyei fejlesztési és képzési bizottságoknak a javaslatában tükröződik. 
Ezeknél a megyéknél egyes ilyen idegenforgalomhoz sorolható szakképesítések a nem 
támogatott kategóriába tartoznak, ami azt jelenti, hogy korlátozott mennyiségben támogatják 
az adott megyében a beiskolázást. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, illetve van-e valakinek 
kérdése, észrevétele a benyújtott anyaggal kapcsolatosan. Alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Az anyagot áttanulmányoztam, elég sok 
számot látunk és számhalmazt kaptunk itt egy részletesebb tájékoztató helyett. Egy 
magánvéleményemnek szeretnék hangot adni, tudniillik a képviselőségem előtt egy olyan 
idegenforgalmi centrumban dolgoztam, ahol minden évben legalább kétszer levélözönben 
kerestek meg az akkor végző hallgatók, elsősorban a veszprémi, keszthelyi, nagykanizsai 
képzési helyeken végző hallgatók, hogy a szakdolgozatukat szeretnék az én munkahelyemmel 
kapcsolatosan megírni, és szakmai segítséget kértek, és gyakorlatilag mindig kaptak is. 

Úgy láttam, hogy a képzettek száma szerintem meghaladja az igényszintet. Saját 
családtagomról, fiamról kell hogy most szót ejtsek, aki szintén turizmus-vendéglátás szakon 
végzett, féléves álláskeresés után, ezalatt Hévízt, Zalakarost és a térséget kell érteni, nem 
kapott munkát, és most egy autókereskedésben dolgozik. Ezt látom nagyon sok, nálunk 
szakdolgozatát írt korabeli végzős hallgatónál, hogy Ausztriában, Svájcban, Németországban, 
jobb esetben a szakmában, rosszabb esetben mosogatóként „tengeti” az életét, több pénzért, 
mintha itthon a végzettségének megfelelően került volna a munkakörébe. 

Ez az egyik, hogy én a magam részéről a létszámát tekintve túlméretezettnek tartom a 
hazai oktatást ezen a területen. Másfelől látszólag ellentmondok önmagamnak, a végzettek 
szakmai színvonala sokszor erős kívánnivalót hagy maga után, és ennek egyik okát abban 
látom, hogy néhány úgynevezett szakoktató, aki a szakmájában esetleg jó eredményeket ért el, 
az általa vezetett létesítmény mutatószámai kifejezetten jók, de ez nem jelent egyet azzal a 
tanári vagy ismeretátadó képességgel, ami elengedhetetlenül szükséges egy tanár esetében. 

Ezt azzal a hasonlattal tudom talán jobban érvényre juttatni, hogy ha azt mondom, 
hogy ha valaki anyanyelvi szinten beszél egy idegen nyelvet, otthonosan mozog a nyelvben, 
egy csöppet sem biztos, hogy ezt a tudást át tudja adni, mint nyelvtanár a hallgatónak. Tehát 
látok egyfajta képzésbeli hiányosságot, ugyanakkor a hallgatók számát pedig túl nagynak 
tartom, és ezt végső soron a szakma fogja megsínyleni vagy sínyli is meg. 

Ezt szerettem volna kiegészítésképpen elmondani. Köszönöm. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e még hozzászólás? Pál képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Három gyors kérdésem lenne és egy rövid megjegyzésem. Az 

egyik arra vonatkozik, hogy hogyan érintette a turisztikai szakoktatást az a tény, hogy a 
kormány és a parlament kormánypárti többsége megváltoztatta a közismereti és a szakmai 
tárgyak viszonyát? Ebből adódóan olyan közismereti tárgyaknak is csökkent az óraszáma, 
például az informatikának, amelyek azt gondolom, hogy jelentősek lehetnek ezen a területen 
is. Tehát ezt hogyan ítélik meg, hogyan érintette, kedvezően, kedvezőtlenül, mert ugyanakkor 
természetesen vannak olyan vélemények, amelyek pedig azt mondják, hogy a szakmai 
ismereteket kell inkább erősíteni. 

A másik, hogy melyek a legkeresettebb szakmák, és melyek azok, amelyeket úgy 
ítélnek meg, hogy abból bizony, túlképzés van, és ha ez megvan, akkor hogyan tudják, milyen 
rugalmasan tudják ezt változtatni? 

A harmadik pedig arra vonatkozik, hogy mennyiben felel meg a képzés a gyakorlat 
igényeinek, mi a tapasztalatuk? Ez összefügg egyébként az előzővel is, tehát mik a 
visszajelzéseik, hogy mennyiben felel meg a képzés, a gyakorlat a való élet igényeinek, 
hogyan tudnak elhelyezkedni ezek a fiatalok? 

A negyedik pedig egy igazán nem rossz szándékú megjegyzés, hogy a turizmus 
szakterületen már régóta az idegenforgalom helyett a turizmus kifejezést használják, itt talán 
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az előterjesztés címében is szerencsésebb, hogy nem az idegenforgalmi szakoktatás 
helyzetéről szól az előterjesztés, hanem a turisztikai szakoktatás helyzetéről, de ez csak egy 
apró megjegyzés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor megadom a szót a válaszadásra. 

Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
válaszai 

DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Először alelnök úrnak válaszolnék. Elnézést, hogy ha adathalmazt adtunk, 
igyekeztünk szakszerűen azt összegyűjteni, ami az adatokban kézzelfogható. Hogy milyen 
elemzést kellett volna melléírni, sokszor azt szokták hiányolni, hogy nem elég tényszerű egy 
beszámoló, most ezt mélyebben vagy érdemben máshogy nem kommentálnám, azt gondolom, 
hogy azt az összefoglalót, amit a bizottság kért, megkapta. 

Elhangzott az a kérdés is, hogy nem idegenforgalmi szakemberek, ez szerepel a 
kérésben, úgyhogy azért ezt a címet adtuk neki, hogy pontosan arra reflektáljunk, ami a 
kérdésben szerepelt. Igyekszünk. 

Ami a túlképzés, illetve a képzés színvonalát illeti, azt gondolom, hogy a szám 
mondjuk így, hogy magától csökkenni fog a jövőben, hiszen olyan demográfiai apály éri el 
ezekben az években a felsőoktatást, hogy minden különösebb kormányzati intézkedés nélkül 
azt gondolom, hogy minden szakon hallgatói létszámcsökkenés várható. Hogy ezt 
érzékeltessem, a 2010-es 18 éves évfolyam még 128 ezres volt, a 2014-es vagy a 2015-ös 
felvételinél ez 100 ezer körülire esik. Tehát az a fajta létszámcsökkenés borítékolhatóan 
bekövetkezik, és azt gondolom, hogy ezen a szakon is. 

Némiképpen változtatja a felvetteknek a létszámát is az a tény, hogy ez a szak is olyan 
gazdasági szak, ahol a kormány a magyar állami ösztöndíj elnyerése érdekében egy eleve 
meghatározott bemeneti ponthatárt határozott meg. Tehát ezen a szakon már tavaly is és idén 
is a hallgatóknak a jelentős része fog önköltséges képzésben tanulni, amit egyébként azzal az 
adattal érdemes összevetni, hogy ilyen értelemben a jelentkezők száma már tavaly is 
csökkent. A kérdés az, hogy ez majd a kiadott diplomák számára milyen hatást gyakorol, 
hiszen éppen ezen a szakon kifejezetten magas lemorzsolódásról beszélhettünk az ezt 
megelőző években. 

Tehát nem biztos, hogy azt kell összevetni, hogy hány embert vettünk fel mondjuk öt 
éve, és hány embert fogunk felvenni mondjuk két év múlva, eleve a demográfiai eltérések 
miatt is lesz egy lényeges különbség. A kérdés az, hogy hány diplomát adnak ki, ezen a 
szakon a felvettek fele nem szerzett diplomát. Most itt a turizmus-vendéglátás alapszakról 
beszélek. Tehát az, hogy felvettek 3 ezer embert, nem jelenti azt, hogy annyian végeztek is. 
Úgyhogy ilyen értelemben a kiadott diplomák száma az, ami azt gondoljuk, hogy ebben a 
rendszerben egyébként érdemben, ha fog változni, akkor inkább a demográfiai okok miatt 
változhat. 

Ami a képzés minőségét illeti, azt gondolom, hogy ez egy örök visszatérő kérdés, 
kivétel nélkül minden szak esetében, hogy megfelelő-e a minőség, és nagyon sokan látják, 
látták úgy az elmúlt években, évtizedekben talán, hogy a minőség, a képzés színvonala hagy 
maga után kívánnivalót. Ezt nyilván kontrázni is lehet, hogy emellett viszont azt is látjuk, 
hogy azért mind külföldön, mind belföldön igen sok kiváló szakember is elhelyezkedik, 
megtalálja a számítását, megtalálja a lehetőségeit. Amit tudnék mondani, hogy a képzés 
színvonala kapcsán milyen konkrét intézkedést tettünk, ez az új felsőoktatási szakképzés, ahol 
féléves egybefüggő gyakorlatot kell a hallgatóknak végezniük. Ez a gyakorlat reményeink 
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szerint szolgálni fogja azt, hogy ne egy ilyen elméleti, hanem valóban egy gyakorlatorientált 
képzést kapjanak a hallgatók. 

A szakképzésre érkezett az első kérdés. Itt átadnám a szót az NGM képviselőjének, 
mert elsősorban ez a közismereti óraszámváltozás őket érinti, és utána folytatnám. 

Soós László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai 

SOÓS LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. A szakképzés tekintetében itt különösen az informatika került kiemelésre. Azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy a törvényi változások az elmúlt időszakban rugalmasabbá 
tették a közoktatási tartalom és szakképzési tartalom arányának év közbeni alkalmazási 
lehetőségét. Ez a 8 általános iskolát végzett, úgynevezett alapfokú végzettséggel rendelkező 
tanulókra igaz, akik a most felmenő rendszerben bevezetésre kerülő képzési rendszerben 
hároméves képzés keretében tanulják a vendéglátó-ipari, turisztikai szakképesítéseket. Ebben 
az esetben a szakképesítések szakmai tartalmában került megjelenítésre az a szakmai többlet, 
amit a szakterület indokoltnak tartott. Tehát ha a közismeretben az informatika netán vissza is 
szorult, vagy kevesebb lett vagy más megközelítésű lett, mint a korábbi időszakban, és ha az 
adott szakma szükségesnek tartja, hogy az adott szakképesítést megszerzők adott esetben 
informatikai többletismeretekkel legyenek felvértezve, akkor ez minden esetben megjelenik 
az adott szakképesítés szakmai tartalmában. 

Az érettségihez kötött szakképesítések esetén pedig a két tárca között született egy 
olyan megállapodás, hogy ott a négy középiskolai évfolyamon mind közismereti, mind 
szakképzés folyik. Született egy olyan megállapodás, hogy a szakképzés gyakorlati, 
kimondottan gyakorlati része átkerül az egyes évfolyamok közötti nyarakra, nyári 
gyakorlatként, és az így felszabaduló képzési időt pedig a közismereti tárgyak kapják meg, a 
közismereti tartalom kapja meg. Ez ilyen 140 óra körüli többlet-közismereti tartalmat jelent, 
annak érdekében, hogy azt a dilemmát, ami így a köztudatban pontosan a szakmai ismeretek 
miatt némiképpen a gimnáziumi vagy általános közismereti érettséginél egy kicsit 
alacsonyabb szintű érettségire pozícionálta a szakközépiskolai érettségiket, ezt a dilemmát oly 
módon oldjuk meg, hogy gyakorlatilag a szakközépiskolákban is legyen lehetőség a 
közismereti tartalom megfelelő mértékű emelésére, és a nyári gyakorlatok bevezetésével 
kapja meg a szakma azt a hiányzó tartalmat, amit a többletközismeret elvon. 

Még egy pár szót, mert itt a megfogalmazásban általánosan szakmákról beszélünk, és 
a szakmák a felsőoktatási képesítések, és szakmák a közoktatás keretében, illetve a 
szakképzés keretében szerezhető szakképesítések is. 

Itt a keresett szakmák tekintetében és a nem keresett szakmák tekintetében már a 
bevezetőben is utaltam arra, hogy egyes területeken ez a bizonyos megyei fejlesztési és 
képzési bizottság nem támogatott egyes turisztikai, vendéglátó-ipari szakképesítéseket, 
úgyhogy ez összhangban van azzal a korábbiakban elhangzott felvetéssel, hogy bizonyos 
területeken igenis, megjelenik a munkaerő-felesleg. Ennek már megjelenik a visszahatása a 
szakképzésre oly módon, hogy egyes szakképesítések esetén a képzések bővítését nem 
támogatja, sőt a korlátozását tartja szükségszerűnek. 

Még egy, az idegenforgalom, turisztika motívumhoz, hogy ezt a turisztikai 
megnevezést a szakképzés is magáénak vallja, és az Országos Képzési Jegyzékben az eddig 
vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport a tavaly nyáron megjelent Országos Képzési 
Jegyzékben már vendéglátás-turisztika szakmacsoport néven szerepel. Tehát ezt a változást 
mi is megpróbáltuk követni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Horváth Andrásnak lenne még kérdése. Parancsolj, képviselő úr! 
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HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Néhány rövid kérdésem 
lenne. Az első az, hogy nemzetközi összevetésben hogyan áll a magyar turisztikai és 
idegenforgalmi képzés, vendéglátó-ipari képzés, járnak-e a magyar felsőoktatási intézmények 
hallgatói olyan nemzetközi versenyekre, tanulmányi és szakmai versenyekre, ami ma 
Európában egy teljesen elfogadott? Itt az összevetés tekintetében nem pont Svájcra és 
Hollandiára gondoltam, ami a két legerősebb ilyen képző ma Európában, de akár rájuk is, 
hanem a kisebb ilyen képzéssel rendelkezőkre. 

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a turizmus és vendéglátás szakon végzett 
diákok általában két-három vagy hány nyelv ismeretével rendelkeznek és abból milyen 
nyelvvizsga-szinten végzik el a felsőoktatási intézményekben a képzést? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Válaszadásra ismét megadom a szót, majd eldöntik, hogy ki az, aki 

szakterületileg illetékes. Parancsolj! 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Az előző kérdéscsoportból beragadt még két kérdés. Az egyik a 
munkaerő-piaci visszajelzésekre vonatkozott. Itt a diplomás pályakövetési rendszerből 
szolgáltatunk folyamatosan adatot egyébként a jelentkező hallgatóknak, tehát a felvi.hu-n ha a 
hallgató nézegeti a felvételi eljárás során, hogy az adott szakon, sőt ez adott intézményi 
bontásban is megvan, hogy a közgazdasági területről kikerülő hallgatók nagyjából milyen 
jövedelemmel rendelkeznek, milyen módon helyezkednek el, tehát azt gondolom, hogy ez egy 
nyilvános adat. A 2011-es adatok vannak jelenleg feltöltve a felvi.hu rendszerébe, 
hozzáférhető valamennyi jelentkező számára, és ilyen értelemben minden érdeklődő számára 
is. Tehát van konkrét visszacsatolása a jelentkezőknek. 

Hogy mennyire gyakorlatorientált a képzés, megint csak azt mondom, hogy örök 
visszatérő kérdés azt gondolom, hogy az a képzési és kimeneti követelményrendszer, ami 
miniszteri rendeletben ezen szakokhoz kiadásra került, ez megfelel a szakma elvárásainak. 
Nyilván ezt azért tudom állítani, hiszen ilyen anyagokat mindig a Rektori Konferencia 
illetékes szakbizottságaival együttműködésben készít a tárca. 

Az új felsőoktatási szakképzéseknél külön odafigyeltünk arra, hogy például a 
gyakorlóhelyek minősítettsége különösen meglegyen, ha úgy tetszik, egy megerősített 
gyakorlóhely-rendszerről beszélhessünk. Ebben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalt 
szerepet, és csak úgy adhattak be az ősz folyamán a felsőoktatási intézmények a felsőoktatási 
szakképzésre akkreditációs anyagokat a MAB-hoz, ha a Kereskedelmi és Iparkamara által 
minősített gyakorlóhellyel rendelkeztek. Tehát ha ezt egy ilyen konkrét lépésként 
értékelhetjük, akkor azt gondolom, hogy ez egy előrelépés. 

A következő kérdésre áttérve, hogy milyen nemzetközi megmérettetésben 
Magyarországon a képzés, azt gondolom, hogy vannak olyan képzőhelyek, amelyek kiváló 
színvonalúak, és bizonyára vannak olyanok is, ahol a színvonal azt gondolom, hogy átlagos 
vagy akár ettől elmaradó. Tehát olyan generális kép, főleg ilyen nagy számú meghirdetésnél, 
ilyen nagy számú intézménynél, amely turisztikai képzésekkel foglalkozik, nehezen 
állapítható meg. De azt gondolom, hogy megvannak azok a csúcsintézmények, csak én itt 
reklámra nem nagyon használnám, ha úgy tetszik, a bizottság jelenlétét, hogy most rábökjünk 
néhány intézményre abból a 15-ből, amely ezzel a képzéscsoporttal vagy ezzel a 
szakcsoporttal foglalkozik, de megvannak azok, amelyekről azt mondhatjuk, hogy nemzetközi 
megmérettetésben is kiválóak. Természetesen a hallgatók ezen a szakon is jogosultak az 
Erasmus Programban való részvételre, az európai uniós nemzetközi mobilitásban való 
részvételre, ezzel élnek is, külföldi gyakorlatokon vehetnek részt, erre most külön lehetőséget 
biztosít a Campus Hungary Program, amely a Balassi Intézet keretében megy. Ott kifejezetten 
szakmai gyakorlatra is nyújthatnak be pályázatot az intézmények, a teljes Campus Hungary 
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program kerete 5,5 milliárdos nagyságrendű. Természetesen nemcsak erre vonatkozóan, de 
éppen most a tavasz folyamán is van olyan képzés, ami külföldi gyakorlatra, szakmai 
gyakorlatra vonatkozó pályázat, több száz fő veheti ezt igénybe. 

Ami a nyelvismereti kötelezettséget jelenti, minden BA, MA esetén kötelező egy 
darab középfokú C-típusú nyelvvizsga, és emellett az intézmények szakmai nyelvvizsgát 
írnak, illetve írhatnak elő. Természetesen adott intézmények a saját képzéseiket vonzóbbá 
tehetik azzal egyébként - erre megvan a lehetőségük -, hogy az intézmény biztosít a 
hallgatóknak többlet-nyelvoktatást és adott esetben ennél magasabb nyelvvizsga-
követelményt is előírhat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, a napirendi 

pontot lezárom és megköszönöm a tájékoztatót. 

Tájékoztató a fogyatékos sport helyzetéről 

Soron következik a fogyatékos sport helyzetéről szóló tájékoztató. A jegyzőkönyv 
számára majd rövid bemutatkozást kérnék szépen, és ha az írásos anyagot még szóban ki 
akarják egészíteni, azt majd tegyék meg. 

Fábián László sportigazgató (Magyar Olimpiai Bizottság) szóbeli tájékoztatója 

FÁBIÁN LÁSZLÓ sportigazgató (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Fábián László vagyok, a Magyar Olimpiai Bizottság 
sportigazgatója. Az írásos anyag mellé csak egy rövid történeti áttekintést mondanék a 
fogyatékos sport alakulásáról Magyarországon.  

Gyakorlatilag 2000-ig nem volt központilag, államilag segítve, támogatva, illetve 
összefogva a fogyatékos sport Magyarországon. Az akkori minisztérium helyettes államtitkári 
szinten kinevezett egy, a fogyatékos sporttal foglalkozó szakembert, illetve egy osztályt 
állított fel. 

2001-től megalakult a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, ami egységes 
szerkezetbe fogta össze az ezen a területen működő és sikeresen működő sportszövetségeket, 
aminek meglett a hatása, többen is elkezdtek ezen a területen sportolni. 

Sajnos, 2003 után ez az egységes szerkezet megszűnt, ami úgy gondolom, egy kicsit 
rontotta az átláthatóságot is, illetve talán az egységes fellépés lehetőségét is. Ez a folyamat a 
2012. január 1-jén életbe lépő sporttörvénnyel újra egységesítette ezt a területet is, a Magyar 
Olimpiai Bizottság feladatai közé sorolta a fogyatékos sport támogatását, illetve fejlesztését, 
az azzal való foglalkozást. Ezt az Olimpiai Bizottságon belül a fogyatékosok sporttagozata 
végzi, összefogva az összes érintett sportszövetséget. Mind a mai napig havonta, illetve 
szükség szerint ülésezve is, és biztosítva a Magyar Olimpiai Bizottság részére azokat az 
információkat, előterjesztéseket, amelyek a tagozat, illetve a fogyatékos sport működéséhez 
szükségesek. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj, szintén egy rövid bemutatkozást kérnék! 

Gömöri Zsolt elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság) szóbeli tájékoztatója 

GÖMÖRI ZSOLT elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Gömöri Zsolt vagyok, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Az írásban kiküldött 
anyagot néhány pontban szeretném kiegészíteni, illetve néhány gondolatot szeretnék abból 
kiemelni. 

Kezdeném is az egyik jelentős feladatunkkal, a fogyatékos sport területén is ugyanúgy 
megtalálható a diák-, a szabadidő- és a versenysport, és a versenysporton belül pedig vannak 
világjátékok, speciális világjátékok, az anyagban ezt igyekeztem kellőképpen kiemelni. 



- 19 - 

A jelenlegi sporttörvény szabályozásában speciális világjátékok alatt a siketlimpia, a 
szervátültetettek olimpiája és a speciális olimpia jelenik meg. Ez hiányossága a mi törvényi 
szabályozásunknak, a kerekesszékesek, végtagamputáltak világjátéka, az enyhén értelmi 
fogyatékosoknál a Global Games, mint világjáték, illetve a vakok és gyengénlátók világjátéka 
nem jelenik meg. Én szeretném ezt a fórumot is és a bizottság segítségét kérni arra, hogy ez 
minél előbb valamilyen módon helyre kerüljön, és a világjátékok a sérült emberek részére is 
megfelelően legyenek akár törvényben, vagy akár egy miniszteri rendeletben szabályozva. 

A másik, amit az anyagban igyekeztem bemutatni, a sporthoz való hozzáférés jelenlegi 
helyzete. A sporttörvény módosításával valóban egy új struktúra jött létre, az egycsatornás 
finanszírozás, az átláthatóság, de minden törvényi feladat, illetve rendelkezés akkor tölti be 
szerepét, ha ezzel a célunkat, azaz a mi esetünkben a fogyatékkal élő emberek sporthoz való 
hozzáférését tudjuk segíteni és előmozdítani. 

Ezen belül nagyon fontos az ösztönzés és a teljesítmény elismerése. Minden 
lehetőséget megragad a Magyar Paralimpiai Bizottság, hogy felhívja arra az ellentmondásra a 
figyelmet, ami Athén esetében jelent meg. Pekingben szembetűnő volt, ez pedig a négyéves 
felkészülési lehetőségünk és a jutalmazás aránytalansága. Ennek megfelelően lépések 
történtek. Tehát a jutalmazás differenciálva került az olimpiához, nagyon helyes, 
sportszakmai szempontok indokolják, ugyanakkor a szakmai felkészítésekben, 
felkészülésekben jelentős elmaradás van. Tehát a szakmai álláspontunk - és ebben is kérünk 
minden segítséget -, hogy a jutalmazás differenciált legyen, az ösztönzés és a szakmai 
felkészülés pedig az egyenlő bánásmód elve szerint, azonos feltételeket tudjon biztosítani. 

Az anyagban néhány olyan kérdést is kiemeltem, illetőleg igyekeztem bemutatni, ami 
a sportszakmai kérdéseket, illetve magát a fogyatékos sportot érintő területet elő tudja 
segíteni. Ki kell emelnem és fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy sajnos, a 
sportegészségügy, sportrehabilitáció területén nagyon szerény az előrelépés és a 
kezdeményezés, a sporttudományi háttér a fogyatékosok sportjában jelen pillanatban nincs 
megoldva. Nincs megoldva a nemzeti utánpótlás program, nincs megoldva a szabadidős 
rendszer. Ez nem azt jelenti, hogy nem indult el gondolkodás vagy nem indultak el lépések, 
viszont jelenleg ezek még váratnak magukra. 

Éppen ezért is igyekeztem kihangsúlyozni ezeket a területeket, mert ezek adják a 
kitörési pontokat, és nagyon fontosnak tartjuk azt a szakemberhátteret és képzést, ami ma nem 
jelenik meg a szakemberképzésben. Ma a Semmelweis Egyetem testnevelési karáról sorban 
jönnek ki olyan szakemberek, akiknek a sportkultúráról és azon belül a fogyatékos emberek 
sportjáról nincsen fogalmuk, nincsen igazából szakmai ismeretük. 

Úgy gondolom, hogy a sportkultúra része minden fogyatékossport-terület, tehát ezen a 
területen nagyon fontos, hogy előre tudjunk lépni. 

Az utánpótlás-gondozásnál van a nemzeti utánpótlás program, aminek sajnos, nem 
részese a fogyatékosok sportja. A Magyar Olimpiai Bizottsággal tavaly elkezdtünk egy ilyen 
párbeszédet, remélem, hogy a készülő anyag előbb-utóbb lehetőséget fog erre is nyitni. Az 
integrációs folyamatok, amelyek rendkívül erősen elindultak, ez nemzetközi tendencia, és ma 
Magyarországon a Paralimpiai Bizottságnak is 14 sportági szakszövetsége van, és az 
asztalomon már két új sportági szakszövetség tagfelvételi kérelme van. 

Amiről említést kell hogy tegyek, az pedig a finanszírozás. A mellékelt táblázatban 
látszik, hogy viszont ez nem egy pontos adat. Szintén egyeztetések vannak. Vannak olyan 
számok, amelyeket még hivatalosan mi nem tudunk, de látszik, hogy előrelépés van. Én azt 
tapasztaltam az elmúlt időszak tárgyalásai és egyeztetései során, hogy a kormányzat is 
felvállalta és rendkívüli támogatási keretben a Magyar Paralimpiai Bizottságnak egy 50 
milliós keretet biztosított, illetve a Magyar Olimpiai Bizottsággal is folynak azok a szakmai 
egyeztetések, amelyek a jelenleg látszó forráshiányt fogják tudni pótolni. Remélem azt is, 
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hogy az azokon a speciális világjátékokon való részvételt, ami most nem adatik meg, a 
későbbiekben a versenysport sorról fogjuk tudni kezelni. 

Összességében el kell mondanom, hogy ez a fogyatékos sport egy dinamikusan fejlődő 
terület, a paralimpiáról mint a világ második legnagyobb sporteseményéről kell hogy 
beszéljünk. A sportnak a húzóereje az elért eredmények alapján meghatározó, ugyanakkor a 
diák- és szabadidősport pedig a tömegbázis, illetve szélesíteni tudja a területet. 

Nagyon remélem, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Olimpiai 
Bizottságon belül működő tagozattal tudunk olyan szakmai programokat, illetve stratégiai 
gondolkodást megvalósítani, ami átlendít minket ezen a mostani nehéz időszakon. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót, a beszámolót, a kiegészítést. Kérdezem, 

hogy a bizottság részéről van-e valakinek kérdése, esetleg észrevétele a beszámolóval 
kapcsolatosan. Tapolczai Gergely képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nagyon szépen 
köszönöm az írásos és a szóbeli tájékoztatást is. Örömmel látom, hogy újra fejlődő tendenciát 
mutat a fogyatékosok sporttámogatása. Azt is örömmel látom, hogy a világjátékok támogatása 
is megjelenik. Ehhez kapcsolódik az egyik kérdésem, gyakorlati kérdésem, hogy a feltüntetett 
tervezett összeg marad-e, és mikor fogják rendelkezésre bocsátani a szövetségeknek? Mert 
nyáron lesz a siketlimpia és a szervátültetettek világjátéka, tehát nagyon közeli az időpont, és 
ezeknek a sportszövetségeknek most ez a legfontosabb kérdés, hogy mikor tudják biztosítani a 
felkészülést és a részvételt. Tehát én erre konkrét választ szeretnék kapni, ha lehet. 

Egyetértek Gömöri Zsolttal az ösztöndíj kapcsán, hogy valóban meg kell újítani ezt a 
rendszert, és meg kell teremteni az esélyegyenlőség elve alapján. Nagyon remélem, hogy még 
ebben az évben elintéződik ez a kérdés is.  

A harmadik, ami úgy látom, hogy egy nagyon hangsúlyos téma, az integráció kérdése. 
Ha lehet kérnem, hogy a gyakorlatban ez hogyan néz ki, én tisztában vagyok vele, de jó lenne, 
ha egy picit bővebben a sportági szakszövetségek bevonásával és a fogyatékosok 
sportszövetségének az együttműködésében hogyan néz ki a gyakorlatban ez az integráció? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e még esetleg valakinek kérdése? Pál Béla 

képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Köszönjük a tájékoztató anyagot és igazán 

nagyra becsüljük az önök tevékenységét. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy nyilván a 
fogyatékos sportnál is nagyon fontos szerepe van annak, hogy minél több sportolónk érjen el 
minél jobb eredményt és jusson ki nemzetközi versenyekre. Ugyanakkor van egy másik 
metszete is, ami rettenetesen fontos, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy 
minél több pozitív élményük legyen, tehát nagyon fontos a személyiségfejlődésükben. 

Hogyan tudják ezt egy-egy verseny alkalmával elkülöníteni? Mert vegyük az úszást, 
egészen más lehetőségei vannak egy olyan gyereknek, aki - most ezt a példát mondom - siket 
és egyébként kiválóan jó testfelépítésű és ragyogóan úszik, hogyan tudják azt elkülöníteni 
például egy Down-kóros középsúlyos értelmi fogyatékos gyerektől, aki bár teljes 
erőbedobással küzd, de ugyanazt a szintet soha nem fogja tudni teljesíteni. 

Azt gondolom, hogy ez más sportágra is igaz, nem tudom, hogy sikerült-e érthetően 
megfogalmazni a kérdésemet, tehát tudnak-e ebben differenciálni, hogy megmaradjon ezeken 
a versenyeken nyilván ez a mérleg, ami nagyon sok segítséget ad a gyereknek, ugyanakkor 
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viszont a versenysport se szoruljon háttérbe, tehát egyik se menjen a másik rovására. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Még Deutsch Tamás 

sportminisztersége idején került átadásra Kőbányán, a Bihari úton egy sportközpont, aminek 
nem titkolt célja volt, hogy ott a fogyatékos sportolók is megtalálják a helyüket. Az a helyzet, 
hogy nagyon jól kiépült, jól is működik, de most már évek óta kisebb gondok vannak az 
intézménnyel. Ez egy MÁV-intézmény volt, egy Törekvés-pályán lévő sportcsarnok, illetve 
nem is egy, hanem kettő, állami pénzből ezt annak idején átalakítottuk, felépítettük. A MÁV 
már évek óta nem nagyon tudja ezt támogatni, szabadulna tőle. A Kőbányai Önkormányzat 
hajlandó lenne ezt átvenni és tovább működtetni, ugyanakkor évek óta egy helyben topog a 
megoldás. Közben egyébként a kifizetetlen villanyszámlák, gázszámlák nőnek, néha az 
önkormányzat ad egy kis segélyt, hogy mégiscsak legyen fűtés itt az épületben. Nem tudom, 
hogy nem tudnának-e közbenjárni annak érdekében, hogy ez a probléma megoldódjon? 
Nyilván a megoldás az, hogy sürgősen átkerüljön a Nemzeti Vagyonkezelőhöz, onnan pedig 
az önkormányzat átvenné, úgy, hogy már többször nyilatkoztunk, hogy vállaljuk ennek a 
működtetését. A fogyatékosok, és rajtuk kívül még a vívók vannak ott, különös tekintettel a 
fogyatékos vívókra, tehát Szekeres Pali ennek az egyik zászlóvivője. De még ő sem tudja 
kellő erővel lökdösni, hogy ez a problémakör megoldásra kerüljön. Nem tudom, hogy erről 
tudnak-e valamit. 

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem két kérdésem lenne. Az 

egyik az, hogy marketingre, a sportolók megismertetésére szánnak-e valamit, vagy van-e erre 
valamilyen kidolgozott stratégia, hiszen véleményem szerint jó példa Weisz Fanni esete, aki 
szerintem az elmúlt években sokkal többet tett a fogyatékkal élők megismertetéséért, és azért, 
hogy a társadalomnak mennyire hasznos tagjai tudnak lenni. Tehát én ezt várnám esetleg 
önöktől is, hogy minél jobban megismertessék ezeket a sportolókat, minél jobban bemutassák, 
akár a médián keresztül, hogy mennyire értékes emberek, attól függetlenül, hogy ha esetleg 
fogyatékkal is élnek. 

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy szó van itt arról, hogy mennyire nehéz a 
finanszírozási lehetőség, mint mindenhol, egyre kevesebb a pénz. Még nem volt eddig 
alkalmam ezt megkérdezni, azt szeretném megkérdezni, hogy az egyébként sikeres paralimpia 
után egy ilyen nehéz anyagi helyzetben tudnak-e nekem arról bármilyen hozzávetőleges 
információt adni, hogy a jutalmazások szempontjából a vezetők kaptak-e jutalmakat, és hogy 
ezek milyen mértékűek voltak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsolj! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Én csak egy gondolatot szeretnék megosztani 

önökkel. Ez már a második napirendi pont a mai bizottsági ülésünkön, ahol az előterjesztő 
képviseletében politikai és szakmai vezetők jelezték, hogy a felsőfokú oktatásban végzettek 
milyen színvonalon hagyják el az iskolapadot. Az előbb a turizmus-vendéglátás szaknál 
beszéltünk erről, most pedig – ahogy halljuk – a Semmelweis Egyetem megfelelő karán is 
ugyanez a tapasztalat. Kibővítem a kört, az ország számtalan felsőfokú képzési helyén jönnek 
ki úgy hallgatók, hogy az általuk elvégzett iskola szakmai anyagát minimális szinten sem 
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sajátítják el. Egy szomorú tendenciára szeretném itt a bizottság figyelmét felhívni. Nem 
tudom, hogy hol fog ez kulminálódni, milyen állapotokban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor válaszadásra megadnám a szót, aki éppen a 

kérdésben illetékes, majd eldöntik a válaszolók. Köszönöm szépen. 

Fábián László sportigazgató (Magyar Olimpiai Bizottság) válaszai 

FÁBIÁN LÁSZLÓ sportigazgató (Magyar Olimpiai Bizottság): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Azzal szeretném kezdeni a választ, hogy úgy gondolom, hogy a fogyatékosok 
számára az a lehetőség, hogy sportoljanak, elsősorban egy életminőség-javulást kell hogy 
jelentsen. Mindenféleképpen meg kell hogy kapják azt a lehetőséget az élet ezen területétől, 
hogy pozitív élmények érjék folyamatosan azáltal, hogy sportolhatnak. Én egy picit úgy 
gondolom, hogy másodlagos emellett a versenyzési folyamat. Ezt talán alá is támasztja az a 
tény, hogy ma a fogyatékos sportban az élsport, amit mondjuk olimpiai sportnak nevezünk, 
jóval kisebb létszámot érint, szinte elenyésző az a létszám, aki a paralimpiai 
versenyrendszerben részt vesz. Sokkal inkább azt a lehetőséget biztosítja a fogyatékosok 
számára, hogy élményekkel gyarapodjanak a sporton keresztül. 

El kell mondanom, hogy ez a közel 7-8 ezer ember, aki jelen pillanatban érintett, 
ennek csak egy része, egy jelentősebb része, de csak egy része a gyerek és a fiatal, mert 
felnőtteket is mindenféleképpen érint a fogyatékos sport, gyakorlatilag korhatár nélkül. Ha 
Szekeres Pál államtitkár úr neve elhangzott, ő se mai gyerek, hogy finoman fogalmazzak, de ő 
is megtalálja a lehetőséget és a szépséget a sportolásban, sőt azon kevesek egyike, aki 
mondjuk a paralimpián is részt vehet. De az ő korosztályát meghaladó, idősebb emberek 
számára is, akár az értelmi fogyatékosoknál lehetőség van arra, hogy sportoljanak. 

Ami pedig a fogyatékosság szerinti összehasonlítást jelenti: más-más 
sportszövetségekben sportolnak, tehát mind az értelmi fogyatékosok, mind mondjuk a 
mozgássérültek vagy akár a hallássérültek, tehát ebből kifolyólag ők a saját fogyatékossági 
szövetségüknek megfelelően sportolnak, versenyeznek és mérik össze tudásukat. De még 
ezen belül is, szintén nagyon helyesen képviselő úr észrevette, hogy akár egy enyhe értelmi 
fogyatékos vagy egy Down-kóros hogyan mérhető össze mondjuk sporteredmény 
szempontjából. Ez egyértelműen az adott sportági szövetség versenyrendszeréből, az 
úgynevezett divizionálási rendszerből alakul ki, ahol igyekeznek arra, hogy azonos 
sporttudással rendelkezők mérjék össze a tudásukat. 

Tehát ebből kifolyólag az is elképzelhető, hogy egy Down-kóros mondjuk egy értelmi 
fogyatékossal együtt dzsúdózik, volt szerencsém magam is részt venni ilyen versenyen, úgy 
gondolom, hogy ragyogóan van felállítva ez a program. 

A világjátékok finanszírozása egy kicsit nehéz helyzet abból a szempontból, hogy a 
2012-es sporttörvény megjelenése előtt ez a feladat és ennek a forrása mindig a sportért 
felelős minisztérium vagy államtitkárság büdzséjében volt. Ez így volt az elmúlt évben is. 
Idén kértük az EMMI sportállamtitkárságát, hogy ezt a forrást biztosítsa a Magyar Olimpiai 
Bizottság számára, hogy az említett világjátékokon részt tudjanak venni a versenyzők, illetve 
fel tudjanak készülni. 

Ez a folyamat éppen halad, éppen várjuk, hogy megszülessen az államtitkárság 
rendelete erről, és megérkezzen a pénz a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, de addig is, hogy 
elkezdődhessen a munka, illetőleg az utazás szervezése, a Magyar Olimpiai Bizottság a saját 
forrásai terhére mindenféleképpen előlegeket biztosít az érintett sportszövetségeknek. Erről a 
szerződések a mai napon vagy a héten eljutnak a szövetségekhez, hogy meg is kaphassák 
ezeket az összegeket. 

Az ösztöndíjrendszerben is szeretnénk változást a Magyar Olimpiai Bizottság részéről. 
Az év második felében lesznek olyan lehetőségek, illetve indulnak be olyan programok, 
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amelyek ezt alátámasztják majd, és bízunk benne, hogy ezen a téren is tudunk segíteni a 
fogyatékkal élők sportjában. 

A kommunikációra rátérve: szintén a Magyar Olimpiai Bizottság egy egységes 
olimpiai kommunikációt szeretne összeállítani és ebben jelen pillanatban is folyik a munka, és 
próbáljuk összeszedni jelen pillanatban a többcsatornás kommunikáció szálait. Ha nem is egy 
kézbe fogni, mert nem feltétlenül ez a célunk, de mindenféleképpen az, hogy minden 
információ eljusson hozzánk is, és a Magyar Olimpiai Bizottság is hozzá tudjon tenni az 
erejénél, súlyánál fogva ehhez a kommunikációhoz, illetve ennek a kommunikációnak a 
sikeréhez, mert minden sportszövetség, ezen a területen érintett sportszövetség is saját 
kommunikációval is rendelkezik, talán erre rá tudunk segíteni a Magyar Olimpiai Bizottság 
részéről, és ez a cél a jövőben. 

Az oktatás területén is hasonló elképzelésünk van. Értelemszerűen a fogyatékosok 
továbbképzése, oktatása is része lenne annak a Magyar Olimpiai Bizottság által elkészítendő 
és jelen pillanatban összeállítás alatt álló nagy tervnek, illetve programnak, ami ezt a területet 
szintén összefogná, központosítaná, pontosan azért, hogy megfelelő színvonalú legyen ez a 
képzés, és megfelelő helyen is lehessen ez a képzés, mert vannak olyan megyék, ahol jelen 
pillanatban például nem is foglalkoznak ilyen szintű oktatással, továbbképzéssel. Úgy 
gondoljuk, hogy ennek a jövőben változnia kell és remélhetőleg az egységes oktatási 
struktúra, politika, amit a Magyar Olimpiai Bizottság kialakít, be is következik. Részemről 
ennyi. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Gömöri Zsolt elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság) válaszai 

GÖMÖRI ZSOLT elnök (Magyar Paralimpiai Bizottság): Köszönöm szépen a 
kérdéseket. Mielőtt igyekszem röviden válaszolni a kérdésekre, hadd egészítsem ki Fábián 
László sportigazgató gondolatait azzal, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság ugyanolyan 
rendszer szerint épül fel. Tehát ahogy az olimpiára sem jut ki mindenki, szűk metszete az a 
sportolói rétegnek, viszont vitathatatlan az a húzóereje, amit egy olimpiai mozgalom, egy 
olimpiai siker tud egy adott sportág vagy adott esetben egy sport iránti érdeklődés felé 
megmozdítani, ugyanez érzékelhető és ugyanilyen elv szerint működik a Paralimpiai 
Bizottság is. Nagyon kevesen jutnak ki, nagyon szigorú feltételekkel, de hihetetlen az életben 
a példaértéke és a hatásköre. 

Azt hadd erősítsem meg, hogy az utánpótlásban nekünk nemcsak a gyerekekben és a 
korosztály szerinti fiatalokban kell gondolkodni, hanem adott esetben egy friss sérült vagy a 
rendszerbe hirtelen bekerült személy, felnőtt személyek sporthoz való kötődéséről vagy kezdő 
sportolóként való gondoskodásáról. 

Az ösztöndíjrendszerünk valóban nem megoldott, és ez egy 9 évvel ezelőtti kereten 
áll. Nem tudjuk kezelni és nem tudja igazából az ösztönzés részét megoldani. Nagyon jó, 
hogy a Magyar Olimpiai Bizottság is látja ezt a problémát, és valóban ígéretek vannak, hogy 
az év második felére ez kezelve lesz. 

Az integrációs folyamatokról hangzott el kérdés. Itt csak röviden, szemléltetve azt, 
hogy a sportági szakszövetségekkel való együttműködés révén a sportágak felvállalják azt a 
szakmai munkát, ami a fogyatékkal élők minőségi versenysportja területét vagy adott esetben 
még a szabadidőt is érintheti, a vívószövetséget, a dzsúdószövetséget, az úszószövetséget, 
tehát sorolhatnám mindazokat, amelyek felismerték azt, hogy a szakmai háttér, az 
infrastruktúra, minden olyan lehetőség az ő birtokukban van, aminek a speciális segítésével és 
speciális ismeretanyaggal együttműködve tudjuk a fogyatékos sportot elősegíteni. 

Ez elsősorban egy nemzetközi tendencia, de ugyanakkor az is látszik, hogy nincsen 
külön a fogyatékosoknak uszoda építve, nincsen külön kerekesszékes vívóterem, vívótermek 
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vannak, kosárlabda csarnokok vannak, műhelyek vannak, Törekvés SE van, BVSC van, tehát 
ezekben a sportinfrastruktúrákban kell megoldanunk azokkal a sportszakemberekkel a 
fogyatékkal élők versenysportját, amelyik egyébként is tud működni. Ezért van ez az 
integrációs törekvés, és a nemzetközi tendenciát így tudjuk követni. 

Az, hogy az eredményesség és a fogyatékos sport hogyan tud egymáshoz viszonyulni, 
ugyanúgy, ahogy az ép sportágaknál is, lehet versenyszerűen és azt egymáshoz mérten és 
lehet szabadidősporttal vagy adott esetben diáksporttal, korosztály sporttal 
sportrendezvényeken részt venni. Nem az első számú szempont az, hogy egy paralimpiai vagy 
más speciális világjátékok eredményét összehasonlítsuk az olimpiai eredményekkel, nem azt 
kell egymással megmérettetni, de a sport, mint összetartó erő és közösség az meghatározó. 

A Törekvés problémáját ismerjük, és az elmúlt időben is igyekeztünk, mint egy 
kiemelt paralimpiai sportközpontot támogatni. Az a szomorú tény, hogy öt évvel ezelőtt a 
paralimpiai műhelytámogatások, mint fejezeti támogatás megszűnt, és jelen pillanatban sem 
tudtuk még ezt a támogatást visszaállítani. Ezek tudnának adni olyan támogatási mozgásteret, 
amit Révész Máriusz képviselő úr megkérdezett. Egyébként pedig elvi támogatásra úgy 
gondolom, hogy mind az Olimpiai Bizottság, mind pedig a Paralimpiai Bizottság nyitott, 
hasonló ügyben jártunk el a BVSC kapcsán, az elmúlt napokban születtek meg ezek a levelek, 
és úgy gondolom, hogy ezen a területen szintén egységesen fogunk tudni támogató 
nyilatkozatokat vagy lépéseket tenni. 

Szilágyi képviselő úr kérdezte a marketinget, kommunikációt, jutalmazást. A 
marketingre azért is kell óriási hangsúlyt fektetnünk és ennek egyik meghatározó része 
valóban a kommunikáció, és köszönöm a kérdést, mert így akkor lehetőségem van kifejteni 
azt, hogy a TAO-nak hihetetlen elszívó hatása van. Hihetetlen módon megnehezítette a saját 
erő bevonását.  Egy mostani szponzorációnak vagy támogatásnak már másról kell szólni, 
sportvállalkozás fejjel kell gondolkodnunk és szolgáltatnunk kell. Ennek megfelelően a 
kommunikációt kell erősíteni. Vannak példaértékű sportolóink és életútprogramok, 
amelyekkel meg tudunk mutatni adott esetben egy Sors Tamást, egy Krajnyák Zsuzsát. Ezeket 
szeretnénk a magunk szerény lehetőségei szerint megfelelően kommunikálni. 

Itt azért hadd hívjam fel a figyelmet arra a többszörösen szembesült problémára, hogy 
nekünk a kommunikációs felület mind pénzbe kerül. Volt olyan rádiócsatorna, amelyikkel 
úgy tárgyaltunk, hogy mondták, hogy a magazinműsorba rendszeresen fogyatékos sportolót 
behívnának, de ezért nekünk fizetni kell. Mondtam, hogy rendben van, ugyanannyit fogunk 
fizetni, mint a Magyar Olimpiai Bizottság. Ez már nem volt vállalható, hiszen egy 
rádióriporter örül, ha egy olimpiai sportolót be tud vonzani, nekünk pedig ezért fizetnünk 
kellene. Ez óriási teher és óriási hátrány. 

A jutalmazással kapcsolatban: Athén volt az, amikor lehetőség nyílt arra, hogy a 
társadalmi munkában dolgozó személyek egy elismerés formájában, ha nem is költségtérítést, 
hanem jutalmat kapjanak. Ebből okulva Pekinget követően, 2008. november 29-én a Magyar 
Paralimpiai Bizottság közgyűlése elfogadta a jutalmazási szabályzatát. Az akkori és a mostani 
rendeletekkel szinkronban, a jutalmazásunk lehetőséget biztosított sportolóknak, 
sportszakembereknek és a sportolók felkészítésében közreműködő, illetve az eredményt elért 
szakembereknek, egészségügyi és adminisztrációs szakembereknek a jutalmazására. A 
jutalmazási szabályzatunkat érvényesítettük. A magam nevében tudom azt mondani, hogy én 
kaptam nagyon komoly elismerést és jutalmat, az elnökségi tagjainknak, tehát mindenkinek, 
aki társadalmi munkában vagy olyan értéket tett hozzá a mozgalomhoz, ami mondhatom, 
hogy a londoni sikereket elő tudta mozdítani, annak a munkáját igyekeztünk elismerni. Az én 
jutalmamról tudok beszélni, a szabályzatunkat kiértékelve, a minisztériummal és az 
államtitkársággal egyeztettük, az én teljesítményemet aranyéremre minősítették, a jutalmam 
pedig bronzérmű szintű volt, tehát ha kell összeget mondanom, azt is nagyon szívesen 
felvállalom, tehát több mint 16 millió forint volt az én személyes jutalmam. 
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Az oktatással kapcsolatban pedig szeretnénk a Magyar Olimpiai Bizottsággal, 
szeretnénk a Semmelweis Egyetemmel olyan szakmai programokat megerősíteni, amely 
információk a mi rendelkezésünkre állnak. Szeretnénk azokat a jegyzeteket ösztönözni és 
tartalommal megtölteni, ami valóban most jelen pillanatban még egy hiányforrás. Köszönöm 
szépen. Várom a további kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én még egy kérdést láttam, Szilágyi György képviselő 

úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Két dolog. Az egyik a 

kommunikációval kapcsolatban és a versenyzők bemutatásával kapcsolatban. Mi 
közszolgálatiság, ha az nem, hogy az ilyen versenyzőket, akik tényleg példaértékűek lehetnek 
mások szeme előtt is, azt a közszolgálati médiában bemutassuk? Tehát én ezt maximálisan 
javasolnám esetleg a bizottságnak is, hogy jelezze a kormány felé, hogy esetleg pénz nélkül 
lépjünk arra, hogy a közszolgálati médiában be lehessen mutatni ezeket az embereket. 

A másik: tényleg őszintén köszönöm önnek, amit a jutalmazással kapcsolatban 
mondott, hiszen én ezt nem támadásként vetettem fel. Pontosan próbáltam kideríteni az 
olimpia után a Magyar Olimpiai Bizottságnál ezeket a jutalmazásokat, és a mai napig nem 
sikerült, mert végig titkolták. 

Azért köszönöm önnek, hiszen aki megdolgozott a pénzéért, legyen az bármekkora 
összeg, amikor felveszi, úgy érzi, hogy ezért megdolgozott és ezért tett is valamit, tehát nem 
kell szégyellnie. Ezért köszönöm önnek az őszinteségét, és nincs is ezzel semmiféle 
problémám. Nekem csak azzal van problémám, amikor valakitől megkérdezünk valamit, és az 
megpróbálja eltitkolni, hiszen azok próbálnak eltitkolni valamit, akik úgy érzik, hogy nem 
dolgoztak meg ezért a pénzért. 

Én tényleg még egyszer gratulálok önöknek a londoni szerepléshez is, és semmiféle 
problémám nincs a jutalmazás ebbéli módszerével. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolókat. Ezzel lezárom a napirendi pontot. 

Köszönöm még egyszer, hogy megjelentek, további jó munkát és sikeres felkészülést a 
következő világversenyekhez is. 

Tájékoztató a TDM-rendszer országos kiépítésének helyzetéről 

Soron következik a TDM-rendszer országos kiépítésének helyzetéről szóló 
tájékoztató. Megkérném vendégeinket, hogy foglalják el a helyüket, illetve majd a 
jegyzőkönyv számára kérnék szépen egy bemutatkozást, és az írásos anyagon kívül egy rövid 
szóbeli tájékoztatót, majd azt követően a kérdésekre kérnénk a választ. Köszönöm szépen. 

Fodor Olivér osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli tájékoztatója 

FODOR OLIVÉR osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Fodor Olivér vagyok, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból, a Turisztikai Főosztályról. A megküldött anyaghoz képest csak egy tényleg 
rövid szóbeli tájékoztatást, kiegészítést szeretnék adni. 

Fontosnak tartanám kiemelni a TDM-rendszer alapelveit, amit az anyagban is 
hangsúlyoztunk. Egyrészt nagyon fontos az alulról felfelé építkezés, így a helyi, térségi és 
regionális TDM-szervezetek egy alulról épülő, egységes szervezeti rendszert alkossanak. 
Fontos, hogy az egész rendszer az önkéntes partnerségen alapuljon, tehát ez alatt értjük, hogy 
az önkormányzatok, a turisztikai vállalkozások és a civil szervezetek közötti együttműködés 
jelenjen meg a TDM-szervezetekben. Nagyon fontos hangsúlyozni a professzionalizmust, 
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valamint azt, hogy a pénzügyi és szakmai működőképesség megvalósuljon. Ez mind a 
finanszírozás, mind pedig a humán erőforrás oldaláról fontos. 

Itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a lényeg az lenne, hogy ne csak a pályázati 
források függvénye legyen a TDM-szervezetek működése, hanem sikerüljön kialakítani egy 
fenntartható, hosszú távon is fenntartható finanszírozási modellt. 

A másik része, a humán része: fontosnak tartjuk, hogy felkészült, megfelelő 
felkészültséggel rendelkező szakmai vezetők, TDM-menedzserek vegyenek részt ezeknek a 
szervezeteknek a munkájában, amihez bízunk benne, hogy hozzájárul a főosztályunk által 
végzett TDM-szakmai regisztráció, amely nem egy hatósági eljárás, hanem ahogy az 
anyagból is kiderül, ez egy önkéntes, ingyenes és folyamatos nyilvántartásba-vétele a 
szervezeteknek. Erről nem is beszélnék részletesebben, hiszen a bizottság már tavaly 
márciusban hallott erről egy beszámolót. 

Itt két fontos célt jelölnénk meg. Az egyik a pályázó szervezetek működési 
feltételeinek az ellenőrzése, valamint az egységes alapelvek szerint működő hálózat 
kialakítása. A mai napig összesen 85 regisztrált TDM-szervezet van Magyarországon, 
amelyből 80 helyi és 5 térségi TDM. Ezekben a regisztrált szervezetekben közel 250 
önkormányzat és több mint 3000 vállalkozás működik együtt, és csak egy példa, hogy a 
tavalyi vendégforgalmi adatok alapján a hazai top 10 desztináció közül 8-ban működött 
TDM-szervezet. Ez szerintem egy jó aránynak mondható. 

Csak két szót a pályázatokról. Az NFÜ adatai alapján a 2009-2012 közötti 
periódusban összesen 107 darab projekt, több mint 5,2 milliárd forint értékben kapott 
támogatást. Nyilván itt még a legutolsó kör tavaly novemberben zárult le, így még 
folyamatban van a projektek megvalósítása. 

Úgy gondoljuk, hogy a turizmus összehangolt fejlesztése érdekében valamennyi 
kedvező turisztikai adottsággal rendelkező területegységen szükséges a TDM-rendszer 
kialakítása. Nyilván vannak olyan térségek, amelyek nem minősülnek kiemelt területnek, itt 
úgy gondoljuk, hogy a regionális szervezetekkel együttműködve tudják megvalósítani a 
helyiek a céljaikat, valamint a harmadik típus, a turizmus szempontjából kevésbé kiemelt 
területen, itt úgy gondoljuk, hogy elsősorban desztináció-szerű, például a helyi LEADER 
akciócsoport ösztönzése és a turisztikai információs rendszer megerősítése szükséges. 

Végezetül a jövőt illetően azt tartom fontosnak, hogy a 2014-2020-as pénzügyi 
időszak tervezése során a turisztikai intézményrendszer fejlesztése, így a TDM-ek támogatása 
is kiemelt helyen szerepeljen annak érdekében, hogy a rendszer teljes mértékben 
kiépülhessen, illetve megfelelő szinten megerősítésre kerüljön. Itt különös tekintettel 
gondolunk azokra a kiemelt fogadó területekre, mint például a gyógyhelyek vagy akár az 50 
legnagyobb vendégforgalmat bonyolító település, ahol még sajnos, a mai napig nem jött létre 
TDM-szervezet. 

Bízunk benne, hogy ez a külföldön már jól működő modell Magyarországon is 
sikeresen meghonosításra kerül a jövőben, és megfelelően fognak tudni a szervezetek 
működni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Van-e még valaki, aki pluszban 

hozzá kíván szólni? Parancsoljon, és kérnék szépen egy bemutatkozást. 

Balogh Károly Zsolt elnök (Magyar TDM Szövetség) szóbeli tájékoztatója 

BALOGH KÁROLY ZSOLT elnök (Magyar TDM Szövetség): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Balogh Károly Zsolt vagyok, a 
Magyar TDM Szövetség elnöke, egyben a főfoglalkozásomban pillanatnyilag most a Vas 
Megyei Kamara főtitkára vagyok. Külön érdeklődéssel figyeltem itt a felsőfokú szakképzés 
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kérdését, az MKIK turisztikai kollégiumának és az EU források kollégiumának is tagja 
vagyok. 

Kollégáim, akik elkísértek, alelnök asszony, Somossy Eszter, a gárdonyi, illetve a 
Velencei-tavi TDM-szervezet menedzsere, valamint Horkay Nándor úr, az NGM-NTH 
elnöke, és mondhatjuk úgy is, hogy a hazai TDM-rendszer egyik atyja, hiszen a 2000-es évek 
elején többek között az ő kezdeményezésére indulhatott el az egész gondolkodás. 

Nagyon röviden, hiszen utolsó napirendi pontként igazán nem akarok az önök 
türelmével visszaélni, két-három pontot emelnék csak ki, és amennyiben kérdések lesznek, 
azokra természetesen nagy örömmel válaszolok. 

Itt a legfontosabb pont a mi részünkről, a szövetség részéről, és itt engedjék meg, hogy 
két szóban azért a Magyar TDM Szövetségről is szóljak, hiszen tagjaink gyakorlatilag az 
ország turizmusának kétharmadát lefedik. Az Olivér által is említett első tízben tagunk 
Siófok, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Bükfürdő, Eger, Pécs, stb., úgyhogy azt kell 
mondanom, hogy a TDM Szövetség kompetensen képviseli a hazai TDM-szervezeteket, úgy 
egyesületek, mint nonprofit kft.-k viszonylatában. Ezeket a TDM-szervezeteket azért nem 
szabad számonként félreérteni, hiszen ezek mögött önkormányzatok, illetve több ezer 
vállalkozó áll. 

Amennyiben a számainkat nézzük, gyakorlatilag a 14 millió hazai vendégéjszakából 
12 millió mögött most már úgynevezett TDM-szervezetek menedzsmentjei állnak. 

Ez egy valóban példaértékű összefogás, egyetlenegy probléma van az egésszel, hogy 
csak rövid távon fenntartható. Mi a bizottsági meghívó márciusi megkapását követően 
azonnal végeztünk egy gyors kutatást a TDM-szervezetek körében, amiből az derült ki, hogy 
az idei évben még csak-csak, középtávon már több mint a fele, hosszú távon pedig senki nem 
tartja fenntarthatónak a rendszert. Erre minisztériumi kollégám is célzott gyakorlatilag, 
amennyiben pályázatokból kell ennek működnie a továbbiakban, akkor ez marad az, ami, 
néhol nagyon profi, néhol pedig tényleg közgyűlés-jellegű. 

Amit szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy ez hazánk uniós vállalása volt, 
gyakorlatilag a 2000-es években, az első Orbán-kormány ideje alatt kezdődő szakmai, 
politikai együttműködés kicsúcsosodott abban, hogy korlátlan politikai, szakmai 
konszenzussal vállaltuk ezt hazánk uniós céljának, tehát ennek a versenyképes turisztikai 
rendszernek a megteremtését hazánkban. 

Ez nem valósult meg, tehát úgy térségi, mint regionális szinten áll a rendszer, a 
pályázatok hol kiírásra, hol felfüggesztésre kerültek, és az erre betervezett 13,5 milliárd 
forintból 4,49 milliárdot sikerült megítélni. Ez véleményünk szerint magyarázhatatlan, hiszen 
teljes szakmai, politikai konszenzus van, tehát nem tudom, hogy miért vagyunk ebben ennyire 
bátortalanok.  

A másik pedig az, és ezzel csak megerősíteném azt, hogy amennyiben a 
szabályozásban és finanszírozásban nem sikerül kompetens, koherens, és a nyugatinak 
megfelelő rendszert kialakítani, akkor a turisztikai rendszerváltás, most már 23 évvel 1990 
után, továbbra sem valósult meg. 

Ebben az önök segítségét is nagyban kérem, hiszen önmagában az alulról építkezés és 
a szakmai, politikai összefogás nagyon szép, itt nem pluszpénzekről van szó, benne van a 
rendszerben mindaz a pénz, amire szükség van, nem megfelelően van elosztva. 

Én elég régóta a turizmusban dolgozom, és elnök úr megválasztásának külön örültem, 
hiszen a Birdland Golf Klub menedzsere voltam évekig, úgyhogy golfsikereihez ezúton is 
gratulálok. Sokat beszélgettünk ezekről, és a végén, megmondom őszintén, én úgy érzem, 
hogy semmit nem jutottunk előbbre. A gyógyhelyeken wellness turizmust fejlesztünk, azok a 
fürdőberuházások - és most senkit nem akarok megbántani, ezért nem is mondok példákat - 
inkább népjóléti és presztízsberuházásokat szolgálnak, semmint a valódi turisztikai 
versenyképességünket. Addig, amíg nem professzionális menedzsmentszervezetek működnek, 
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úgy, mint a tőlünk pár kilométerre lévő Ausztriában, Németországban, Észak-Olaszországban 
vagy éppen Svájcban működik, és aminek alapján egyébként elkezdtük felépíteni ezt a 
rendszert, addig ez nem is fog úgy működni. 

Egyetlenegy utolsó megjegyzést engedjenek még meg, ez pedig az, hogy a 
menedzsmentet és a marketinget sokszor még a szakma is összekeveri. Az világosan látható, 
hogy ha valaki az elmúlt 20 év számait megnézi, hogy idén értük el először azt a 
vendégéjszaka számot, ami 1989-ben volt Magyarországon, hogy a turizmus marketingre, 
kizárólag csak a marketingre ölt pénzeknek semmiféle relevanciája nincs az adott év vagy a 
következő év turisztikai teljesítményéhez. 

Tehát önmagában az, hogy marketing, ha az ideérkező vendég nem azt kapja, és nem 
professzionálisan van menedzselve a látogató menedzsment önmagában nem ér semmit. Erre 
jöttek rá az osztrákok 1992-ben, és ezt igyekszünk most már 2000 óta megvalósítani. Érdekes 
módon teljes szakmai, politikai konszenzus van, és mégsem jutottunk el a végére. Ebben 
kérném az önök segítségét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, hogy a beszámolókkal 

kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, esetleg észrevétele. Alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Egy gyors kérdést szeretnék feltenni, 
kihasználva a lehetőséget, hogy a minisztérium és a TDM-szervezetek vezetői itt vannak. 

A társadalmi vitára bocsátott tavalyi turizmustörvényt visszavonták, és ott egy 
markáns fejezet szólt a TDM-szervezetek finanszírozásáról. Kérdezem, mert egy kicsit fátyol 
borítja mindig azt az időpontot, hogy mikor tárgyaljuk az új turizmustörvényt, most talán itt 
megkérdezhetem, és esetleg a korabeli változatnak a TDM-re vonatkozó markáns helyzetében 
is voltak-e olyan dolgok, ami miatt vissza kellett vonni vagy újragombolják az egészet? Hogy 
áll ez az egész kérdés? 

Engedjék meg, nekem egy kicsit vesszőparipám, Matolcsy miniszter úr, most már nem 
miniszter, meghallgatásakor ígéretet tett arra, hogy a TDM-et, mint kifejezést valami szép 
magyar kifejezésre fogják lecserélni. Mi erről a szakmai vélemény, mert egy kicsit idegen a 
magyar fülnek, még ha a turizmussal foglalkozóknak ez napi feladat is, hogy általában a 
nemzetközi nyelvezetben tartsák a kapcsolatot egymással, de gondolom, hogy törvényi 
szinten azért valami szebb nevet is találhatnánk ennek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További kérdés, észrevétel? Szilágyi György 

képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak egy gyors kérdésem van, hogy itt a források 

lehívásának az okaira lennék igazán kíváncsi, hogy miért csak ezt a 40 százalékot sikerült 
lehívni? Tehát melyik oldal hibája volt önök szerint elsődlegesen az, hogy nem sikerült 
kihasználni ezeket a forrásokat maximálisan? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy Sándor! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt szeretném 

megkérdezni, hogy hogyan látja az NGM a turisztikai desztinációs menedzsmentek jövőjét, 
finanszírozhatóságát? Itt az volt a stratégia, hogy egy olyan szervezet jöjjön létre, amelyet a 
helyi források fognak majd táplálni. Elsősorban az önkormányzatok, de hasonló hozzájárulást 
várunk a vállalkozói és a turizmusban részt vevő egységek részéről is. 
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Én megmondom őszintén, nem látom ezt a forrásbővülést pillanatnyilag, és nem látom 
azt sem, hogy széles körű részvétel támogatná az egyes desztinációkat. Ha ez így igaz, akkor 
lehet, hogy ez hosszú távon nem lesz életképes. Nem tudom, hogy így igaz-e. De ha igaz, 
akkor az a kérdésem, hogy az NGM-nek van-e valamilyen stratégiája, hogy mégis ezeket a 
marketing tevékenységeket hogyan lehet majd folytatni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e még valakinek kérdése a bizottság részéről? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 

akkor megadom a szót válaszadásra. 

Fodor Olivér osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai 

FODOR OLIVÉR osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Akkor mennék sorban. Először Zakó alelnök úr kérdésére. A turizmusról és vendéglátásról 
szóló törvényt 2012 májusában a kormány első olvasatban megtárgyalta, és az a döntés 
született, hogy első körben egy hosszú távú turizmusfejlesztési koncepció kidolgozása 
szükséges, majd ezt követően kerülhet sor a törvénytervezet újbóli tárgyalására. Úgyhogy 
jelenleg a koncepció elkészült, azt mondhatjuk, várhatóan meg fog kezdődni a társadalmi 
egyeztetése, és amennyiben ezt a kormány elfogadja, így lehet ezt követően visszatérni a 
turizmusról és vendéglátásról szóló törvényre, amelyben ön jól említette, hogy a TDM-ekkel 
egy külön kiemelt rész foglalkozik. Tehát itt szeretnénk a jogszabályi kereteit meghatározni 
ezeknek a szervezeteknek és az egész rendszer működésének. 

A források lehívásával kapcsolatban Szilágyi képviselő úrnak azt tudom mondani, 
hogy nyilván sok bizonytalanság volt itt a rendszerben. Többször, ahogy említette elnök úr is, 
visszahívásra került a pályázat újbóli kiírása. Itt az NGM-nek kompetenciája annak idején a 
pályázatok szakmai felépítésében, a szakmai tartalommal való megtöltésében volt, magát a 
pályáztatást és az egész lebonyolítást a Fejlesztési Minisztérium a közreműködő 
szervezetével, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel végzi. Úgyhogy itt kevés beavatkozási 
lehetősége van a mi minisztériumunknak, de természetesen igyekszünk - hogy úgy mondjam - 
ott közbenjárni, ahol csak tudunk ezzel kapcsolatban. 

Nyilván egyrészt fontos a pályázat, de ettől függetlenül fontos azért, hogy a folyamat 
önkéntes és alulról szerveződő. Tehát nyilván azt is világosan kell látni, hogy a 
szervezeteknek is érdeke, hogy megfelelő finanszírozási forrásokat találjanak ezen kívül is, 
tehát akár a tagdíjak vagy a különböző vállalkozásoknak a hozzájárulásaiból, illetve nyilván 
az majd egy másik kérdés, hogy amikor a törvény megtárgyalásra kerül, esetleg az 
idegenforgalmi adó visszatérítéséből vagy a turisztikai célra visszaforgatásából hogyan és 
milyen arányban kell az önkormányzatoknak a TDM-szervezetek részére átadni. 

Hadházy Sándor képviselő úrnak reagálva: nagyjából ez a kérdés, a TDM-ek 
finanszírozása összefügg a pályázattal, amint az előbb mondtam. Azt tartjuk fontosnak, hogy 
a rendszernek, mivel nyilván teljesen önkéntes nem lesz, tehát valamennyivel segíteni kell 
majd a jövőben is, akár az állam részéről a költségvetési támogatás-kiegészítéssel, vagy pedig 
az idegenforgalmi adó bizonyos részének az átadásával, de ettől függetlenül az lenne a lényeg, 
hogy helyben az érintett szervezetek, a civil partnerek próbálják meg ezeket megoldani. 
Igenis, akkor több tagdíjat szedni vagy valahogy összerakni ezeket a forrásokat, mert 
bizonyos önkéntességre és civil szerepvállalásra is szükség van a rendszer működtetéséhez. 
Tehát nem lehet csak a kormányzati támogatásra, illetve a pályázati finanszírozásra számítani. 
Nagyon röviden ennyit szerettem volna most elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
BALOGH KÁROLY ZSOLT: Megkérném alelnök urat, Horkay Nándort, hogy 

válaszoljon a kérdésekre. 
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Horkay Nándor elnök (Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) válaszai 

HORKAY NÁNDOR elnök (Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal): Köszönöm szépen 
a kérdéseket. Én is csak az illetékességembe tartozókra reagálnék. Horkay Nándor vagyok, a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnöke és a TDM Szövetség alelnöke, tehát a pozícióm 
most kettős. 

Az első a TDM név magyarosítása vagy nem magyarosítása. Nem akarok belemenni a 
laptop, klaszter, parlament és egyéb más szavak etimológiájának a kialakulásába, ha ezen 
múlna a turisztikai intézményrendszer működése, akkor nagyon jó lenne, ha csak erről kellene 
vitatkoznunk. Többször is jeleztük, hogy nem ezen múlik, de mi nyitottak vagyunk ettől 
függetlenül a rendszert átnevezni, akár turisztikai helyi térségi, szakmai szövetségekké vagy 
önkormányzatokká, kvázi gyakorlatilag önkormányzatként működik, szakmai szövetségként 
működik helyben a turizmus menedzsmentje. 

A másik a források kérdése. Nagyrészt a források, illetve a pályázati kiírások NFÜ-
kompetenciában vannak, tehát ROP irányító hatósági kompetenciában vannak, és a források 
folyamatos megnyitása vagy nem megnyitása teljes egészében majdhogynem szuverén 
döntése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek. A rendszer hiátusa ez is, hogy adott esetben a 
szakpolitikát irányító NGM-nek minimális befolyása van a pályázati kiírások tekintetében 
azok megnyitására vagy zárására, és az, hogy mekkora forrás áll rendelkezésre, a teljes forrást 
képes lett volna a TDM-rendszer felszívni, de gyakorlatilag a rendelkezésre álló források alig 
40 százalékát nyitotta meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és számos pályázatot 
gyakorlatilag forrás hiányában utasított el. Ez egy nagyon komoly kérdés, hogy ez hogyan 
történhetett, és érdemes lenne az NFÜ-t erre vonatkozóan megkérdezni, hogy mik ennek a 
legfontosabb háttérszakmai okai. Szakmai okot nem nagyon találtunk rá, de jó lenne, ha erre 
vonatkozóan választ tudnánk kapni. 

Ami fontos, Hadházy képviselő úrnak, szerintem már több körben beszéltünk erről a 
kérdésről, az 1990-es önkormányzati törvény értelmében, és ezt szeretnénk megreformálni 
végre, tehát egy rendszerváltozást szeretnénk, a jelenleg helyben rendelkezésre álló források a 
vállalkozóktól jönnek, és ezt a turisták fizetik, az idegenforgalmi adót, nagyrészt a 
vállalkozók fizetik be az önkormányzatoknak, az önkormányzatok kezelik. Sajnos, a 
kezeléssel van némi probléma, hogy a források nagy része nem turisztikai célra kerül 
visszaforgatásra. Ez a szakmának politikai hovatartozástól függetlenül is nagyon régóta a 
legfontosabb és legkomolyabb kérdése, hogy hogyan lehet egy szakma által megtermelt 
forrásnak legalább egy bizonyos százalékát visszafordítani turisztikai céllal. Ez az, amiben a 
vállalkozók mindig mondják, hogy teljesen a mi forrásunkból, száz százalékban a mi 
forrásainkból történik a turizmus helyi finanszírozása, amit az önkormányzat kezel, és nem 
turisztikai célra használ fel. 

Ez egy olyan kérdés, amit 1990 óta jó lenne már egyszer szakpolitikai konszenzussal 
megoldanunk. Azt gondolom, hogy a szövetség, a minisztérium és a kormány is, és mi a 
képviselőkkel akár szívesen leülünk, és több körben egyeztetünk erről, hogy milyen 
lehetséges alternatívák lehetnek egy valódi, 1990 óta meglévő turisztikai rendszerváltozásnak 
tulajdonképpen a megteremtésére. Aki ezt meg tudja tenni, azt gondolom, hogy nagyon 
komolyan a maga oldalára állítja a turisztikai szakmát, és a szakma nagyon régóta vágyik 
ennek a folyamatnak az újradefiniálására. Nyilván egy okos kompromisszumot kell hozni 
ebben, amely mind az önkormányzatok, mind pedig a turisztikai szakma képviselői megfelelő 
arányban tudnak ebből a forrásból kötelező jelleggel részesülni. 

A széles körű részvétel: a részvétel a szövetségben önkéntes alapon történik, tehát az 
önkormányzati kötelező, önkormányzatok nélkül nem lehet TDM-szervezetet létrehozni, és 
önkormányzati döntés is kell hozzá. Tehát ez a legfontosabb. Helyben az önkormányzat dönti 
el, hogy a kompetenciájának egy részét átadja a TDM-szervezetnek. A vállalkozói, illetve 
civil részvétel teljesen önkéntes, ez teljesen más egyébként, mint Ausztriában. Ausztriában 
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minden egyes, az ott lévő tartományi törvények felhatalmazása alapján mindenkinek kötelező 
fizetnie, a fodrásztól egészen a szállodásig, és ez az, ami más. Tehát ez az, amit mi 
hiányolunk a működés szempontjából, hogy gyakorlatilag nincsen mindenki bekényszerítve 
egy fizetési kötelezettségbe, jóllehet a turizmus hasznából ténylegesen is részesül. A 
szándékaink is azok, hogy ebben lehessen egyfajta kötelező jelleget tenni. Ausztriában a mai 
rendszer az idegenforgalmi adón, turisztikai hozzájáruláson és még egyéb más forrásokon 
nyugszik, nálunk ez a rendszer most egy egylábas IFA, és az sem kötelező. Tehát a rendszer 
alapjai teljesen hiányoznak a pénzügyi működés szempontjából, és ezt nagyon jó lenne végre 
az ország érdekében közösen - hangsúlyozom, hogy akár a képviselőkkel is közösen - 
végiggondolni és újradefiniálni ennek a működését, jó nyugati példáknak a részbeni átvételén 
keresztül. 

Ami fontos talán, hogy a helyi TDM-szervezetek nem alapvetően marketing 
tevékenységet látnak el, ezért a menedzsment marketing közötti óriási különbség van, hanem 
helyben úgymond turisztikai folyamatokat menedzselnek, és ezt próbálják megjeleníteni, és a 
vendégfogadást is menedzselik. Ez azt jelenti, hogy amit a marketing behoz a külső piacról, 
azt helyben el kell látni megfelelő garantált programokkal és megfelelő garantált 
szolgáltatásokkal, és a TDM-szervezet helyben alapvetően nem marketinget végez, hanem 
menedzseli a studytour-októl kezdve az összes fontos olyan eseményt, ami ehhez szükséges. 

Mi mindig mondjuk, hogy a régi generáció még egy marketing szemléleten nőtt fel, a 
turizmusban az X-generáció már egy menedzsment-szemléleten nőtt fel, és ez sokkal több 
folyamatnak az együttes menedzsmentjét igényli, és ehhez kellenek szakemberek, amit 
folyamatosan is fontosnak tartunk. 

Tehát annyit konklúzióként, hogy a magyar turizmusnak a helyi térségi 
intézményrendszere fél lábon sem áll, és így is teljesít, olyan számokat hoz, ami gyakorlatilag 
a magyar nemzetgazdasági, ipari ágazatok közül a turizmus volt a második, amely 
visszakerült a 2008 előtti szintre, a válság előtti szintre, tehát úgymond válságrezisztens 
ágazatról beszélünk. Ezt a struktúrát végre a talpára kell állítani, ehhez pedig akár a 
kormányzat, a TDM Szövetség, akár a képviselőknek is a közös együttgondolkodását nagyon 
szívesen vennénk, és meg kellene próbálni egy legalább 2-3-elemű rendszerre ezt felépíteni, 
és onnantól kezdve azt gondolom, hogy a szakma nagyon komoly támogatást tud adni a 
változás mellé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hadházy képviselő úr! 

További kérdések, válaszok 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Az a helyzet, hogy nem lettem 
nagyon nyugodtabb, mint korábban voltam a választól. Miért? Hiszen hogy valahogy majd 
kialakul az együttműködés, ez számomra nem egy elfogadható válasz. 

Én azt szeretném, ha az NGM készítene egy stratégiát, hogy hogyan lehetne ezeket a 
kérdéseket hosszú távon, megnyugtató módon rendezni. Ehhez egy gondolkodás kell és 
szakmai előkészítés kell, és mi szívesen részt veszünk akár ezekben a folyamatokban, de azt 
gondolom, hogy a bizottságnak az a feladata, hogy ezeket megítélje, és a szükséges forrásokat 
hozzá tudjuk rendelni. 

Tehát ezt kérném, hogy a TDM-szervezet működtetéséhez szükséges jogszabályi 
feltételeket, illetve a szükséges forrásokat megnyugtató módon rendeljük hozzá, és ennek az 
előkészítését szeretném én sürgetni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én arra szeretném felhívni a bizottság figyelmét, 
hogy itt ismét felmerült egy nagyon fontos probléma. Tudom, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséggel a kormány sem elégedett, tudom, hogy a következő 7 éves ciklusra már nem 
így képzeli el az Orbán-kormány sem a fejlesztési pénzek elosztását, de addig is hátravan egy 
év, ráadásul egy nagyon fontos év, hiszen az uniós források nagy része még mindig bent van. 

Tehát én arra kérném valahogy a bizottságot is, és akár a minisztériumokat is, akiknek 
ez a hatáskörébe tartozik, hogy jelezzék ezt az illetékes miniszter felé, jelezzék az illetékes 
minisztérium felé, hogy erre az utolsó évre is valamit kezdeni kellene a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséggel, mert így nagyon sok pénz benn fog maradni, és ráadásul nem azt a célt 
szolgálják ezek az európai uniós pénzek, amiket szolgálniuk kellene. Több botrány van a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség körül, hiszen az alapvető törvényi kötelezettségüket nem 
tudják ellátni, hogy vizsgálják egyáltalán a cégek hátterét. Ezért közel a pénzek 10 százaléka 
offshore-hátterű cégekhez megy, pedig Orbán Viktor meghirdette, hogy lejárt az offshore-
lovagok kora. Ilyen cégekhez megy, tehát valamit kezdeni kellene ebben az egy évben, ebben 
a hátralévő most már nem is egészen egy évben is ezekkel a pénzekkel, maga az Ügynökség 
munkájával. 

Tehát arra kérem a bizottságot is és arra kérném a tárcát is, a minisztériumot, hogy 
próbálják meg jelezni ezt a problémát, és valami nagyon gyors lépésre lenne szükség, hogy a 
rendelkezésre álló uniós forrásokat minél inkább kihasználjuk Magyarország érdekében. 

 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár az idő nagyon előrehaladt, de 

ha már beszélünk itt európai uniós forrásról és itt van Horkay úr, aki a Tervezési Hivatalt is 
képviseli, néhány mondattal a 2014-2020-ra azért térjünk rá, mert a múlt héten megjelent a 
kormányhatározatok sora, amelyben itt március 31-ei határidőre első olvasatban el kell 
készíteni azokat a koncepciókat, amiből 2014-2020-as fejlesztési programok lesznek. Hol lesz 
helye a turizmusnak, és ezen belül mekkora prioritást kap a TDM-rendszer? 

Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy ez a hajó részben elment, de jön egy új, és ha jó 
szelet akarunk jó tengeren, akkor ezt minél hamarabb elő kell idézni, úgyhogy röviden, ha 
kérhetem, akkor egy-két mondatban térjenek ki erre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Most kívánod ezt? 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Igen, csak egy pár mondatban. 
 
ELNÖK: Jó, akkor még itt a legvégén tényleg egy rövid tájékoztatót kérnénk. 
 
HORKAY NÁNDOR elnök (Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal): Jó, megpróbálom 

két-három percben összefoglalni. Köszönöm szépen a kérdést, nagyon jó, szerintem ez fontos, 
hogy ki tudjunk a jövőre pozitívan is tekinteni. 

Megindult az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció készítése a tavaly 
július 19-ei kormánydöntés értelmében. Ez a 2014-2020-at megalapozó országos fejlesztési és 
területfejlesztési dokumentum február végéig volt társadalmasításon. Több mint ezer 
vélemény érkezett be, ezeknek a feldolgozása most zajlik márciusban, és gyakorlatilag ezt 
követően megy a kormány, illetve az Országgyűlés elé a várt folyamatok mentén. 

A másik fontos döntés októberben, illetve decemberben született meg, ahol a bizottság 
számára két típusú dokumentumot kell elkészíteni 2014-2020-ra. Az első a partnerségi 
megállapodás. Ezen dokumentum készítése megindult, az első változatát február elején az 
illetékes főtárgyaló úr, Cséfalvay Zoltán, az NGM államtitkára benyújtotta a bizottság részére. 
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Előzetesként a 27+1 tagállam közül elsők voltunk, akik benyújtottuk ezt a dokumentumot. 
Ennek az egyeztetése informálisan megkezdődött a tagállamok részéről.  

Szintén fontos második dokumentum az operatív programok köre. A kormányzat az 
előző időszakhoz képest döntött abban, hogy lényegesen kevesebb operatív program 
tervezésére kerüljön sor, mint ezt megelőzően. Az előző időszakban 15+2 vidékfejlesztési, 17 
programnak a tervezése indult meg, most ehhez képest egy lényegesen alacsonyabb számú 
programban gondolkodunk. 

Megindult valamennyi programnak az előkészítése a szaktárcák által. Az első: a 
prioritásokra vonatkozó előzetes döntések január 31-éig elkészültek és az a kormányhatározat 
jelent meg most, a múlt héten. Az operatív programok első tervezete, azon tervezetek, 
amelyek egyébként főleg a szakmai tartalmat és a szakmai célkitűzést definiálják, az szintén 
elkészült első változatban, 0.1.-es változatban február végéig és március végéig kerül sor az 
úgynevezett 1.0.-s változatnak a kormány részére történő benyújtására. 

A turizmus helyére jelenleg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban 
kerül sor, ennek egy prioritása, a 7 prioritás közül az egyik kiemelt területe a turizmus 
fejlesztése, számos más területtel közösen, a kreatív gazdaság, a szabadidő gazdaság is ehhez 
a prioritáshoz tartozik. A nagyjából most tervezettek szerint egy körülbelül 300-350-390 
milliárdos forrásnagyság az, ami közvetlenül is mehet ezen programon keresztül a turizmus 
fejlesztésére. Ez körülbelül megegyezik az előző időszak fejlesztési forrásaival. 

A Gazdasági Operatív Programban lévő turisztikai fejlesztések alapvető célja, hogy a 
kiemelt országos, nemzeti jelentőségű és hálózati fejlesztéseket támogassa, és ezen kívül 
nyílik még mód támogatásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, illetve a 
Vidékfejlesztési Operatív Programban. A tárcák közötti úgymond tematikus szakterületi 
lehatárolás folyamata most is zajlik és a következő időszaknak is ez teszi ki a legfontosabb 
elemét. 

Jelenleg ez a prioritástengely négy területnek a fejlesztését célozza meg. Az első a 
kreatív fejlesztések a szolgáltatási szektorban, a második az életminőséget javító jóléti 
szolgáltatások és egészségturizmus fejlesztése, a harmadik azok a turisztikai kiemelt hálózat, 
termék- és infrastruktúra-fejlesztés, tehát számos nagy területnek a fejlesztése, a negyedik 
terület pedig a versenyképes szakmai és TDM-intézményrendszer fejlesztése. 

Ezen prioritások között, tehát a negyedik az, amely érinti a TDM-rendszernek és a 
szakmai rendszernek a fejlesztését, ebben szerepel intézmény- és szervezetfejlesztési 
program, és ez most körülbelül 20-25-28 milliárd forint között lehet a következő időszakban, 
szerepel benne kiemelt turisztikai marketing, értékesítési és rendezvényprogram is, tehát 
kiemelten nagy rendezvények támogatása, illetve marketing támogatása körülbelül 20-21 
milliárd forint értékben. Szerepel benne K+F program, tehát kutatásfejlesztési program, az 
előző időszakban teljesen elmaradt, egy körülbelül 5-6 milliárdos összeggel, és szerepel benne 
egy keresletélénkítési program is, amely nagyjából 5 milliárd forint értékben áll rendelkezésre 
a következő időszakban. 

Hangsúlyozom: ez minden indikatív, hiszen a kormányzatnak ezeket a fejlesztési 
alábontásokat még jóvá kell hagynia, és a forrás tekintetében a kormányzat még az operatív 
programok között és az operatív programokon belül nem hozott döntést. Tehát ezek azok a 
tervszámok, amelyek most rendelkezésre állnak. (Megérkezik az ülésre dr. Varga László.) 

Hozzáteszem, hogy az Európai Bizottságnak még rengeteg minden nem került 
elfogadásra, tehát úgy kell terveznünk, hogy mozgó célpontra tervezünk most, tehát sem a 
költségvetés nem került elfogadásra, a Parlament ezt még nem tette meg. Ez nagyon fontos, 
hogy megtörténjen még ebben a félévben, és onnantól kezdve négy hónapon belül partnerségi 
megállapodást és hat hónapon belül operatív programokat kell benyújtanunk. 

A másik, hogy rengeteg rendelettervezet még nincsen kész, ezek is a Bizottság részére 
most kerülnek kialakításra. Tehát gyakorlatilag a tervezés úgy folyik, hogy a nemzeti célokat 



- 34 - 

rögzítjük, ezt illeszteni próbáljuk a bizottsági elvárásokhoz, és egy folyamatos, nagyjából 
havi, kétheti rendszerességű egyeztetéseken veszünk részt a Bizottság képviselőivel. 
Köszönöm szépen. Ha van kérdés, bármikor szívesen, bárkinek rendelkezésére állunk. 

 
ELNÖK: Azt hiszem, hogy megfelelő tájékoztatást kaptunk. Köszönöm szépen 

mindenki részéről az anyagot. Még egyszer további sok sikert a munkájukhoz, illetve a 
felhívásukat, ha lehet, akkor ezt próbáljuk megoldani. Köszönöm szépen még egyszer, hogy 
itt voltak. További jó munkát! 

Ezzel a bizottság ülését lezárom. Mindenkinek további jó munkát kívánok a 
parlamentben. További szép napot! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc) 
 
 
 

  

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


