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Napirendi javaslat  

 

1.  Tájékoztató a SZÉP-kártya alkalmazásának tapasztalatairól a falusi turizmusban 

Előterjesztő: Szalay-Zala Andrea, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség 

főtitkára 

  

2.  Tájékoztató az uniós források felhasználásáról az ország jelentős műemlékeinél 

Előterjesztő: Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatója 

 Benkőné Kiss Zsuzsanna, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője 

  

3.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Kovács Ferenc (Fidesz), az albizottság elnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOVÁCS FERENC (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm önöket a 2012. évi Kastélyok, várak és falusi turizmus albizottság 
ülésén. Tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat, és köszönöm szépen, hogy jelenlétükkel 
megtisztelik ülésünket. Külön köszöntöm az előadókat: Szalay-Zala Andreát, a Falusi és 
Agroturizmus Országos Szövetségének titkárát, és a második napirendi pontunk kapcsán 
Varga Kálmán urat, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatóját, valamint Benkőné 
Kiss Zsuzsannát, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetőjét.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenki írásban megkapta a tájékoztató anyagokat és a 
napirendi pontokat, gyakorlatilag ma három napirendi pontunk lenne. Az első egy tájékoztató  
a SZÉP-kártya alkalmazásának tapasztalatairól a falusi turizmusban, a második tájékoztató az 
uniós források felhasználásáról az ország jelentős műemlékeinél. Harmadik napirendi pontunk 
pedig az egyebek lenne. Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e javaslat más napirend 
felvételére. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, szavazunk róla. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk a három 
napirendi pontunkat.  

Tájékoztató a SZÉP-kártya alkalmazásának tapasztalatairól a falusi 
turizmusban 

Ennek értelmében rá is térhetünk az első napirendi pontunkra, tájékoztató a Széchenyi-
kártya alkalmazásának tapasztalatairól a falusi turizmusban. Megadom Szalay-Zala Andrea 
asszonynak a lehetőséget, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.  

Szalay-Zala Andrea szóbeli tájékoztatója 

SZALAY-ZALA ANDREA, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének 
titkára: Köszönöm. Tisztelettel köszöntök mindenkit, a Falusi Turizmus Országos 
Szövetségének a titkára vagyok, Szalay-Zala Andrea. Országos szövetségünk nemcsak a 2000 
tagját képviseli különböző fórumokon, és segíti őket szakmai és érdekképviseleti munkájával, 
hanem azt mondhatom, hogy Magyarország minden falusi szálláshelyét, vidéki turisztikai 
szolgáltatóját, hiszen járjuk a vidékeket, az egyes konferenciáink, szakmai fórumaink 
nemcsak tagjainknak szólnak, hanem egyaránt minden egyéb vidéki szolgáltatónak is. 

Igen széles körben kapcsolatban állunk minden szolgáltatóval és falusi szálláshellyel, 
folyamatosan érkeznek hozzánk e-mailen, telefonon megkeresések, olyan nyitott kérdések, 
amikre megpróbálunk válaszolni, illetve segítséget nyújtani nekik. 

Nem szeretném magam ismételni, előzetesen kiküldtem önöknek egy nagyon rövid 
összefoglalót a SZÉP-kártya jelenlegi helyzetéről, olyan problémáiról, amivel mi 
találkoztunk, ugyanis az elmúlt időszakban megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot mindhárom 
pénztárszolgáltatóval, megismerni az ő tematikájukat, elképzeléseiket, hogyan milyen módon 
szeretnék bekapcsolni többek között a falusi szálláshelyeket is ebbe az online 
kártyarendszerbe.  

Mielőtt ezt kiegészíteném önöknek, én úgy érzem, hogy pár szóban érdemes lenne a 
falusi turizmus jelenlegi helyzetéről is szót váltani, illetve megemlíteni pár momentumot, ami, 
úgy hiszem, hogy jelenleg elég aktuális. Pont a múlt hét pénteken keresett meg minket a 
Vidékfejlesztési Minisztérium egyik osztálya, hogy a Fazekas Sándor miniszter úr egy átfogó 
helyzetjelentést kér a falusi szálláshelyek tömeges megszűnéséről, illetve a falusi vendéglátás 
különböző engedélyeinek a visszaadásáról.  
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A legelején, mielőtt szóhoz jutottam volna, a képviselők kaptak egy kiadványt, amivel 
szeretném felhívni az önök figyelmét a kiadványban szereplő kis lappal megjelölt oldalra. 
Amit ezzel szeretnék önöknek kifejteni: a falusi turizmusban beszélhetünk természetes 
magánszemélyek által működtetett falusi szálláshelyekről. Ők azok, akik szerényebb 
körülmények között végzik a falusi szállásadást, elsősorban közalkalmazottak, olyan kis 
nyugdíjasok, akik úgymond kiegészítő jövedelemszerző tevékenységként próbálnak ebből 
valamennyi bevételt szerezni. Ez a tagjainknak a 80 százaléka, de nemcsak a mi tagjainknak, 
azt mondhatom, hogy országos szinten, ilyen 75-80 százalék ezeknek az aránya. A falusi 
szállásadók másik köre, az a maradék 20-25 százalék pedig az, akit ebben a kiadványban 
nagyon szép, igényes módon bemutattak. Ők azok, akik vállalkozás formájában végzik ezt a 
tevékenységet, a legtöbben ezek közül az Új Magyarország vidékfejlesztési program nyertes 
beruházását valósították meg ezzel komplex módon. Azt hiszem, nagyon jól érzékelhető már 
a két kis kiadvánnyal a különbség. 

Ők azok, akik általában az Új Magyarország vidékfejlesztési programban 
alkalmazottat is alkalmaznak, ők azok, akiknek saját honlapjuk van, ők azok, akiknek nem 
jelent problémát az internethasználat, a vendégeik nagy része ilyen módon foglalja le a 
szálláshelyét, ők széles körben hirdetik magukat. Általában ők nem igénylik a mi 
marketingeszközeinket, ők saját módon megpróbálják megoldani, és kellő forrás is 
rendelkezésükre áll, hogy ezt meg tudják valósítani. Azonban a szállásadók nagy része, akik 
egyszerűbb, szerényebb kivitelű körülmények között lévők, és szálláshelyeket működtetnek, 
ők azok, akikre ez mind nem mondható el. Náluk nincs alkalmazott, hiszen az ő esetükben a 
család az, aki felosztja az egyes feladatokat, az egyes munkákat, értem ez alatt, hogy nem egy 
esetben a feleség, aki a takarítónő szerepét ellátja, nem egy esetben a gyermekek azok, akik 
segítenek a vendégek fogadásában, illetve, ha van e-mailes levelezés, ők kezelik azt, mert 
egyedül ők értenek hozzá. Az ő esetükben nincsen saját honlap, ők igénylik azt, hogy minél 
szélesebb körben, akár a FATOSZ vagy más ilyen érdekképviseleti szervezetek mind 
szakmailag segítséget nyújtsanak nekik, mind pedig más módon marketinggel és más erőteljes 
eszközökkel.  

Elmondható, hogy az utóbbi időben a szuperbruttósítás adókedvezmény 
megszüntetése kapcsán ezeknek a szálláshelyeknek megyei szinten a 30 százaléka becsukta a 
kapuit. Ők a későbbiekben nem tudják vállalni ezeket a terheket, ők azok, akik ezt nem tudják 
tovább végezni. Az ország minden részén egyaránt tapasztaljuk ezt, ők felhagytak a falusi 
vendéglátással.  

A másik kör, ezeknek a szerényebb kivitelű házaknak a másik része viszont 
próbálkozik, küzd, minden egyes lehetőséget megragad, segítséget kérve, hogy talpon tudjon 
maradni, és azt tovább tudja folytatni. Ehhez kapcsolódik maga a SZÉP-kártya rendszere is. 
Ugyanis a SZÉP-kártya, ahogy mindannyian tudjuk, elsősorban egy elektronikus 
kártyarendszer, amihez kell internetkapcsolat, és a bankok leginkább erre építettek. Az 
internetkapcsolat, ahogy említettem, honlap, alkalmazott e-mailrendszernél nem okozhat 
problémát. Ezek a szálláshelyek tökéletesen be tudnak kapcsolódni, tudják kezelni az 
internetbankot, tudják kezelni ezeket a rendszereket. Azonban azok a kis szálláshelyek, ahol 
sem alkalmazott nincs, és nagyon sok esetben még e-mail sem létezik, azoknál ez gondot 
jelent. Ők máris jelezték nekünk, hogy ők nem tudnak a SZÉP-kártya rendszerébe 
bekapcsolódni, mert sem internetelérhetőségük nincsen, illetve gyakorlatuk sincsen, hogy 
hogyan kell egy ilyen rendszert működtetni. 

Itt kiemelném azt, mert nagyon sokan máris a fejüket felvetik, és azt mondják, hogy 
hát azért a mai világban az internetnek többfajta lehetősége van a mobilinterneten keresztül, 
de ha végiggondoljuk azokat a zalai kisfalvakat, ahol egy-egy faluban maximum 30-40 ember 
lakik, ahol egy kis kocsma működik, aminek az egyik fele úgymond egy kis ABC és tíz 
órakor bezár, itt bizony ezekben a kis falvakban még az internetellátás is erőteljesen akadozik.  



- 7 - 

Ugyanígy kiemelhetném az Alföld tanyás térségeit, ahol az Alföld tanyavilágában 
vannak olyan falusi szálláshelyek, akik kitűnő szolgáltatásokat nyújtanak, sorban érkeznek 
hozzájuk vendégek, de bizony itt is, még a mobilinternet is folyamatosan akadozik, 
megszűnik a kapcsolat, és nem tudnak csatlakozni a rendszerhez, illetve a napi levelezésüknél 
is ez fennakadást és problémát jelent.  

Az üdülési csekk tekintetében a szállásadóinknak elég nagy része be tudott 
csatlakozni, nagyon szépen működött. Kiemelném itt Zala megyét, ahol üdülési csekkből éves 
szinten közel 22-25 milliós forgalmat tudtak bonyolítani csak a mi falusi szálláshelyeink. De 
ezt is úgy tudták bonyolítani, hogy segítségükre volt a Zala megyei egyesületünknek a 
vezetője, aki ezt összefogta, koordinálta, neki küldték meg az üdülési csekkeket a szállásadók, 
ő továbbította tovább a központba, ők végezték ezeket az adminisztrációkat. Mind az üdülési 
csekknél, mind a SZÉP-kártyánál elmondhatom, főleg inkább az üdülési csekknél volt 
jellemző, hogy az üdülésicsekk-felhasználók köre elsősorban azok a közalkalmazotti, 
köztisztviselői bérből élő emberek voltak, akik elsősorban olcsóbb szálláshelyeket kerestek, 
nemcsak falusi szálláshelyet értek ez alatt, kisebb panziókat, vidéki szállodákat is.  

A SZÉP-kártya esetében most már jóval magasabb úgymond a felhasználható összeg, 
jóval jobban kiszélesedett ennek a felhasználási lehetősége, de azt hiszem, hogy továbbra is 
elsősorban a bér- és járulékból élő emberek azok, akik ezt igénybe veszik és belföldön el 
fogják költeni.  

A SZÉP-kártyáról, amit még szeretnék önöknek elmondani, és az anyagunkban is 
szerepelt, hogy valóban ez lesz az első év, 2012, hogy a SZÉP-kártya debütál. Mindannyian 
tudjuk, hogy az első év a legnehezebb, amikor problémákkal találkozunk, amikor valóban 
elindul a szezon, akkor lesz igazán tesztelési formátumban, akkor tudjuk igazán, hogy mik 
azok a fő problémák, amin javítanunk kell, mi az, ami jól működik, és azt tovább is kell 
folytatni. Azonban nagyon fontos az, hogy az egyes bankok, három pénztárszolgáltató, aki 
becsatlakozott a SZÉP-kártya kibocsátásába, mind a hármuknak van egyfajta elképzelésük, 
amelyik úton szeretnének továbbhaladni, amelyik úton szeretnék ezt megvalósítani és 
lebonyolítani. Vannak, akik, azt mondhatom – és itt ki is emelem az OTP-t – maximálisan 
partnerek ebben, nemcsak a szállodákat tekintik partnerüknek, hanem a falusi szálláshelyeket 
is, és vannak olyan pénztárszolgáltatók, akik még elég bizonytalanok, most építik ki a 
rendszerüket, és úgy gondolják, hogy akár a telefonos rendszer is maximálisan ki fogja 
szolgálni ezt a több ezer vagy több százezer pénztárszolgáltatót.  

Azonban ők nem hajlandók eltérni az általuk felvázolt elképzeléseiktől, mert úgy 
gondolják, hogy ez maximálisan működtethető lesz, és nem szeretnének egyéb 
kompromisszumokat hozni. Mind a három pénztárszolgáltató esetében megkerestük az éles  
pénztárszolgáltatónak az osztályát, és elmondtuk, hogy a SZÉP-kártyát maximálisan 
támogatjuk, és úgy érezzük, hogy az valóban a belföldi turizmus élénkítéséhez hozzá fog 
járulni, valóban nagyszerű kezdeményezésnek érezzük, viszont úgy gondoljuk, hogy a SZÉP-
kártya elsősorban a szállodáknak és nagyobb hoteleknek, panzióknak az igényeire épül, 
aminek során kevésbé vették igénybe a vidéki kisebb szolgáltatók falusi szálláshelyeiknek a 
problémáit, igényeit. Mind a három pénztárszolgáltató elmondta, hogy ők még tesztelik a 
rendszerüket, ők még csak most kezdik igazán kiépíteni, mondjuk az OTP élen jár, mert ők 
már több oldalról is megtették a kezdő lépéseket, illetve több szinten roadshow-kat indítottak 
el a SZÉP-kártya népszerűsítése kapcsán, azonban a másik két pénztárszolgáltató még nagyon 
lassan halad úgymond ebben a témában.  

Az esetleges problémáknál úgy érezzük, ahogy említettem, hogy valóban tesztév lesz, 
mind a pénztárszolgáltatóknál, mind a szálláshelyek esetében is, hogy ez hogy fog valóban 
működni, mik a problémák, mi az, amin változtatni kell mindenképpen. Azonban én úgy 
érzem, hogy már a legelején szükséges a pénztárszolgáltatók figyelmét felhívni arra, hogy ne 
csak egy adott szálláskategória igényeit elégítsék ki, hanem valóban mindenfajta szállásra 
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gondoljanak, mindenfajta szállást próbáljanak bevonni. Ugyanis kaptunk olyan visszajelzést, 
hogy falusi szálláshelyekre gondoltak akkor, amikor a telefonos rendszert kiépítették, és úgy 
gondolták, hogy majd telefonon keresztül ezt a SZÉP-kártyát ugyanúgy zavartalanul lehet 
bonyolítani, igénybe venni.  

Röviden elmondom, hogy a telefonos kártyaelfogadás hogyan történik. A telefonos 
kártyaelfogadásnál a szálláshelyen ott kell lennie a vendégnek és a szállásadónak egy azon 
időben, egy adott időpontban, nem lehet előre fogadni, nem lehet előre átutalni semmit. Ott 
kell lenniük, amikor a fizetésre kerül a sor, akkor a szállásadó felhívja az adott 
pénztárszolgáltató központi számát, ahol bediktálja az ő azonosítóját, majd átnyújtja a telefont 
a kártyabirtokosnak. A kártyabirtokos szintén bediktálja az ő azonosítóját, majd a 
pénztárszolgáltató központjában ezt rögzítik, és a telefonban visszajeleznek. Akkor egy 
telefonos kisasszony – hogy így mondjam – visszaszól, hogy a tranzakció sikeres volt, és 
bediktál egy igen hosszú tranzakciós kódszámot. Ezt követően a telefont kinyomják, és a 
szállásadónak egy rövid kis nyilatkozatot kell írnia, amiben ő leírja, hogy telefonon keresztül 
ezt a tranzakciót lebonyolították, be kell írni a tranzakciós kódot, egy példány marad nála, és 
egy példány pedig a kártyabirtokosnál, aki ugye eltávozik. 

Nagyon sok esetben felvetettük, hogy mi van akkor, ha az adott vendég azt mondja, 
hogy – és a mai világban ezt el is lehet mondani - én el szeretnék utazni valahová, kinézem a 
szállást, kellőképpen körüljárom, esetleg telefonon leegyeztetem és szeretném átutalni az 
összeget, illetve előleget utalni, hogy mire odamegyek, ne legyen ebből probléma. Ez 
internetbankon keresztül nagyon jól nyomon követhető, látható. Ha viszont én ott vagyok, és 
már mennék, vagy mondjuk sír a gyerek mögöttem, és akkor szeretné a szállásadó telefonon 
keresztül ezt lebonyolítani, de a központban fél óráig nem veszik fel a telefont, vagy rosszul 
fogalmazok, nemhogy nem veszik fel, leterheltek a vonalak, háromnegyed óráig 
próbálkozunk, nekem is elmegy a kedvem, és a szállásadónak is elmegy a kedve az egésztől. 
Arról nem beszélve, hogy telefonon kapok egy megerősítést, hogy a tranzakció sikerült, és ezt 
a szállásadónak mondják telefonon keresztül, mi a biztosíték kártyabirtokosi oldalról, hogy 
valóban leemelték a kártyámról ezt az összeget. Hogyan tudom én azt nyomon követni, illetve 
megnézni? Ezt csak akkor tudom, ha kártyabirtokosként én is felhívom mondjuk a 
rákövetkező héten a központot, és az én egyenlegemet lekérdezem, hogy sikerült-e. De akkor 
én már akár több száz kilométerre vagyok attól a szálláshelytől, ami kicsit megbonyolítja ezt a 
helyzetet. 

A pénztárszolgáltatók megerősítették, hogy nem jelenthet problémát a telefonos 
elfogadás, ők megpróbálnak felkészülni arra, hogy akár főszezonban is több vonalon, több 
kolléga teljesítsen szolgálatot, és minden egyes pillanatban elérhetőkké váljanak. 
Megjegyezném, hogy én is most próbáltam őket elérni, többfajta információt és pontosítást 
kérni tőlük, azonban napokon keresztül nem sikerült, és félóráig tartottam a telefont, és még 
akkor sem sikerült a telefon másik végére olyan munkatársat kapni, akit be tudtak kapcsolni, 
aki segítségemre tudott lenni. Remélem, hogy valóban, amikor a főszezon elindul, valóban a 
pénztárszolgáltatók ezt teljesíteni tudják. Azon már-már most fennakadások vannak, és úgy 
érezhető, hogy ez teljes mértékben nem fog működni.  

A FATOSZ, amikor látta ezt, és a szállásadók jeleztek felé, hogy ők bizalmatlanok a 
SZÉP-kártyával szemben, hiszen korábban üdülésicsekk-elfogadó helyek voltak, az üdülési 
csekk papír alapú nyomtatvány volt, amint elutazott a vendég, átadta neki ezt az üdülési 
csekket, ott maradt nála a bizonyíték, hogy valóban kifizette, ezt követően felküldte, nyoma 
volt neki, ezt ő tudta kezelni vagy egy kis segítséggel tudták kezelni. Na most, ő a SZÉP-
kártya kapcsán fél attól, hogy egyrészt, ahogy említettem és felvázoltam, hogy egy telefonos 
elfogadás esetén vajon mennyit kell várakozni, és visszamondanak nekem a telefonba egy 
kódot, amit vagy jól értek vagy nem, másrészt idegenkedik az internettől, ő nem is gyakorlott 
internetfelhasználó, nagyon sok esetben a nagymamának az unoka az, aki ezt kezeli vagy 
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ránéz az e-mailre hetente egyszer-kétszer, de most hogy fogjuk megoldani az internetbankos 
utalást. Mi az, hogy webshop és hogy működik ez. Ekkor volt az, hogy a FATOSZ elkezdett 
gondolkodni, és azt találtuk ki, de sajnos ez sem fog mindenkinél működni, hogy egy új 
országos turisztikai portált csinál a FATOSZ, ami március közepén fog megjelenni. Ezen az 
új turisztikai portálon nemcsak falusi szálláshelyek, hanem különböző vidéki turisztikai 
szolgáltatók is megjelennek a borászoktól az ökogazdaságokon át a kézműveseken át a 
csárdákig nagyon széles körben, mindaz a kör, aki egyaránt SZÉP-kártyát elfogadó hely lehet, 
illetve érintett lehet ebben. Azok számára a honlapunkon létrehoztunk egy olyan online-
foglalási részt, ami közvetlenül a pénztárbanknak az internetbankjával összekapcsolásra kerül. 
Ezáltal, ha a turista a mi honlapunkon meglát egy szálláshelyet vagy egy csárdát, megteheti 
azt, hogy SZÉP-kártyával előre automatikusan fizet, közvetlenül nem nekünk a mi 
számlánkra, közvetlenül a pénztárszolgáltatónak megy be ez az összeg. Ott az adott 
szálláshelynek vagy csárdának a kódjával be tudja azonosítani a pénztárszolgáltató, és ennek 
az értékét közvetlenül az adott szolgáltatónak vagy szálláshelynek el tudja utalni. Úgymond a 
FATOSZ csak egy felületet biztosít ehhez, de nagymértékben elősegíti azt, hogy ne kelljen a 
szolgáltatónak a saját honlapján egy ilyen webshopos felületet kialakítani vagy ne legyen 
probléma, amikor ott van a vendég és a telefon vagy internet akadozik. Ezt előre meg tudják 
tenni. Ezt az elképzelést - nemcsak elképzelés stádiumában van – le is teszteltük, és az OTP 
pénztárszolgáltatóval meg is kötöttük ezt az egyedi szerződést, leegyszerűsítve mind a 
szerződéskötést, hiszen a becsatlakozó szálláshelyeknek és szolgáltatóknak mindössze egy 
nyilatkozatot kell megtenni, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a FATOSZ felületét veszik 
igénybe, azonban a pénzügyi tranzakció és egyéb pénzügyi mozgás ő és a pénztárszolgáltató 
között történik automatikusan. De ahogy mondtam, sajnos nem tud ebbe sem mindenki 
becsatlakozni, nem tud mindenki ezzel a lehetőséggel élni. Noha mi megpróbálunk egy 
ügyfélszolgálatot kialakítani, az ügyfélszolgálat, akinek csak lehet, szállásadónak, egyéb 
szolgáltatónak segítségére lesz abban, hogy ez minél gördülékenyebb módon tudjon működni. 

Az anyagomban is kiemeltem a bürokráciát és a papírmunkát, ami nemcsak a mi 
véleményünk, hanem a napokban olvastam, hogy a Magyar Szállodaszövetség is 
megkereséssel élt mind a Nemzetgazdasági Minisztérium, mind pedig a SZÉP-kártyát 
felügyelő miniszteri biztos felé, amelyben ők is azt kifogásolták, hogy a SZÉP-kártya 
esetében ahány pénztárszolgáltatóról beszélünk, minden egyes pénztárszolgáltatónak, 
kártyabirtokosnak szerződést kell vele kötni. Van, amelyik pénztárszolgáltatónak a szerződése 
mindössze kétoldalas, van, akinek viszont tízoldalas. Ezeket a szerződéseket több példányban 
meg kell küldeni, többféle módon, többféle konstrukcióval le kell szerződni. Mind a 
szállodások és mi is azt javasoltuk és javasoljuk, hogy valahogy központilag kellene azt 
megoldani, hogy egy SZÉP-kártya szerződés kerüljön megkötésre a kártyabirtokossal, és azt 
követően pedig a központ lesz az, aki leosztja különböző módon a különböző 
pénztárszolgáltatókkal az egyéb feltételeket vagy akár a pénzügyi tranzakciókat. 

Még annyit szeretnék végezetül elmondani, hogy márciusban már indul a szezon, az 
Utazás kiállítás után elmondhatjuk, hogy a turisták, a vendégek elkezdik keresni a 
szálláshelyeket. Ebben az évben több hosszú hétvégénk lesz, ami egyaránt alkalmas arra, 
hogy belföldön töltse el a család, baráti társaság a hosszú hétvégéjét, keresik a 
szálláshelyeket, és maguk a pénztárszolgáltatók is mondták, hogy nagyon kevés elfogadóhely 
csatlakozott még. Ennek az oka egyértelműen még a bizonytalanság, egyértelműen oka ennek 
a SZÉP-kártyának a le nem tisztázottsága és az online kártyarendszerrel kapcsolatos 
problémák. De én azt hiszem, ha minél szélesebb körben próbáljuk segíteni az embereket, 
minél jobban leegyszerűsíteni ennek az eljárási rendjét, akkor gyarapodni fog ezeknek a 
kártyaelfogadó helyeknek a száma, és nemcsak ők lesznek elégedettek, hanem a vendégek is, 
mert valóban szép, tartalmas, élményes hosszú hétvégében vagy pedig nyaralásban lehet 
részük. Köszönöm szépen.  
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Ha van kérdésük, és tudok rá válaszolni, akkor azt szívesen megteszem.  

Képviselői kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Önöké a lehetőség, 
hogy a véleményeiket velünk megosszák, esetleg megfogalmazott kérdéseiket feltegyék. Zakó 
László képviselő úr jelentkezett.  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnézést, nekem fél 11-kor muszáj 

elmennem, ha visszaérek időben, visszajövök, ha meg nem, akkor elolvasom a 
jegyzőkönyvben az ön válaszát. Viszont van néhány véleményem. 

Én Zalából jöttem, tehát igazából tudom, hogy milyen viszonyok vannak ott, és 
ráadásul több mint hat évig a Kehida Thermálban dolgoztam, sőt még most is ott vagyok 
gyakorlatilag jogi státusban, viszont emlékeim vannak az üdülési csekkről. Tehát amikor 
ötven méteres sorok azért kígyóztak a pénztár előtt, mert olyan lassan haladtak a vendégeink, 
mert nem ők hozták, akiknek a nevére szólt. Nem úgy volt kitöltve, mire kinyomtattuk a 
számlát, meg aláírták két helyen, rengeteg idő elment, nem beszélve arról, hogy az üdülési 
csekk utáni jutalék négy-ötszöröse a mostani SZÉP-kártya jutaléknak. Úgy gondolom, hogy 
az ön által kontrasztként felhozott szórólap és nívós újság alapján is látjuk, hogy az alsó 
régióba tartozó szolgáltatók is több mobilszámot, illetve honlapcímet feltüntettek. Eljutottunk 
oda, hogy a technika az ember fölé nőtt, és ezt az ember akarta, hogy így legyen, amit én 
nagyon elítélek. Ugyanakkor azért azt mondom, hogy mindenre van megoldás. 

Ahogy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslatnál gondoltak arra a 
körülményre is az előterjesztők, hogy a szántóföld közepén vagy a gyümölcsös kert közepén 
nincs térerő, és más megoldást találtak az egyszerűsített foglalkoztatottak napi bejelentésére, 
és időben elhúzták a bejelentési kötelezettséget, úgy ebben az esetben is én látok erre 
lehetőséget. Úgy gondolom, hogy az üdülési csekk jutalékából, amit most már nem kell, hogy 
a szolgáltató fizessen az üdülési csekk után, egy kis szándékkal, akarattal és kormányzati 
támogatással a megtakarításba belefér egy olyan, ön által is a FATOSZ honlapjaként 
aposztrofált valamilyen segítség, amivel áthidalhatók ezek a nehézségek.  

Az, hogy térben és időben széthúzzuk a fizetést és a helyszínét illetően is vagy az 
előreutalást, én ezt megoldhatónak tartom, ez, úgy gondolom, nem is parlamenti szint, hanem 
egy kormánydöntés szintje, ha hozzánk kerül, én ezt támogatnám. De tényleg viccesnek 
tartom, hogy a technika annyira rátelepszik a mindennapjainkra, hogy már akadállyá válik. 

Tehát Zalában, ahol egy-két domb alatt, völgyben még térerő sincs, és még a 
mobilszolgáltatás sem vehető igénybe, mert azért az internetelérés és a beszélgetés képessége 
sem ugyanaz, de úgy gondolom, hogy ahogy ezt megoldották más területen kormányzati 
szinten, úgy ezen a fontos területen is megoldható.  

Nagyon részletesen tetszett elmondani, és beleéltem magam abba a szituációba, amit 
az Őrségben, valahol a szerek környékén, az Isten háta mögül a vendég távozna, és nem tud 
fizetni, vagy pedig bizonytalan afelől a szálláshely-szolgáltató, hogy nem szélhámos diktált be 
valamilyen számot, és ott a kisasszony a telefon túlsó végén most még abban a pillanatban 
nem látja, majd csak hétfőn, amikor munkába jönnek az igazi ügyintézők. Ez a veszély 
fennáll, de ugyanilyen szélhámos üdülési csekkesekkel is találkozott az ember. Tehát a 
probléma jogos, de talán annál könnyebben lenne megoldható, mint ahogy most itt az ember 
érezte, hogy micsoda gond ez. Probléma, de meg kell tudni oldani, ha már a problémákat is 
mi teremtettük. Köszönöm szépen. Elnézést, most elmegyek, de majd visszajövök. 

 
ELNÖK: Várjuk a további kérdéseket.  
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SZALAY-ZALA ANDREA, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének 
titkára: Válaszolhatok rá röviden? Bocsánat. Távol álljon tőlem, hogy én az üdülési csekket a 
SZÉP-kártya elé helyezzem, mi is azt mondjuk, hogy sokkal kedvezőbb, és más 
konstrukcióról beszélünk a SZÉP-kártyánál mint az üdülési csekknél, ahol valóban sokkal 
magasabb jutalék volt. Mi is csak azt szeretnénk, és kérnénk, hogy együttesen, közös 
segítséggel próbáljunk meg minél több falusi szállásadót vagy vidéki szolgáltatót SZÉP-
kártya elfogadóhellyé tenni, és bevonzani. Erre nekünk kell közösen megtalálni a 
megoldásokat, segítséggel, az önök segítségével elsősorban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm az előadását, engedje meg, hogy két 

gondolatot mondjak. Mindenképpen továbbítani fogjuk az itt elhangzott dolgokat és az 
írásban elküldött anyagot a főbizottság felé. És a főbizottság mindenképpen meg fogja keresni 
az illetékeseket. Ez vonatkozik a bankokra, a tárcákra, illetve a SZÉP-kártyát működtető 
államtitkárságra is, hogy tegyük meg azokat a gyakorlati lépéseket, amely felgyorsítja a 
SZÉP-kártya legszélesebb körű hasznosításának a lehetőségét.  

Úgy gondolom, hogy technikailag nem olyan ördöngősség ez, mert hogyha 
végiggondoljuk a bankkártyák történetét, és visszamegyünk egy 15 évvel ezelőtti lehúzós 
bankkártyarendszerre, és mondjuk azt a technikát megkapják a SZÉP-kártya elfogadására 
alkalmas helyek, és ők továbbpostázzák a bankok fele, akkor már megvan a megoldás. Tehát 
nem előre gondolkodunk, hanem egy picit vissza, amikor még nem állt rendelkezésre ennyire 
modern technika, akkor látszik, hogy azért nem olyan ördöngősség kitalálni azt, hogy hogy 
működhet ez normálisan.  

Nem szerencsés az üdülési csekk és az üdülési csekk után kapott jutalék és a mostani 
SZÉP-kártya és egy SZÉP-kártya után fizetett jutaléknak az összehasonlítása sem, ugyanis az 
üdülési csekknek volt egy másfajta dimenziója, ez a szociálpolitikai támogatás, ami ebből már 
hiányzik. Ez a szolgáltatóknak jó, de lehet, hogy máshol kiesés. De a mostani kormányzat 
struktúrában úgy gondolta, hogy ketté kell választani a szociális támogatásokat az üdüléstől, 
és ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ez teljesen más filozófiai alap, és nem kell 
összehasonlítani, mert az is egy szerencsés és jó történet volt szerintem a magyar 
idegenforgalom területén, és remélem, azt, hogy a SZÉP-kártya is szerencsés, jó történet lesz. 
Mindenképpen az önök kérése alapján meg fogjuk fogalmazni ajánlásunkat a főbizottság felé, 
és a főbizottság pedig mint említettem, meg fogja keresni az illetékeseket.  

Tisztelettel kérem önt és önön keresztül az egész agroturizmussal foglalkozó 
társadalmi réteget, hogy kövessék figyelemmel a parlamentben most kezdődött jogalkotási 
folyamatot, amelyen belül a turizmustörvény kialakítása történik. Várjuk az önök véleményét, 
várjuk az önök szakértését ahhoz, hogy a falusi turizmus fejezettel a lehető legszélesebb és 
legteljesebb körűen tudjunk foglalkozni majd, ez a közeljövőnek az egyik legfontosabb 
feladata. 

Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, az anyagot továbbítani fogom a 
főbizottságnak.  

 
SZALAY-ZALA ANDREA, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének 

titkára: Én is nagyon szépen köszönöm. 

Tájékoztató az uniós források felhasználásáról az ország jelentős műemlékeinél 

ELNÖK: Ezzel az első napirendi pontot lezártuk. Határozathozatal nem szükséges. 
Következik a második napirendi pontunk, tájékoztató az uniós források felhasználásáról az 
ország jelentős műemlékeinél. Előterjesztő Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti 
Gondnokságának igazgatója és Benkőné Kiss Zsuzsanna, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
főosztályvezetője. Kívánnak szóbeli kiegészítést fűzni hozzá? Varga Kálmáné a szó.  
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Varga Kálmán szóbeli tájékoztatója 

VARGA KÁLMÁN, a M űemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatója: (Előadásához 
kivetítőt használ.) Köszönöm szépen. Mindenekelőtt köszönjük a lehetőséget, hogy a 
bizottság munkájába bekapcsolódván némi kis számot adhatunk arról a munkáról, amit a 
végeken végzünk. És arra gondoltunk, hogy egy kis prezentációval színesítenénk azt az írásos 
előterjesztést, amit mindnyájan megkaptak.  

Végigpörgetném ezt a kis bemutatót, és talán úgy szívvel is közelebb kerülhet ennek 
révén az a munka és értékmentés, ami az intézményben, illetve ezen a területen folyik.  

Mindenekelőtt annyit az intézményről, hogy egy rendkívül sokrétű, nagyon sokféle 
értéket ápoló intézmény a mienk, amelynek a jelentősége a társadalmi és gazdasági élet 
területein számos esetben kimutatható, sőt hadd tegyem hozzá, hogy az összetettsége az 
intézmény munkájának nem pusztán a műemlékvédelemre korlátozódik, hanem attól jóval 
távolabbi szellemi örökségi védelemre is.  

Csakhogy lássuk, a művelt Európa minden országában megvannak a hasonló és 
egyébként államilag, tehát közösségi vonalon és közösségi forrásokból fenntartott 
intézmények, bár van közöttük olyan, amely nagy civil szervezetként működik, ugye 
elsősorban Angliában, és ezek az intézmények mind több évtizedes, van, amelyik százéves 
múltra tekint vissza. Ez azért fontos, mert a mi intézményünk az idén húszesztendős, április 1-
jén lesz éppen húsz éve, hogy az alapító okiratunkat kiállították.  

Egy kis áttekintő térkép mindarról a projektről, amely ebben az időszakban vagy fut 
már, tehát egy elnyert támogatás felhasználása folyik. Ezek a pirossal jelzett kistelepülések, 
illetve értékek, és egy olyan kis halmaz kékkel, amely a most kiírásra kerülő új pályázati 
ciklusban terveink szerint talán sikerre vihető. És hogyha ezt úgy megnézzük, akkor talán 
érzékelhető, hogy szinte országos lefedettségű ez a munka, amelyet mi végzünk. Egyébként 
az intézmény, ugye a jeles állami tulajdonban lévő műemlékállomány egy részét gondozza, és 
annak is a kiterjedése gyakorlatilag az egész országot érinti.  

Hogy végigpörgessem a futó projektjeinket, a legnagyobb mindenképpen a Fertőd 
Esterházy-kastély, ahol két ütemben, plusz egy környezetenergetikai operatív program sikeres 
pályázatával mintegy közel négymilliárd forintos keret szolgál arra, hogy a kastélyegyüttes és 
a környezete megújuljon. Ez a munka jelen pillanatban folyik, májusban zárjuk, május elején 
az első ütemet, de már fut a második, és ahogy majd később látni lehet, terveink is vannak e 
téren. 

A másik jelentős projektünk szintén kormány által nevesített, az edelényi, ugyancsak 
van egy kísérő projekt, a Kastélysziget revitalizációjára vonatkozó. Ennek a projektnek a 
befejezése ez év vége táján várható, mert nyilván önök is tudják, volt egy árvíz, amely 
nemcsak a települést sújtotta, hanem ennek a projektnek is az átütemezését igényelte. Aztán 
vannak olyan szabályos pályázatokon elcsípett támogatásaink, a regionális operatív 
programokban, ahol két nyertes projektet tudhatunk magunkénak, illetve van ez a bizonyos 
környezetenergetikai operatív program, amelynél történeti kertek rehabilitációja, élőhelyek 
rekonstrukciója, történeti parkok helyreállítása címen meglehetősen nagy sikerrel tudtunk 
pályázni, és a legnagyobb ezek közül mindenképpen a dégi kastélypark, ahol három ütemre 
sikerült már pályázatot nyerni.  

A különböző lehetőségek között vannak olyanok is, amikor be tudunk kapcsolódni egy 
városrehabilitációs folyamatba, ilyen projektünk is van, ahol konzorciumi viszonyba 
kerültünk a helyi önkormányzattal. Aztán van a nem szabályos vagy nem klasszikus uniós 
pályázati lehetőség, a Norvég Alap, ahol ugyancsak tudtunk szintén együttműködésekkel, 
önkormányzattal, illetve a civil társadalommal együttműködve pályázatot nyerni. Ez a két 
projektünk már befejeződött az elmúlt esztendőben.  

A tervezett projektek közül mindenképpen hadd említsem meg Fertőd-Eszterháza 
folytatását, aligha kell bizonygatnom, hogy nemcsak méreteivel, hanem jelentőségeivel is ez 
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itt az a műemlékegyüttes, kastélyegyüttes, amely reprezentálja Magyarországot a nyugati 
kapuban. Megvannak a terveink erre. Hadd tegyem rögtön hozzá, hogy természetesen a tervek 
bármikor kiegészíthetők, illetve szűkíthetők, mert azért azt tudjuk, hogy nem mindig az a 
lehetőség adott, hogy egy klasszikus, kiérlelt, nagy összeget előirányzó pályázatot sikerül 
nyerni, hanem uniós kereteket betartva alkalmazkodni kell a pályázati kiírásokhoz vagy a 
pályázati kiírásokban megjelölt keretekhez.  

Ugye a további tervezett projektjeink. Szintén a nevesített kategóriában Edelényt 
szeretnénk befejezni, Somogyvár, Ozora és a majki befejező ütem is, hiszen ezek a források, 
amelyek rendelkezésre állnak, alapvetően nem műemléki helyreállítási források, hanem 
fejlesztési vagy turizmusfejlesztési források, és ezekbe kell bepréselni ezeket a pályázatokat, 
és ebből adódóan több ütemre szükséges olykor bontani ezeket a munkálatokat. Szintén várva 
itt az új pályázati kiírásokat, előkészített projektjeink vannak, elsősorban a legnagyobb 
kastélyokra, de hát vannak ezek közül kisebbek is. Ugye aztán van olyan műemlékünk mint a 
pécsi dzsámi és a Gül Baba türbe, amely egy szerényebb összegből tud megújulni.  

Szintén várjuk az úgynevezett megújuló energia pályázatok kiírását, mert arra is 
gondolunk, hogy amikor ezek az együttesek megújulnak, és esetleg gazdagabb tartalommal 
megnyitják a kapuikat, akkor bizony üzemeltetni is kell ezeket, és nem mindegy, hogy milyen 
költséghatékonysággal tudjuk őket üzemeltetni. Megemlíteném példaképp, hogy az edelényi 
kastélyunknál például már az első ütemben olyan geotermikus energiát használunk fel, amely 
később a pénztárcánkat kímélni fogja. A belső udvaron több mint 150 fúrással hozzuk a 
felszínre, már fűtés van a kastélyban, és az első mérés szerint majdnem 60 fokos hőt tudunk 
felhozni. Tehát a hosszú távú fenntarthatóság-működés érdekében ezek rendkívül fontos 
pályázatok, és ahogy mondtam, várjuk ennek a konkrét kiírását, és erre készültünk, hogy több 
épületegyüttesünknél megpróbáljuk megpályázni. 

Ezen kívül vannak kisebb pályázataink, hiszen a feladatunk nemcsak az értékőrzés 
vagy óvás, hanem az élettel való megtöltése ezeknek az épületeknek, tehát mi több ponton 
indulunk úgy mint a társadalmi megújulás operatív program meg hasonlókon, és ott 
megpróbáljuk a működéshez, az üzemeltetéshez egy gazdagabb kínálatot teremtve fejleszteni 
az épületeket. Ezeket a képeket csak azért válogattam össze, mert például Fertőd-Eszterházán 
még kínai kézműves műhelyt is tervezünk a kínai vagy távol-keleti hagyományokra építve.  

A tapasztalataink. Nyilván nem szándékom most nagyon részletesen belemenni, de 
hadd emeljem ki mindenekelőtt a negatív tapasztalatainkat. Ugye a pályázati feltételek 
fejlesztési célúak, alapvetően nem műemlék-helyreállításokra írták ki őket, ezért mindig 
olyanok, minthogyha valamit bele akarnánk préselni egy tőle idegen tokba, ami ugye menet 
közben sok problémát okoz nekünk, hiszen egy műemléképülethez hozzányúlva valójában 
soha nem tudja az ember, hogy mi bukkan fel mondjuk egy falréteg mögül, vagy ha valamit 
megpiszkál az épületek alatt, akkor milyen körülmények várják. Tehát meglehetősen 
érzéketlenek ezek a fajta pályázati kiírások az igényes műemléki helyreállításokra.  

Sajnos azt kell mondjam, nagyon instabil a környezetünk. Több típusa van az ilyen 
instabilitásnak. Az egyik például az, amiről nyilván nem tehetünk, hogy Edelényben árvíz tört 
ki, tehát egy természeti csapás, amely késlelteti a munkát és változtatja meg, de egy ilyen 
változó paraméter mondjuk az áfa megemelése két százalékkal menet közben, vagy ilyen 
változó, kiszámíthatatlan helyzetet okozott például egy ilyen említett péceli projektnél, hogy 
az önkormányzat anyagilag majdnem bedőlt, és ezért a konzorciumi megállapodás alapján 
majdnem a teljes projektet magával rántotta, tehát nagyon sok olyan bizonytalansági tényező 
van a projekt futása idején, nem is szólva az általános recesszióról, ami általában sajnos azt 
hozza magával, hogy át kell ütemezni, meg kell csúsztatni a projekteket és természetesen a 
tartalmi, szerkezeti részét is át kell alakítani, és legtöbbször az a vége, hogy az eredeti projekt 
nem teljes mértékben, nem száz százalékig megvalósítható.  
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Rettenetes a bürokrácia, ezt nem is akarom minősíteni. A múltkor kiszámítottuk, egy 
projekt beadása idejéig majdnem egy mázsányi papírt kell gyártani, miközben elektronika is 
van és ugye digitális módszerek vannak, sok egyéb, nem is akarom minősíteni. Gyakorta mi 
úgy érezzük, hogy mikor a forrástól a felhasználóig eljut a pénz, olyan mennyiségű iparágak 
épülnek erre a folyamatra, hogy az egyszerűen kezelhetetlen, és picit olyanok, minthogyha 
szívnák ki az energiát és a pénzt természetesen ebből a folyamatból, tehát jóval egyszerűbb 
lehetne.  

A közbeszerzésről szintén azt tudom mondani, hogy nem lehet jól közbeszereztetni ma 
Magyarországon. És hogyha hozzáteszem azt, hogy instabil a környezet, például eljutottunk, 
volt olyan projektünk, oda, hogy a közbeszerzésnél a vesztes az inkább megtámadta a 
pályázatot, csakhogy ne legyen a másiknak, és ezzel majdnem bedöntötte a teljes projektet, 
tehát kicsúsztunk az időből is, hadd ne mondjam. Tehát itt is radikálisan egyszerűbb 
megoldásra lenne szükség, egyébként voltak erre kormányzati ígéretek, hadd mondjam, és 
arról nem is szólva, hogy a közbeszerzési folyamatok megint csak egy iparágat tartanak el 
ebben az országban, nem biztos, hogy mindig segítik ezeket a folyamatokat.  

Hogy mi lenne a javaslatunk? Nyilván hosszan lehetne erről beszélni, voltak olyanok, 
amelyeket az új pályázati kiírásokban a fejlesztési ügynökség megfogadott, a minisztériumban 
megfogalmaztunk mi is, ilyenek voltak ezek a bizonyos finomítások a pályázatoknál a 
következő ciklusra. És sajnos azt tudom mondani, hogy sokkal inkább kellene a bizalomra 
építeni egy-egy ilyen projekt esetében. Nem tudom, hogy más területeken ez hogy működik, 
de az ilyen értékelvű pályázatok vagy projektek esetében a bizalom sokkal fontosabb, hiszen 
– erre én azt hiszem egyébként, hogy ez általában így van – az emberek zöme nem 
gazemberkedni akar ezzel a dologgal, nincsenek sanda gondolatai, végig akarja normálisan 
csinálni ezeket a projekteket, és ha menet közben állandóan megakadályozom, ellenőrzöm, 
igazoltatom, alá kell írni 500 példányt darabonként és nem tudom, micsoda, akkor ez nem ezt 
teljesíti, hanem csak lassítja és fölösleges energiákat von el. Tehát mi a bizalomra sokkal 
inkább mernénk hagyatkozni, ha ezt lehet kezelni egyáltalán valamilyen törvényalkotói 
szinten, és hát a lobbiérdekek kiküszöbölését, az adminisztráció egyszerűsítését mernénk 
javasolni. Illetve itt csak egyetlen mondat, hogyha jön egy új korszak ilyen szempontból, 
akkor ennek a területnek érdemes lenne önálló pályázati lehetőségeket biztosítani. És hát 
köszönöm a figyelmüket azzal, hogy mi ezért dolgozunk, és ezért visszük a pályázatokat, 
megpróbáljuk sikerre vinni a pályázatokat, mert ez a munkánk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen igazgató úrnak a szóbeli kiegészítést. Megkérdezem 

Benkőné Kiss Zsuzsannát, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetőjét, kíván-e 
szóbeli kiegészítést fűzni a történethez.  

Benkőné Kiss Zsuzsanna kiegészítése 

BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Mi egy nagyon rövid összeállítást készítettünk a bizottság részére, így 
gyakorlatilag a hátteret világítottuk meg, hogy hová tudnak beépülni ezek a turisztikai jellegű 
pályázatok, illetve példákat soroltunk fel a már lezárult, illetve folyamatban lévő 
műemlékekre, várakra és ilyen kiemelkedő célokra irányuló projektekből.  

Meg tudom erősíteni azt, amit a főigazgató úr elmondott a problémák kapcsán. Ezt 
természetesen a minisztérium is látja, és igyekszünk segíteni, ahol csak tudunk, tehát egyfajta 
ilyen diplomáciai közvetítő szerepben van talán a jelentőségünk. Egyrészt, hogy magukat a 
forrásokat meg tudjuk találni, amire aztán rá tud mozdulni a pályázó. Másfelől pedig, hogy 
tényleg a felmerülő kérdésekre valahogy tudjunk választ találni.  

Azt tudom mondani, hogy egy dolog csak érintőlegesen hangzott el itt, hogy ugye a 
lezárult projektek után következik a fenntartási időszak, ami egy nagyon jelentős probléma, 
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tehát erre biztos, hogy országos szinten is majd egy jobb megoldást lehet találni, minthogy 
most valamennyien tudomásul vesszük, hogy a kedvezményezett kötelessége, mert az 
önkormányzatoknál és költségvetési intézményeknél is jelenleg egy beláthatatlan 
kötelezettséget jelent majd. Ugyanakkor viszont az is kötelező, és emiatt én ezt külön 
szeretném megköszönni a gondnokság vezetésének, hogy a nemzeti értékeinket megóvjuk, és 
hogyha erre jelen pillanatban is, egyelőre belátható időn belül EU-s források tudnak csak 
szolgálni, akkor tudomásul kell vegyük azokat a nehezítő körülményeket, amik ezeknek a 
forrásoknak a felhasználásával járnak. Mind az a bürokratikus akadály, amit a főigazgató úr 
mondott, azzal együtt, hogy nem mi vagyunk a fejlesztéseknek a tárcafelelőse, hiszen az a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, de ez adódik egy olyan nagyon erőteljes brüsszeli 
elvárásból, illetve a folyamatos ellenőrzésből, ami, hogyha nem tud eleget tenni a pályázó, az 
elvárásoknak, akár a forrás kamatos visszafizetésével is járhat. Tehát sajnos itt látni kell, hogy 
ez nem egyszerűen egy hivatali kukacoskodás, azzal együtt, hogy nyilván rendkívül nehéz 
ennek eleget tenni.  

Az áfaproblémákra csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt ismeri az 
intézményrendszer és erre az áfakompenzációra lehetőséget tud nyújtani. Nem hangzott még 
el az önerő kérdése, a ’11/13-as időszakban lehetőség lesz 100 százalékra tervezni 
projekteket, ami persze nem lesz könnyű, hiszen ugyanakkor valamilyen szinten bevételt is 
kell termeljen, hogy eltartsa magát. Úgyhogy ez is kicsit bizonytalan tényező. Másfelől a 
hazai költségvetésből önerőt pedig nem lehet fizetni, mert ezt Brüsszel beleszámítja a 
támogatási összegbe mint közkiadást.  

Annyit mondanék még, hogy mi itt szorosan együttműködünk a Fejlesztési 
Minisztériummal is, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban van magának a turizmusnak 
a tárcafelelőse, és ebben az új időszakban már el tud oda jutni a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma, hogy társfelelőse lesz a turisztikai projekteknek, aminek azért van lényege, 
mert kiemelt projekteknél például a nevesítés is együttműködve történhet a minisztériummal.  

Úgyhogy ennyit tudnék hozzátenni. Ez az anyag egy tájékoztató jellegű anyag, kérem, 
hogy úgy kezeljék. Az előkészítés alatt álló projektekbe itt mi csak a hatvani Grassalkovich-
kastélyt írtuk be, van még a Budai várban ugye a Várbazár rekonstrukciója, de teljes 
egészében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik ez a kiemelt projekt, emiatt nem 
gondoltuk, hogy erről külön információkat adunk. Ha bármi kérdés van, most is vagy írásban 
is válaszolunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Képviselő úr, van vélemény, 

kérdés?  

Képviselői kérdések 

BÚS BALÁZS (KDNP): Nekem csak kérdésem lenne. Ugye említették többször a 
működtetés kérdését, hogy van-e erre valamilyen prognosztizáció, hogy nagyjából ez milyen 
terheket fog jelenteni. Illetve, hogy mi fog történni ezekkel a létesítményekkel, hogyha nem 
tudják működtetni? Tehát ott az önkormányzatok elég komoly gondokban vannak szerintem, 
és hogy van-e erre valamilyen elképzelés.  

 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A pályázat 

benyújtásakor ez egy külön munkarész, hogy a fenntartásnak a leírása, tehát egy külön 
költség-haszon elemzés, tehát elvben azt lehet tudni, hogy mibe fog kerülni és hány éven át, 
másfelől pedig ugye olyan fejlesztésekre adnak csak támogatást, ahol lehet garantálni a 
látogatószámot. Tehát úgy kell a pályázónak a pályázatát megírni, hogy valóban legyen arra 
komoly esély, hogy ez érdeklődést kelt, odajönnek, megnézik, ez hasznot generál. Én inkább 
arra utaltam, hogy mivel a környezet is folyamatosan változik, tehát a pályázat 
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kidolgozásakor mondjuk 2008-ban, 2009-ben számolt egy adott jogszabályi környezettel egy 
adott gazdasági környezettel, és az, hogy ez a megvalósítást követően öt évben hogyan fog 
alakulni, hát azért ez egy kérdés, és emiatt mondtam, hogy mivel ezek a létrejövő értékek 
abszolút közhasznúak, közcélúak, az adott térség gazdaságfejlesztésére rendkívül fontosak, 
tehát ez nemcsak a pályázónak kell majd legyen a problémája. Tehát ebben valami összefogás 
kell majd, hogy ezeket lehessen működtetni is. Azon túl, hogy ez brüsszeli elvárás is, hogy az 
ötéves fenntartási időszakban ne történjék változás a projekt céljában.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönve mindenkinek a jelenlétet, a második 

napirendi pontunkat is lezárom.  

Egyebek 

Egyebek között már csak képviselő urat tudom megkérdezni, hogy kívánsz-e valamit 
megosztani velünk. Bús Balázs, tied a szó!  

 
BÚS BALÁZS (KDNP): Igen, hát most ugye a kiemelt kastélyokról beszéltünk, de 

engem lehet, hogy egy következő ilyen albizottsági ülésen érdekelne nagyon sok kúria és 
egyéb jellegű épület, aminek az állaga és a többi ugyanúgy kérdéses.  
Úgyhogy ezzel kapcsolatban szívesen meghallgatnék egy tájékoztatást, hogy itt milyen 
lehetőségek vannak, milyen pályázati mozgások esetleg, amikkel lehetne foglalkozni.  

 
BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, hát akkor 

ez majd egy összetettebb előterjesztés lesz, hogy úgy mondjam, mert itt a vidékfejlesztési 
forrásokat is be kell vegyük, illetve itt akkor már jobban össze kell zárnunk a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal, NFÜ-vel, hogy mik a tapasztalatok, egyáltalán milyen pályázati 
szándék van, ugyanis mi a rendszerbe bekerült projektekre látunk rá, az előkészítésben 
lévőkre csak akkor, hogyha konzultál velünk a projektgazda vagy saját intézményünk készíti, 
de ez egyébként megoldható feladat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak zárójelben kiegészítésképpen, hogy a Leader 

munkaszervezetek, tehát gyakorlatilag a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a dekód szervein 
keresztül lehetett részben pályázni még műemléképületekre, de az egy teljesen más kör és 
kategória, erről egy másik alkalommal terveztem beszámolót. Mint ahogy itt a szakértők 
között köszönthetjük dr. Virág Zsolt urat is, aki például a Várbazár program előkészítő 
bizottságának konzorciumvezetője, ha jól tudom, aki szintén tud majd nekünk tájékoztatót 
adni, de úgy gondoltam, a mai napra ez a két napirend bőven elég, és reményeim szerint a 
következő albizottsági ülésen még mélyebben tudunk foglalkozni az egyéb műemléki 
területekkel, védett épületekkel, illetve védett épületekhez tartozó parkok történetével és 
ezeknek a támogatási rendszerével. Varga Kálmán úr kíván szólni. 

 
VARGA KÁLMÁN, a M űemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatója: Csak annyit 

szeretnék mondani, elnök úr, hogy hoztunk néhány kiadványt a tervezett projektjeinkről, azt 
hiszem, jól látható belőlük, hogy nem csupán műemlék-helyreállításokról van szó, hanem 
azzal kapcsolatban térségfejlesztő vagy településfejlesztő szándékokról is. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Megköszönöm mindenkinek a részvételt, az albizottsági ülést ezennel 

bezárom, folytatás következik reményeim szerint két hét múlva. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra) 
 

Kovács Ferenc  
 az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


