
OTB-4/2010.
(OTB-4/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának,
valamint Sport- és turisztikai bizottságának

2010. május 27-én, csütörtökön, 11 órakor
a Parlament Delegációs termében

megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.



2

Tartalomjegyzék

Az ülés résztvevői 4

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság részéről 4

Megjelent 4

Helyettesítési megbízást adott 4

A Sport- és turisztikai bizottság részéről 4

Megjelent 4

Meghívottak részéről 6
Hozzászóló 6

Megnyitó 7

A napirend elfogadása 7

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 7

Elnöki bevezető 7

Dr. Matolcsy György bevezetője 8

Kérdések, hozzászólások a Sport- és turisztikai bizottság tagjai részéről 12

Kérdések, hozzászólások az Oktatási és tudományos bizottság tagjai részéről 18

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt válaszai 22
A Sport- és turisztikai bizottság határozathozatala 28
Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság határozathozatala 28

Egyebek 29



3

Napirendi javaslat

1. Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti
meghallgatása

2. Egyebek



4

Az ülés résztvevői

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
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Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Dúró Dóra (Jobbik)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Brájer Éva (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)

A Sport- és turisztikai bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bánki Erik  (Fidesz), a bizottság elnöke
Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)



5

Vincze László (Fidesz)
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Dr. Varga László (MSZP)
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Bús Balázs (KDNP)
Hoffmann Pál (KDNP)
Kukorelly Endre (LMP)
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Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)

Megnyitó
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), az Oktatási és tudományos bizottság elnöke, a

továbbiakban ELNÖK: Arra kérem a képviselő urakat, hogy ne mozogjanak az
ajtóban, hanem jöjjenek be, ha megtehetik, és utána egy látványos gesztussal csukják
be az ajtót, ezzel is érzékeltetve, hogy elkezdődött az ülés. Ugyan a bizottsági tagokat
nem darabszámra fizetik, mármint hogy ülésdarabszámra, de külön ülésként hívtuk
össze egyszer a 9 órást, egyszer pedig a 11 órás, tehát immáron a második ülését
kezdi meg mind az oktatási, mind pedig a sportbizottság.

Az előbb őszintén szólva elmulasztottam szavaztatni a napirendről, hogy azt
elfogadja-e a bizottság, de mivel ilyen közbevetés nem volt, ezért úgy tekintettem,
hogy azt elfogadják. De most éljünk ezzel, legyünk szép szabályosak, és, Erik,
szavaztassál majd a napirendről! Parancsolj!

(Az ülés vezetését Bánki Erik, a Sport- és turisztikai bizottság elnöke veszi át.)

A napirend elfogadása
BÁNKI ERIK (Fidesz), a Sport- és turisztikai bizottság elnöke, a

továbbiakban ELNÖK: Köszönöm. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a
parlament Sport- és turisztikai bizottságának a létszáma megfelelő, tehát a
határozatképességet biztosítani tudjuk. Minden képviselőtársam írásban megkapta a
mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem - és akkor külön-külön szavazunk, miután
együttes bizottsági ülésen, de külön-külön tárgyaljuk a napirendi pontokat - a Sport-
és turisztikai bizottság képviselőitől, hogy ki az, aki elfogadja a mai ülésünk
napirendjét az írásban kiküldött tartalommal. (Szavazás.) Köszönöm. Ellenvélemény?
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangú döntésével elfogadta a mai ülés napirendjét.

(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, az Oktatási és tudományos bizottság elnöke veszi
át.)

ELNÖK: A kérdés hasonló az Oktatási és tudományos bizottság tagjainak: a
napirend. Kérem, most szavazzunk. (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodott?
(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm.

Parancsolj, Erik!

(Az ülés vezetését Bánki Erik, a Sport- és turisztikai bizottság elnöke veszi át.)

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti
meghallgatása

Elnöki bevezető
ELNÖK: Köszönöm szépen. Együttes ülésünk menetrendjéről

megállapodtunk Pokorni Zoltán elnöktársammal. Hasonlóan az előző miniszterjelölti
meghallgatáshoz most is ugyanúgy fogjuk vinni az ülést, annyi különbséggel, hogy
most a Sport- és turisztikai bizottság képviselői kezdik majd a kérdések sorát, utána
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következik majd az Oktatási és tudományos bizottság ugyanilyen lehetőséggel. Egy
kör van, tehát minden képviselőtársamnak arra hívnám fel a figyelmét, hogy akárhány
kérdése van Matolcsy György miniszterjelölt úrhoz, azt egyszerre, egy körben tegye
meg, amikor a kérdések lezárultak, akkor pedig a miniszterjelölt lehetőséget kap arra,
hogy az elhangzott kérdésekre megadja a válaszokat.

Matolcsy György miniszterjelölt úr, öné a szó.

Dr. Matolcsy György bevezetője
DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Tisztelt Elnök

Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Bizottság! Úgy tanultam, hogy ha
több elnök, több miniszterelnök van jelen, akkor mindenkit külön illik köszönteni -
ezt tettem most. Köszönöm szépen a lehetőséget. Igazából három területről szeretnék
röviden bevezetőt mondani: az első a turizmus, a turisztika, a második a szakképzés, a
harmadik pedig a kutatás-fejlesztés-innováció, mert ezek tartoznak ebbe a körbe,
illetőleg abba a körbe, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium láthat el a jövőben.

A turizmussal kapcsolatos személyes álláspontomat szerintem nagyjából
mindenki ismeri. Hogyha makrogazdasági szintről közelítenénk - s tegyük ezt nagyon
röviden! -, akkor a célunk egy felzárkózó gazdaság, amelyet gyors gazdasági
növekedéssel tudunk megalapozni, ehhez beruházások kellenek, ezek
eredményeképpen új munkahelyek jönnek létre, és ez a három, a növekedés, a
beruházások és a munkahelyek, fenntartható államháztartási egyensúlyt hoznak létre.
A mi gondolkodásunkban, személyesen az én gondolkodásomban tehát az
államháztartási egyensúly, a fenntartható költségvetési deficit, az államadósság-
csökkentés és a végén az eurózónához történő csatlakozás az a végeredménye egy
sikeres reálgazdasági felzárkózásnak, amelynek a kulcsa viszont az egymillió új
munkahely tíz év alatt, a dinamikus beruházás és a növekedés.

Ebben a gazdaságpolitikai stratégiában a turizmusnak kiemelt helye van, a
fejemben is, az általam követett gazdasági stratégiában is kiemelt helye van, és rögtön
bevallok három okot, hogy miért. Az egyik ok, hogy a hivatalos OECD-felmérések
szerint Magyarországon a GDP 6-7 százalékát adja és körülbelül 400 ezer embert
foglalkoztat a turizmus, valójában mi, akik itt ülünk, tudjuk, hogy ennél jelentősebb a
turizmus részaránya. De még jelentősebb a turizmus részaránya, ha a következő tíz év
gazdaságpolitikai feladatait nézzük, tehát amikor azt mondjuk, hogy egymillió új
munkahelyet kell Magyarországnak teremtenie ahhoz, hogy fenntartható egyensúlyt,
csökkenő államadósságot és eurócsatlakozást érjen el, akkor a turizmus az egyik
kulcsterület; kulcsterület azért, mert már ma is legalább 400 ezer embert foglalkoztat,
de inkább többet, kulcsterület azért, mert minden nemzetközi felmérés szerint, a
legutóbbi 2001-ben mondta azt, hogy a következő tíz évben egymillió új munkahely
van Magyarországon csak a turizmusban. Ez akkor nem valósult meg, az érthető vagy
ismert okokból, de a turizmusban nagyon sok az újmunkahely-teremtésre alkalmas
részterület, nagyon erős foglalkoztatáserősítő és munkahelyteremtő képessége van a
turizmusnak. Az első ok tehát, amely miatt a turizmust én a magam részéről rendkívül
fontosnak tartom, az, hogy az új munkahelyek létesítésében a turizmus kitűnő
lehetőségekkel rendelkezik, számításaink szerint az egymillió új munkahely
egyharmada jöhet létre a következő tíz évben a turisztikai iparágban. Ez még nem az
az egymillió munkahely, amit 2001-ben a WTO, a World Tourism Organisation,
Magyarországra potenciálisan előírt, ez már egy szerényebb, de reális prognózis.

A második ok, amely miatt személyesen is azt gondolom, és az a
közgazdasági iskola, gazdaságpolitikai csapat, amelyhez tartozom, azt gondolja, hogy
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a turizmus rendkívül fontos, az az, hogy nem csupán az új munkahelyek
mennyiségében van kulcsszerepe a turizmusnak, hanem az összetételében, a
szerkezetében is. Mindannyian tudjuk, hogy a magyar foglalkoztatási ráta 53-
54 százalékos, az Európai Unióban a legalacsonyabb. Tudjuk azt is, hogy a
diplomások körében - a miniszter úr ezt nálam is jobban tudja - 72 százalék körüli a
foglalkoztatási ráta, annyi, mint Skandináviában, nem rossz; szakképzettséggel,
képzettséggel rendelkezők körében 63 százalék, annyi, mint most Csehországban,
nem rossz. A 8 általánost el nem végzettek, illetőleg szakképzettséggel nem
rendelkezők körében azonban a foglalkoztatási ráta 19 százalékos; 850 ezer emberről
van szó, akik atomkutatással nem fognak foglalkozni a következő tíz évben, tehát
olyan magyar gazdasági ágazatokban kell nekik munkát kínálni, amelyekben a
szakképzetlen munkaerőt is tudják foglalkoztatni. Három plusz egy ilyen van a
magyar gazdaságban - nem sorrendben mondom -: a mezőgazdaság, az építőipar, a
turizmus és a családi kisegítő gazdaság. A turizmus kulcsterület ebből a szempontból.
A második ok tehát, ami miatt azt gondolom, hogy minden lehetséges eszközt meg
kell ragadnunk a turisztikai szakma támogatására, segítésére, a növekedési dinamika
kiaknázására, hogy nem csupán a munkahelyek mennyiségét képes véleményem és
számításaink szerint tíz év alatt háromszáz-négyszázezer munkahellyel bővíteni,
hanem olyan képzettségi szegmensben teszi ezt, ahol másfajta munkahelyet csak az
építőiparban, az agráriumban és a családi kisegítő gazdaságban lehetne kínálni, tehát
megoldja a mi foglalkoztatási gondjaink jelentős részét a szerkezet szempontjából is.

A harmadik ok, ami miatt a magam szempontjából kiemeltnek tartom a
turizmus fejlesztését, hogy Magyarország adottságai itt kapcsolódnak össze legjobban
az európai és globális gazdasági trendekkel. A mi adottságainkról mindannyian
tudjuk, hogy kitűnőek: maga a földrajzi fekvés, a klíma, a hungaricumok, az
egészséges magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar, a kultúra – nem sorolom -, a
műemlékek, a lovaktól a vizekig, tehát ez, ami nekünk van, egy csoda, a világ pedig
szerencsére errefelé megy. Persze a világban most válság van, de egyszer véget ér,
egyre több embernek lesz egyre több pénze, egyre több szabadideje, és egyre nagyobb
gondot kell fordítani az egészségére, mert egyre hosszabb ideig él: ezek mi vagyunk,
ez a mi lehetőségünk, ez a magyar turizmus lehetősége. A harmadik ok tehát, ami
miatt a magam részéről kulcsterületnek tartom a turizmust és az egész turisztikai
szakmát, hogy amire mi képesek vagyunk, ami nekünk van, amilyen kincsekkel
rendelkezünk - ez nem alapvetően a kőolaj, a gyémánt, az arany vagy a szén, hanem
mindaz, ami a magyar kulturális és természeti gazdaságban benne van -, az a
világtrendeknek megfelelően bevihető egy versenyképes gazdaságba, bevihető egy
európai és globális piaci közegbe.

Ez egy óriási lehetőség. Ebből a három lehetőségből, azt gondolom, akkor
kovácsolhatunk sikert, ha néhány lépést megteszünk a következő négy évben, a
következő kormányzati ciklusban. Az első lépés, hogy újraalkotjuk a turizmus
fejlesztési koncepcióját. Volt nekünk a Széchenyi-terv idején egy tízéves fejlesztési
koncepciónk: újra kell alkotni. A második, hogy turizmustörvényt kell alkotnunk. A
harmadik, hogy a turizmus közgazdasági környezetét alapvetően javítanunk kell. A
közgazdasági környezet javítása a bürokráciacsökkentést jelenti, az adószint
mérséklését jelenti, a beruházási források átcsoportosítását jelenti, végleges
tőkeemelést jelent, olcsó hitelt jelent, jó szakképzést jelent egyébként a turisztika
területén is, és még nagyon sok minden mást jelent. A közgazdasági környezet
alapvető fordulata szükséges tehát ahhoz, hogy ez a harmadik eszköz, ami azt
szolgálja, a turizmus kihasználja a benne lévő lehetőségeket. Végül van egy
negyedik: jó kormányzati és üzleti szervezeti rendszer kell, egy ütőképes kormányzati
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intézményrendszer és egy olyan üzleti környezeti rendszer, ami ezzel össze tud
kapcsolódni; itt az osztrák, az olasz és a francia példát fogjuk figyelembe venni,
hiszen mindhárom esetben kitűnően működik ez a rendszer.

Ha megengedik, akkor most itt megállok, és átevezek – átevezhetek, elnök
úr? – a szakképzés területére, ami tulajdonképpen természetes, nemcsak azért, mert
együttes ülést tartunk, hanem azért is, mert a turisztikai szakma előrelépése a
szakképzési rendszer megújítása nélkül nem fog menni. Ha az ember megnézi az
osztrák, az olasz vagy a francia turisztikai szakma működését, mondjuk Ausztriában
minden egyes családi vállalkozásnál minden évben valakinek el kell mennie
oktatásra – tudjuk ezeket az apró technikai megoldásokat, amelyekkel az osztrák
turisztikai színvonal évről évre szinte láthatatlanul, de emelkedik -, a szakképzés tehát
egy közös terület az oktatás és a turizmus között. Ha megengedik, akkor a szakképzés
területén is mondanék egy-két olyan vezérlő gondolatot, amely igazából a jövőképet,
a célokat és a stratégiát, a stratégiai irányokat jelöli ki. Kevésbé konkrét lépésekről
fogok beszélni, ez a következő 18 hónapban kiderül majd, hanem inkább a
céljainkról, a jövőképünkről és a stratégiai irányokról: ezeket kell most jól
megfognunk. Ahhoz, hogy ezeket jól megfogjuk, azt gondolom, hogy onnan kell
indulnunk, hogy mi a helyzet ma a szakképzésben. A mai magyar szakképzési
rendszer teljes reformra szorul: egy teljes felülvizsgálatra, egy teljes újragondolásra
és egy teljes átalakításra – három „teljes”.

A teljes felülvizsgálat azt jelenti, hogy pontos ismereteinknek kell lenni arról -
 a mainál is pontosabb ismereteinknek -, hogy miért áll úgy a szakképzési rendszer az
üzleti szektor, a beruházók, az üzletemberek szempontjából, ahogy áll. Ők azt
mondják nekünk, hogy nem megfelelő, nem jól működik a magyar szakképzési
rendszer. Az 53-54 százalékos foglalkoztatási rátában ludas a szakképzési rendszer,
egy teljes felülvizsgálat során tehát pontos képet kell nyernünk arról - és azt
gondolom, hogy erre hat hónap elegendő lesz -, hogy a szakképzés intézményei,
megoldásai, forrásai, céljai hogyan működnek, és hogyan lehet összehasonlítani a
magyar szakképzési rendszert, mondjuk, a némettel vagy az osztrákkal. A másik a
teljes újragondolás. A teljes újragondolás személyes meggyőződésem szerint azt kell,
hogy jelentse, hogy meghatározzuk a szakképzés céljait és azokat a nemzetközi
mintákat, amelyekhez az új szakképzési rendszert igazítanunk érdemes. A szakképzés
célja nagyon egyszerű: képzett, mennyiségében és minőségében megfelelő munkaerő
biztosítása az üzleti szektor részére. Az egész globális piacgazdaságban, ezen belül az
Európai Unióban a legjobb példa erre minden felmérés szerint a német duális
szakképzési rendszer, tehát a szakképzés teljes újragondolása felfogásom szerint azt
jelenti, hogy egy hiteles felülvizsgálat után mintát választunk, és azt mondjuk, hogy
ha az elmúlt kétszáz évben kialakult, kifejlődött német duális szakképzési rendszer jól
működik, akkor arrafelé érdemes menni. (Dúró Dóra távozik az ülésteremből.) Ez azt
jelenti, hogy a német kettős, duális szakképzési rendszerben az elmélet és a gyakorlat
azonos súllyal működik. A magyar szakképzési rendszerhez képest ez azt jelenti,
hogy háromszor nagyobb a gyakorlati képzés mennyiségileg - háromszor nagyobb -,
nekünk tehát a német duális szakképzési rendre történő fokozatos átállásban a
gyakorlati képzés arányát és időmennyiségét, időintervallumát kell növelnünk.

A harmadik a teljes átalakítás. A teljes átalakításnak érintenie kell a meglévő
állami intézményrendszert, az ezzel kapcsolatos oktatási intézményrendszert, de
kellene egy új szereplőre is támaszkodnunk, és Orbán Viktor elnök úr, miniszterelnök
úr Parragh elnök úrral történt megállapodása kijelöli itt az irányt számunkra, tehát mi
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát tekintjük olyan vezető üzleti szektorbeli
partnerünknek, amellyel közösen kívánjuk felépíteni a szakképzés új
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intézményrendszerét Magyarországon. Ebben természetesen fenn kell tartani az
állami képzést és az állami vizsgarendszer monopóliumát, az erős állam nem jelenti
azt, nem jelentheti azt, hogy átadunk bármilyen állami mérési, ez esetben
vizsgáztatási monopóliumot bárkinek, de az üzleti szektort a mainál erőteljesebben
kapcsoljuk be a képzésbe, különösen annak gyakorlati részébe. Ha háromszorosára
kell növelnünk a gyakorlati képzés mennyiségét, és az arányát 50-50 százalékra kell
fordítanunk, akkor ebben értelemszerűen az üzleti szektorra - ugyanúgy a magyar kis-
és középvállalatokra, mint a külföldi tulajdonú üzleti szektorra - támaszkodnunk kell.

Ha megengedik, akkor röviden még a harmadik területre is áteveznék, ez a
kutatás-fejlesztés-innováció. Itt talán nagyon leegyszerűsíteném a helyzetet:
Magyarország az Európai Unió utolsó harmadában van az innovációs és kutatás-
fejlesztési tevékenység, teljesítmény területén. Ez az 1 százalékos, jó esetben
1 százalékos GDP-arányos innovációs, kutatás-fejlesztési szint nagyon alacsony.
Ismert az Európai Unió átlaga, a célkitűzés 3-4 százalék, annak ellenére, hogy a
lisszaboni célkitűzés nem teljesült. Nekünk tehát az innováció, a kutatás-fejlesztés
területén is egy gyökeres átalakítást kell megtennünk. Ennek érdekében egy olyan
jövőképet fogalmazunk meg, amely azt mondja, hogy ebben a kormányzati ciklusban,
amely mindjárt elkezdődik, évente GDP-arányosan 0,1 százalékkal, illetve
0,15 százalékkal emeljük a K+F források részarányát, négy év alatt tehát a mai
1 százalékról 1,5 százalékra növeljük a kutatás-fejlesztés GDP-arányos részarányát.
Ma 50-50 százalék az állami és az üzleti források aránya, ez az emelés, tehát a GDP-
arányosan félszázalékos részesedésemelés döntően az üzleti szektor innovációs és
kutatás-fejlesztési tevékenységének a bővülését jelenti. Ez a célunk.

Ennek érdekében egy olyan intézményrendszert szeretnénk működtetni, amely
a maihoz képest változik, tehát az NKTH, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
egy megváltozott szerepkörben, az állam ügynökségeként működik, az állam
ügynökségeként az üzleti szektornak ad tanácsot, pályázatokat tervez a
Nemzetgazdasági Minisztérium megfelelő területeivel együtt, a pályázatok
értékelésében is részt vesz, utána a monitoringban is részt vesz. Tehát egy finn és ír
mintára - finn és ír mintára - működő innovációs, kutatás-fejlesztési állami
intézményrendszerben gondolkodunk. Személyesen is azt gondolom - és ez az ezzel
foglalkozó műhelyek egyértelmű álláspontja -, hogy ez az új felfogás és új szervezeti
rendszer nekünk döntő eszközünk lesz ahhoz, hogy azt a célunkat, amit az innováció,
K+F területén kitűztünk, tehát hogy négy év alatt GDP-arányosan 1-ről 1,5 százalékra
emeljük a részesedését, elérjük.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Elnök Úr! Elnök Úr! Ennyit szerettem
volna elöljáróban, bevezetésül elmondani. Látszólag talán eltérnek a területek,
valójában a lehető legszorosabban összefüggenek. És akkor utolsó mondatként, a
bevezető utolsó mondataként annyit, hogy még a kutatás-fejlesztés-innováció is
összefügg a turizmussal - hogy a szakképzéssel összefügg, az teljesen nyilvánvaló, de
még a turizmussal is összefügg. Ha a világban, Európában járunk, azt látjuk, hogy
mindenhol, ahol sikeres a turisztikai szakma, állandó innováció, megújulás van, és
van mögötte az adott szakmában fontos kutatás is meg fejlesztés is. Tehát a három
terület, bár látszólag elszakadnak egymástól, a lehető legszorosabban összefügg.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszterjelölt úrnak a bevezetőjét, és akkor átadom a terepet a bizottság tagjainak.
(Jelentkezések.) Elsőként Zakó László képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván. Öné a
szó, alelnök úr.
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Kérdések, hozzászólások a Sport- és turisztikai bizottság tagjai részéről
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Talán nem tévedek nagyot,

hogyha azt mondom, hogy a miniszterelnök úr után Matolcsy úr a leginkább
fókuszban lévő kormánytag, akinek minden mondatára nagy figyelemmel van a
média, az ország közvéleménye, a nemzetközi közvélemény is. Matolcsy úr esetleges,
nem feltételezett, pici hibája is súlyos 10-100 milliárdjába kerülne az országnak, de,
gondolom, határozott és szilárd elképzelése van a jövőt illetően, legalábbis mi így
ismertük meg önt.

A turizmus, vendéglátás területével kapcsolatban szeretnék kérdéseket
feltenni. Már meg volt hirdetve egyfajta évközi adócsökkentés, a miniszterelnök úr
ezt jelezte. Nem lehetne-e ezt rögtön a vendéglátás - tehát nem a szálloda, hanem a
vendéglátás - területén meglévő érvényes áfák csökkentésével kezdeni? Nem kedvenc
témám az áfa, bár az előbb a sportszerek áfájára kérdeztem rá, de ezt most
határozottan kérdezem, tudniillik tapasztalat, hogy ahol enni-inni lehet, oda az
emberek minden körülmények között elmennek, és úgy érzik csak jól magukat,
hogyha étkezhetnek és ihatnak. Minden egyéb ötlet halálra van ítélve, ahol nem társul
a rendezvényhez, bármilyen rendezvényhez valamilyen kulináris élvezet. Az első
kérdés tehát az áfacsökkentés az éttermi étkezési fronton.

A HACCP bevezetése annak idején nem lett volna kötelező számunkra, ebbe a
kalodába saját magunkat tettük. Ez a NASA-nak egy belső minőségirányítási
rendszere volt, amelyet mi hangos bokacsattogtatás közepette a magunkévá tettünk.
Ezzel több tízezer, a vendéglátásban érdekelt vállalkozót tettünk tönkre, aki
egyszerűen nem tudta a saválló meg rozsdamentes és egyéb edényzetét határidőre
meg egyáltalán beszerezni. Valami könnyítést tervezünk-e, ami kiterjedhet esetleg a
házi vágás vonatkozásában? Tisztában vagyok azzal, hogy a rozsdamentes
technológia és a tisztaság nem szinonim fogalmak. Én úgy gondolom, hogy ahogy
ezer éven keresztül fennmaradtunk egyéb edényzetek használata mellett, úgy ez
továbbra is így maradhat. Illetve a pálinkafőzés egyfajta könnyítésére szeretnék
rákérdezni. Ennek az egész HACCP-nek árnövelő hatása van, mert a vendéglátós az
éttermi árakban ezt mind ránk hárítja, és velünk fizetteti meg.

A másik kérdés, hogy a multik termékeinek a multik polcain történő egy kicsit
háttérbe szorítását, mondjuk az EU-jogharmonizációt nem sértve - milyen módon
tartja lehetségesnek, mert szánalmas vagy egyszerűen nevetséges, tragikus, ahogy
áruházakat járva olyan termékeket kell vásárolnunk, amelyeknek az előállítására
bőven képesek lennénk jobb minőségben és kevesebb tartósítószer felhasználásával.

Az üdülési csekk utódjáról szeretnék kérdezni. Tudom, hogy vannak
elképzelések, ha elmondaná, amit erről tudni lehetne, azt megköszönném, tehát hogy
mikor mi és hogy lép ennek a helyébe.

Illetve egy kicsit más téma: az autópálya-építés során elsíbolt milliárdok,
százmilliárdok - mondjuk - nyomon követése… Bár tudom, hogy Balsai úr ennek a
megbízott személye, de úgy érzem, hogy az autópálya, több száz kilométer megépült
autópálya ugyanennyi száz milliárd forint kézen-közön történő eltüntetésével volt
együtt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pál Béla képviselő úr kért szót.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Miniszterjelölt Úr! Szeretném
megkérdezni, hogy azokon túl, amit elmondott, és ami nagyon impozáns, azt
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gondolom, és amelynek a megvalósításához sok sikert kívánok ellenzékiként is,
milyen formáját választja a következő időszakban majd a szakmai szervezetekkel
való együttműködésnek, marad-e ez a Nemzeti Turisztikai Bizottság, vagy esetleg
más formában, és milyen súlyt tulajdonít a munkájában ennek?

Lehetett híreket hallani arról, hogy a Magyar Turizmus Zrt. máshova kerül -
ez ugye nem jelenti azt, hogy kikerül a miniszterjelölt úr, a minisztérium
fennhatósága alól. Ezen belül lát-e lehetőséget arra, hogy a marketingköltségek
nőjenek?

Tudom, hogy lesznek olyan kérdéseim, amelyekre könnyen adódhatna az a
válasz, ha azt mondaná, hogy ha az elmúlt nyolc évben nem sikerült teljesíteni, akkor
miért tesszük fel most ezt a kérdést, én mégis azt kérem nagy tisztelettel, hogy ne ezt
a könnyebb utat válassza, annál is inkább, mivel akár egy kormánypárti, akár egy
ellenzéki frakción belül is ütközhetnek különféle részérdekek adott esetben, és most a
turizmus ágazat érdekében szeretném feltenni ezeket a kérdéseket.

Beszélt arról is, ami nagyon szimpatikus - lehet látni, hogy érzi a szakma
gondjait -, hogy a turizmus adóztatásával kapcsolatban, esetleg adócsökkentéssel
kapcsolatban tervez lépéseket. Ez értendő-e arra is, amit a szakma nagyon sok
tekintetben felvet, hogy nemcsak az adók nagyságáról van szó, hiszen azt némely
esetben mi is megpróbáltuk csökkenteni, hanem hogy maga a turisztikai ágazat
túladóztatott. Van-e arra lehetőség, hogy ezt a túladóztatottságot valamilyen
szempontból csökkenteni lehessen a jövőben? És bár mi is tettünk lépéseket annak
érdekében, hogy a szállodai áfa csökkenjen, lesz-e, lát-e lehetőséget arra, hogy a
szállás, vendéglátás áfája csökkenjen, hiszen tudjuk, hogy az az európai átlagnál
magasabb, és ebben nem nagyon tudtunk, csak kisebb részsikereket elérni mi, akik a
turisztikai bizottságban korábban is tagok voltunk.

Szeretném azt is megkérdezni, hogy a cafeteriarendszer adóztatásával
kapcsolatban - amelyet a bizottság korábban sem támogatott ellenzéki és
kormánypárti részről egyaránt - mi a véleménye. Ugyanez vonatkozik arra, hogy lát-e
lehetőséget arra, hogy az egyik egyedi sajátosságunk, a falusi turizmus adóztatása
valamilyen mértékben enyhüljön, és arra, hogy a corki egyezménynek megfelelően
legyen lehetősége Magyarországon is – ez viszont már nemcsak nyolc, hanem
tizenkét éves küzdelmünk -, hogy jobban segíthessük a helyi termékek piacra jutását
és forgalmazását.

Végezetül, miniszter úr, jól tudom, hogy pontosan tudja, hogy mit jelent
Magyarország számára az egészségturizmus. Szintén visszatérő probléma a
gyógyfürdői kezelések OEP-támogatása. Lát-e lehetőséget azért lobbizni majd másik
minisztériumnál, hogy ez változzon, hiszen hosszú évek óta nem sikerült ebben
sikereket elérni? Az előbb feltettem Réthelyi Miklós miniszterjelölt úrnak a kérdést,
és nem kaptam rá választ, hogy tegnap a kormányprogram parlamenti vitájában
Simon képviselőtársunktól elhangzott, hogy a turizmus területén befolyó bevételekből
szeretnék a kultúrát támogatni. Nem ismerem a részleteit, nem tudom, de nyilván,
mint turisztikai szakterületet képviselő politikus, ettől enyhén kivert a víz. Tud-e erről
bővebbet, vagy ha ez szóba kerülne, akkor támogatná-e és milyen formában? Azért
vert ki a víz, mert ez idáig is mindig az volt a legfőbb gondunk, hogy nem tartottuk
elégségesnek a turizmus területére biztosított forrásokat, és gyakran a szakma is
megfogalmazza - hiszen ön jól tudja -, hogy a turizmus bevételei lehetőleg
fordítódjanak a turizmusra az önkormányzatok szintjén és más szinteken is.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kovács Ferenc képviselő úr következik.
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KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter
Úr! Nekem Matolcsy úr miniszter úr marad, mivel én úgy gondolom, ő volt az utolsó
olyan autentikus minisztere ennek a szakterületnek, ahol valóban látványos fejlődést
tudott elérni a turizmus. Köszönöm szépen az előzetesen elmondott dolgokat. Amit
elmondott, azzal 99 százalékban, mindennel egyet tudok érteni. Én úgy gondolom,
hogy nagyon célszerű, hogy az adózáshoz nyúljunk hozzá először; én nemcsak
adócsökkentésre gondolok, hanem az adózás egyszerűsítésére. A közelmúltban
összeszámoltam, hogy hányféle adónemet kell az állam, illetve biztosítók és cégek
felé egyéb ürüggyel befizetni egy vállalkozásnak: jelentem, harminckettő van a
vendéglátás, a turizmus területén - ez nagyon sok. Nem azt mondom, hogy nem
kellenek ezek, de abszurd például az, hogy a televízió után, ha egy vendégszobában
van televízió, három ürüggyel is kell adót fizetni a szállásadóknak. A szakképzés
kulcskérdés szerintem. Sajnos, olyan szinten leromlott a szakképzés rendszere, hogy
ma a második év után a szakképző helyekre, gyakorlati helyekre bekerülő

gyerekeknek fogalmuk sincs, hogy egy konyhában melyik a feketemosogató, melyik
a fehérmosogató, mert még nem láttak ilyet, mert elméleti szinten tanulják az első két
évben a szakmát a vendéglátás minden szakterületén, és ezért nagyon jó lenne a régi
porosz vagy német rendszerhez visszatérnünk.

A HACCP-vel kapcsolatban szeretném elmondani Zakó képviselő úrnak, hogy
lehet cserépedényben, alumíniumban, rozsdamentesben is főzni, lehet bármilyenben
főzni; a HACCP egy olyan minőségbiztosítási rendszer, aminek semmi helye nincsen
a vendéglátásban – ebben egyetértünk –, ez munkafolyamatok leírása, kötelező
kontrollálása és regisztrálása. Abszurd helyzet az, hogy mondjuk egy
vendéglátóhelyen a dolgozók záróra utáni első munkája, hogy az összes hűtőszekrény
hőmérsékletét be kell írni egy naplóba, teljesen feleslegesen, mert nincs értelme, de jó
büntetést lehet szabni azért, ha valaki elfelejti beírni.

Én úgy gondolom, hogy a kultúra is egy fontos szelete a turizmusnak, ugyanis
a kulturális turizmus egy nagyon fontos szegment, ugyanúgy, mint a kongresszusi
turizmus, és a kultúrára is áldozunk a turizmus bevételeiből, tovább tudjuk erősíteni
hazánknak azt az erejét, amely nemcsak a történelmi épületeinkben, nemcsak a
nemzeti hagyományainkban, a hungaricumainkban van meg, hanem a kultúránk is
igen szerves részét képezi az ország értékrendszerének. Én úgy gondolom, hogy
amikor elkészül a turizmusfejlesztési koncepció, oda kell figyelnünk arra, hogy
Ferihegy kérdése egyszer és mindenkorra megoldódjon. Valóban, ez a
kényszermegoldás, ami a Ferihegy 1 reptér előtt kialakított vasúti megállóhelyet
jelenti, nem megoldás ahhoz, hogy egy gyorsvasúti hálózattal, gyorsan és pontosan el
lehessen érni a fővárost, és visszafelé a Ferihegyi repülőteret is. Arról már nem is
beszélek, hogy amikor volt ez a hamufelhő az izlandi vulkán miatt, mennyire
hiányoztak azok a gyorsvasúti kapcsolatok, amelyeken keresztül olyan repterekre
lehetett volna elszállítani az utasokat, ahonnan esetleg még engedték a repülőgépeket
felszállni. Úgy gondolom tehát, hogy a közlekedési infrastruktúra-hálózatunk
fejlesztésében nemcsak az autópályákat kell kiemelten kezelni, hanem valóban a zárt,
kötöttpályás rendszerek fejlesztését is szem előtt kell tartanunk. Nagyon üdvözlöm,
hogy meg fog születni a turizmustörvény. Bármilyen hihetetlen, ma még vannak
olyan szakmai területek, amelyek többségét kormányrendelet, de még olyan is, amit
minisztertanácsi rendelet szabályoz a turizmus és a vendéglátás területén. Én úgy
gondolom, hogy ennek meg kell jelennie egységben, részben a minőség garantálása
érdekében, részben pedig azért, hogy valóban mindenki pontosan tudja a helyét és
szerepét ebben az új felállásban.
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Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelettel kezdeményezem a szakma kérésére, mivel
nagyon fontos szakmai területről van szó - és közgazdasági értelemben is az ország
egyik nagyon fontos gazdasági szeletéről van szó, a foglalkoztatáspolitikára pont ön
mondta, hogy mennyire fontos -, hogy kezdeményezzünk egy nemzeti konzultációt a
szakma résztvevői részére. Úgy gondolom, hogy erre van idő, mert amikor a
turizmusfejlesztési koncepciót összeállítjuk, akkor véleményem szerint a lehető
legszélesebb szakmai kör véleményére kell építkeznünk, és arra kell felépítenünk ezt
a koncepciót, amely hosszú évtizedekre meghatározhatja hazánk turisztikai szerepét
és ebben a szereplők helyét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szilágyi György képviselő úr következik.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Miniszterjelölt úr
említette az egymillió új munkahely megteremtését. Az lenne a kérdésem, hogy
egymillió új munkahelyről beszélünk vagy egymillióval több munkahelyről, mert a
kettő nem egy és ugyanaz, hiszen ha megszűnnek munkahelyek, megszűnik egymillió
munkahely, és teremtünk egymillió új munkahelyet, akkor ugyanott vagyunk, ahol
most. Hogy értelmezi ezt miniszterjelölt úr? Egy tízéves időszakról beszélt az
egymillió munkahely tekintetében. Hogyan lehetne ezt lebontani a ciklusra, hiszen
most egy négyéves ciklusról beszélünk, tehát ön szerint mi az a valós szám, ami
pluszmunkahelyek tekintetében a négyéves ciklus végén számon kérhető a
kormánytól, hogy megvalósult ez az elképzelés, vagy pedig nem.

A következő kérdésem: az államadósságot említette, és tudjuk, hogy az ország
egyik legnagyobb tehertétele az államadósság. Sokan azt mondják, hogy ismét
történelmi helyzet van, hiszen ’90-ben volt egy ilyen történelmi helyzet, amikor újra
lehetett volna tárgyalni, lehetőség lett volna esetleg az államadósság
újratárgyalására - ön Antall József személyes tanácsadója volt akkor -, akkor elmaradt
ez a lehetőség. Most lát-e erre ön személy szerint lehetőséget, hogy az államadósság
kérdésében valamilyen fontos előrelépés történjen? Adózás szempontjából - Sport- és
turisztikai bizottság is vagyunk, tehát ha lehet, egy kicsit érinteném valamennyire a
sportot - nem tudom, hogy mennyire egyeztetnek más vezetőkkel is erről, hogy
milyen adózási rendszerek vannak az önök elképzeléseiben a sporttal kapcsolatosan a
versenyszférát és a sportfinanszírozást érintően is.

Az utolsó kérdésem az építőiparral kapcsolatos. Az építőipar egyik lényeges
szegmense, a lakásépítések és a lakáspiac beszűkülésének gátja lehet, és az alapja az,
hogy nagyon sok devizahiteles van bajban jelen pillanatban Magyarországon. Van-e
valamilyen elképzelésük a devizahitelesek megvédésére, tehát hogy ne veszítsék el a
lakásaikat, és ezzel még inkább szűküljön a piac, ha olcsó lakások jelennek meg
nagymértékben az ingatlanpiacon. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Minden képviselőtársamat arra kérek, hogy a turizmus
szakterületére vonatkozó kérdéseket tegyék fel, hiszen miniszterjelölt úr azért jött el a
bizottság ülésére, hogy erről a bizottságunk hatáskörébe tartozó területről mondja el
elképzeléseit és gondolatait.

Horváth László képviselő úr következik.

HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr!
Nagyon örülök, hogy újból így és ezen a címen, ezen a néven köszönthetem. Abban a
helyzetben vagyunk, hogy egy leendő miniszterrel kapcsolatban nemcsak a
jókívánságainkat és jó reményeinket fogalmazhatjuk meg, ennél többről van szó,
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hiszen tudjuk, hogy milyen az elkötelezettsége, és tapasztalatból tudjuk, hogy a duma
után jön a cselekvés, és a cselekvés sokkal fontosabb része az ön tevékenységének,
mint a retorikai mutatványok.

Utólag is meg kell köszönnöm annak az ágazatnak, annak a turisztikai
hungarikumnak a támogatását - a lovasturizmusról van szó -, amelynek az ügyében
ön olyan sok és hathatós segítséget nyújtott minisztersége idején. Remélem, hogy ezt
a vonzódását ehhez az ágazathoz megőrizte és ápolta, mert sajnos az elmúlt nyolc
évben a lovasturisztikai kormányzati tevékenység csak abban merült ki, hogy
mindenkit lóvá tettek, de egyébként egyetlenegy ígéretet sem tartottak be - pedig volt
számos ígéret.

Van annak valami diszkrét bája, hogy szocialista képviselőtársaim adózási
kérdésekről és adózási könnyítésekről beszélnek a turisztikai ágazat kapcsán, hiszen
még távozóban azért sikerült a turizmust megkínálniuk a maguk három csapás
törvényével vagy csomagjával. Hiszen az idegenforgalmi adó után járó állami
visszatérítést a felére csökkentették, az üdülési csekket szja-körbe vonták, a falusi
vendéglátók éves adókedvezményét pedig eltörölték. Teljesen értelmetlen, azt is lehet
mondani, logikátlan, káros, egyszerűen káros döntésekről van szó, volt szó, ami
ráadásul abba az irányba vitte, viszi a turisztikai szolgáltatók egy részét, hogy
elrejtsék a jövedelmeiket, tehát ezt az ágazatot nemhogy fehérítené, hanem megint
csak szürkíti vagy feketíti. Az önkormányzatokat nem tette érdekelté, vagy nem teszi
érdekeltté, vagy egyre kevésbé teszi érdekeltté az idegenforgalmi adó beszedésében.
Ráadásul olyan területeken van ennek a legkártékonyabb hatása, amely területek
amúgy is hátrányos helyzetben vannak, a hátrányos helyzetű vidéki térségekben ezek
az intézkedések az irányba hatnak, hogy nemhogy új munkahelyek teremtéséről nem
tudunk beszélni, hanem a meglévők fenntartását is veszélyeztetik. Itt tehát
mindenféleképpen szükség van korrekcióra, és kérdezem, hogy van-e ez irányban
elképzelés és terv. Én ezt mindenképpen szükségesnek tartanám, mindamellett, hogy
például az üdülési csekk rendszerének az átgondolása is fontos lenne, mert azért az
mégiscsak abszurd, hogy már tankolni is lehetett üdülési csekkel, vagy főszezonban
Balaton-parti négycsillagos szállodákban is fel lehetett használni az üdülési csekket.
Szóval úgy gondolom, hogy azért átgondolásra szorul ez a rendszer, ez az eszköz, és
ezt is el lehetne vinni a vidékfejlesztés irányába, és például ilyen területeken
szezonon kívüli felhasználás tekintetében legyen egy pluszelőny a felhasználónak.
Úgyhogy kérdezem, hogy ezekben az ügyekben van-e elképzelésük. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Végül Hadházy Sándor képviselő úr
jelentkezett szólásra, neki adom meg a szót.

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Miniszter és Miniszterjelölt Úr! Örömmel üdvözlöm itt, a körünkben! Annak is
örülök, hogy egy kézbe kerül a turizmusirányítás és a költségvetési, pénzügyi
kérdések, hiszen nem kell minisztériumok közötti vitákat lefolytatni majd; hogyha itt
meg tudjuk önt győzni arról, hogy egy bizonyos cél nemzetgazdasági szinten is
pozitív hatású, akkor ezek a döntések sokkal könnyebben megszülethetnek.

Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy legyen egy megvalósítható stratégiája a
turizmusnak. Mindenképpen át kell tekinteni ezeket a stratégiai és
koncepciókérdéseket, és ezeket minden évben érdemes felülvizsgálni, hiszen
rendkívül dinamikusan változik a világ, amit nekünk tudomásul kell vennünk.
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Rendkívül fontos az is, hogy áttekintsük az uniós és a hazai források
felhasználásának rendjét, és olyan pályázati rendszer alakuljon ki, amely valóban a
nemzetgazdaság célját szolgálja, nem pedig egyéni, kicsinyes egyéni érdekeket
szolgál. Én tehát bízom abban, hogy csak arra fogunk forrásokat költeni, ami
megtérül az állam és a gazdaság számára. Én úgy gondolom, hogy ön ebben
mindenképpen partner lesz.

Örülök annak is, hogy Pál Béla végre magáévá tette a mi évek óta mondott
álláspontunkat, és fontosnak tartja a marketingköltségek emelését, fontosnak tartja az
üdülési csekk kérdésének a felülvizsgálatát és hasonlókat. Azt gondolom, hogy jóval
kisebb, kevesebb vitát fogunk folytatni majd a bizottságban, hogyha ezeket a
kérdéseket mi ugyanúgy gondoljuk.

Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a TDM szervezet kérdésében tovább
tudjunk lépni, és egy olyan munkamegosztás alakuljon ki a kormányzat és az
önkormányzatok, a turisztikai szereplők között, amely javítja a
marketinglehetőségeinket.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy kiszámítható és tervezhető legyen a
gazdasági környezet, hiszen az egyik legkártékonyabb körülmény az volt, hogy a
szabályozórendszerek rendkívül gyorsan és kiszámíthatatlan módon változtak, hogy a
gazdaság szereplői nem tudtak felkészülni, és nem tudtak egy hosszabb távú stratégiát
kialakítani pontosan ezek miatt.

A szakképzés kérdése szintén rendkívül fontos. Üdvözölném azt, hogyha
valóban egy német modell kerülne bevezetésre. Nyilvánvaló, hogy a hazai
adottságokat mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, és jó munkát
kívánok önnek!

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
Átadom a szót az Oktatási és tudományos bizottságnak, Zoltán, kérlek, hogy

vedd át az ülésvezetést.

(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, az Oktatási és tudományos bizottság elnöke veszi
át.)

ELNÖK: Én is köszönöm. A miniszterjelölt úr jelezte, hogy fél 1-kor szeretne
még az ez évi adócsökkentésekkel kapcsolatos szakmai megbeszélésen részt venni -
tartok tőle, hogy ez csúszni fog, de hogy minél kevesebbet… (Dr. Matolcsy György:
De nem az adócsökkentés!) Nem az adócsökkentés… (Derültség.) Magatokra
veszitek… Tehát lehetőség szerint rövid kérdés, és nem annyira problémakifejtő
exponálás legyen a feladatunk!

(Jelentkezések.) Kucsák László, parancsolj, Laci!

Kérdések, hozzászólások az Oktatási és tudományos bizottság tagjai
részéről

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Köszönjük a
tájékoztatót, miniszterjelölt úr. Rövidre fogva:

Örömmel hallottam, hogy a szakképzés teljes újragondolása, felülvizsgálata,
újragondolása és egy új intézményrendszer kiépítése várható a továbbiakban. Ezt én
is indokoltnak látom a Fővárosi Önkormányzatnál ellenzéki pozícióban szerzett
átalakítási, szerkezetátalakítási tapasztalatok alapján. Kérdéseim a szakképzéssel
összefüggésben a következők lennének:
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A miniszterjelölt úr miképp látja a Munkaerő-piaci Alap felhasználásának a
gyakorlatát? Kívánatosnak tart-e változtatásokat, s ha igen, milyeneket? Illetve
hogyan vélekedik a szeptemberben indítható, úgynevezett előrehozott szakképzésről,
ami hároméves időtartamra húzza össze ezt az időszakot? Milyen jövőt szán a
regionális képzőközpontoknak? És végezetül: mit kíván tenni annak érdekében, hogy
a regionális munkaügyi központok hatékonyabban használják fel a képzések,
átképzések támogatására rendelkezésre álló forrásokat? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kolber István, aztán Sós Tamás.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatosan egy
szikár programot hallhattunk itt az elmúlt időszakban. Több kérdés is felmerült
bennem. Részben az, hogy az elmúlt évben, amikor a kutatás-fejlesztési tárca nélküli
miniszteri irányítási rendszer megszűnt, elég sok kritikát kaptunk a Fidesztől. Ezek
jelentős részével, megvallom őszintén, magam is egyetértettem, és azt vártam, hogy
integrálódik ez a szakterület. Ehelyett azt látom, hogy nem állították helyre ennek az
egységét, sőt még szegmentáltabb lett a kutatás-fejlesztés, az innováció, a
tudománypolitika irányítása. Részben ehhez kapcsolódik a kérdésem, szeretnék
tisztázni néhány ilyen kérdést.

Úgy tűnik, hogy az ön minisztériumához fog tartozni az NKTH, bár itt
röviden azért megjegyzem, hogy az ügynökséggé történő szervezésétől, azt hiszem,
többet remél, mint amit az meg fog majd oldani. Nem hallottam azonban a Magyar
Szabadalmi Hivatal felügyeletéről; a szellemi tulajdon védelme egy nagyon fontos
terület. Azt hiszem, hogy a munkamegosztás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
tekintetében tisztázott; a tudománypolitika idetartozik Réthelyi miniszter úrhoz, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium esetében azonban ez már érdekesebb, hiszen
odakerült az űrkutatás és az európai uniós források, és azt is lehetett hallani, hogy
esetleg az Innovációs Alap kezelése is odatartozik. Csak úgy zárójelben jegyzem
meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is erős vonzódást és elkötelezettséget
érez a kutatásfejlesztés, a tudománypolitika, az innováció iránt. A kérdésem az, hogy
ki fogja vinni a prímet, ki diktálja az irányt, a tempót e tekintetben, lesz-e ennek a
területnek önálló államtitkára, ki felel ezért, hiszen rengeteg feladat fog tartozni az ön
portfóliójába.

A másik nagyon fontos és lényeges kérdés nyilván a pénz, e tekintetben is a
hazai forrás, az Innovációs Alap, amely jó néhány éve indult el, de azt lehetett hallani,
hogy a kis adók megszüntetése körében az innovációs járulék megszüntetése is meg
fog történni. Valóban így van-e, hogy és mint gondolkodnak az Innovációs Alap
szabályozásáról, ennek felhasználásáról? Itt jegyzem meg, hogy mindenképpen
számolni kell azzal, hogy több évre előre lekötött források, kötelezettségvállalások
vannak ezen a területen forráskoordináció miatt, ami azt jelenti, hogy az európai
uniós forrásokból támogatott kutatásfejlesztési feladatok és a hazai forrásból
támogatott kutatásfejlesztési területek el vannak választva, el vannak határolva. Ha ez
kiesne, akkor számtalan olyan terület lenne, aminek jövőjét financiális oldalról is meg
kell majd oldani.

A következő kérdésem a tartalmi ügyekhez kapcsolódik, hogy tervez-e
valamilyen változást a tudomány-, technológia-, innovációpolitika területén a
célokban, a prioritásokban. Példaként hadd ragadjak ki egy országos és egy helyi
ügyet. Mit gondol a regionális innovációról - mit tervez, tervez-e valamit - és a
nemzeti tudásközpontok kapcsán? A versenyképesség biztosításában én is úgy
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gondolom, hogy fontos szerepet játszik a kutatásfejlesztés, de a magyar gazdaság
azért duális, főképpen a multinacionális nagyvállalatok viszik a prímet a
kutatásfejlesztés területén. Helyes az a célkitűzés, hogy a hazai KKV-knál is erősíteni
kell ezt a dolgot; nyilván nem lehet mindegyiknél, de azért egy részénél, a kis- és
közepes vállalkozásoknál ez még reális célkitűzés. Milyen módon képzelik ezt el?
Tudom, hogy a kormányprogramot nem igazán illik most itt érinteni, de a
kormányprogram is tartalmaz ezzel kapcsolatosan elképzeléseket.

Szóba került az, hogy a jelenlegi 1 százalékos kutatásfejlesztési ráfordítást
négy év alatt 1,5 százalékra növeli. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalható, reális
mérték az Európai Unióval történő tárgyalások során, amely a 2013-2020-as
tervidőszakra vonatkozik. Magyarország tekintetében egy olyan vállalás merült fel -
 2 százalék 2020-ra -, ami azt hiszem, hogy szinkronban van ezzel a négyéves
1,5 százalékos növekménnyel, de ehhez is 150-160 milliárd forintos többlet állami
forrás szükségeltetik. Megvan-e ez a forrás, lesz-e ilyen forrás, hiszen most itt a
képviselőtársaim a turizmus kapcsán, azt hiszem, hogy eléggé vaskos igényt
nyújtottak be miniszter úrnak. Szabad-e megkérdeznem azt, hogy az
innovációbarátabb környezet létrehozása érdekében, ami jelentős mértékben
szabályozás, szemlélet, megközelítés, tervez-e valamit, mert azt gondolom, hogy azon
a területen is haladhatnánk előre. Ha szabad még egy turisztikai kérdéssel még
csatlakozni, tervezi-e a turizmusstratégia megváltoztatását, amit 2005-ben fogadott el
a kormány, és amelyre alapul tulajdonképpen az Új Magyarország fejlesztési terv
turisztikai programjainak végrehajtása. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Sós Tamás!

SÓS TAMÁS (MSZP): Miniszterjelölt Úr! Amit szeretnék szóba hozni:
egyetértek a gyakorlatorientált képzés erősítésével. Szeretném elmondani, hogy azért
egy folyamat már elindult, illetve úgy gondolom, hogy érdemes végiggondolni itt a
tendenciákat - ha jól értettem, azt fogalmazta meg, hogy hat hónap alatt egy konkrét
képet kíván kialakítani - és azokat az intézkedéseket, amit meg kíván hozni
tizennyolc hónap alatt. Konkrétan aziránt érdeklődöm, hogy milyen konkrét
intézményre gondolt: meglévő átszervezésére, új létrehozására? A németországi
duális rendszer kapcsán hadd mondjam el, hogy a kamarával való együttműködésben,
azt gondolom, hogy ez a folyamat elindult, hisz 45 ezer fő vesz jelenleg is részt
tanulószerződéssel, és itt a kamarának kitüntetett szerepe van, mert kezdetben
16 szakmát kapott, most közel 30 szakmát kap, ugyanakkor ő maga is azzal bíbelődik,
és azzal vannak gondjai, hogy a vizsgáztatási rendszer hogyan legyen.

Említette, hogy a kamara szerepe növekedni fog. Azt gondolom, hogy
érdemes végiggondolni: úgy gondolom, hogy az iskola sok esetben több kritikát kap,
mint amennyi megilleti. Ebből adódóan, azon túl, hogy pályaorientációban
gondolkodunk, én a pályakövetést is felvetném miniszter úrnak, miniszterjelölt úrnak,
és a cégeknél is - miért nem mennek oda, mi történik a cégeknél - érdemes lenne ezt
pályakövetés vonatkozásában vizsgálni. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a
kétkezi szakmunkák jobban ösztönözve legyenek? Kívánja-e folytatni a
hiányszakmák orientációját? Bizonyára tudja, hogy februártól bevezetésre került, és
ösztönözve van: egy tanuló, aki hiányszakmát tanul, 10 ezer forintot kap,
szeptembertől 30 ezer forintot fog kapni, ha jó tanulmányi eredményt ér el. Ezt
kívánja-e folytatni? Elhangzott az előrehozott szakképzés: itt lehetősége van a
fenntartónak, illetve az iskolának választani, hogy a gyakorlattal indít, érdemes ezt
végiggondolni szeptembertől, tehát itt előtte vagyunk ennek. A regionális irány-



20

aránymeghatározásokról mi a véleménye? Elindult valami, itt is a szakmai
szervezeteknek domináns most a szerepe, szemben mondjuk akár az
iskolafenntartókkal vagy a képzőhelyekkel, ugyanakkor én személy szerint azt
javasolnám, hogy ezt érdemes kibővíteni a felnőttképzéssel - erről nem szólt
miniszterjelölt úr.

Aziránt érdeklődöm, hogy hogyan látja a jövő szakmunkásainak utánpótlását.
Én úgy látom, hogy a hagyományos iskolarendszerből már korlátos, amennyit be
lehet vonni, ugyanakkor, ha a szürkegazdaságban, az alulképzettek körében vagy a
munkanélküliekben végiggondoljuk, hogy mennyi embert lehetne bevonni, itt lehetne
pluszlehetőséget találni, hogy a felnőttképzés miben gondolkodik, hogyan látja ezeket
a kérdéseket. Magam is szkeptikus vagyok az egymillió munkahellyel kapcsolatban,
amit mond; én a négy évvel kapcsolatban érdeklődöm, hogy négy év alatt mit kíván
ebben elérni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Michl József és utána Pál Béla.

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Azt szeretném miniszter úrtól
megkérdezni, illetve előtte megjegyezni - és akkor erre már nem is kell válaszolni -,
hogy nagy öröm volt hallani, hogy állami monopólium legyen a mérés és a
vizsgáztatás a szakképzésben. Elég sok súlyos problémát és visszaélést tapasztalnak a
kollégáim és én magam is, úgyhogy örömmel hallottam, hogy ebben komoly lépés
lesz.

A másik felvetendő témám az, hogy tervez-e együttműködést a Nemzeti
Erőforrás Minisztériummal a munkára nevelés területén. Az elmúlt esztendők súlyos
és nagyon-nagyon tragikus döntésének, hogy a szakképzésben az első két évfolyamon
nem kellett és nem lehetett dolgoztatni a gyerekeket, a fiatalokat, mára látjuk a súlyos
nehézségét, hiszen harmadik évfolyamon meg már nem is akarnak sok esetben
munkába állni, vagy egyáltalán ezt a részét is komolyan venni és megtanulni. Én tehát
nagyon örültem, hogy erre vonatkozóan is új gondolatokat hallottam. A kérdés tehát
az, hogy vajon a Nemzeti Erőforrás Minisztériumával lát-e együttműködési
lehetőséget abban például, hogy már az általános iskolában is elinduljon valamilyen
módon a munkára nevelés feladata, hiszen azok a gyerekek egész másképp indítanák
a szakképzésben ezt.

Mindehhez még egy megjegyzés, kérdés: tud-e, lát-e EU-s forrásokat a
terveihez, a TÁMOP, TIOP lehetőségei között milyen programok várhatóak a
szakképzés területén? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Béla, aztán Osztolykán Ágnes.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés. Azt szeretném
kérdezni, hogy a szakmunkástanulói ösztöndíjjal kapcsolatban mi az álláspontja a
miniszter úrnak, vagy kívánja-e más formában támogatni?

És engedjék meg - előbb jelentkeztem, csak az elnök úr nyilván nem vette
észre -, mivel hárman is visszahivatkoztak rám, ezért engedjenek meg a tisztességes
mondatot! Azt gondolom, hogy akik régebb óta ismernek, azoknak nem kell
bizonygatnom, hogy korábban is ezeket a nézeteket képviseltem akár államtitkárként,
akár kormánypártiként, és arra a Sport- és turisztikai bizottságban mindannyian
büszkék voltunk, hogy ellenzék és kormánypárt együttesen próbálkozott abban, hogy
ezek az intézkedések ne sújtsák a turizmust. Nem valamiféle ízléstelenség vagy
pálfordulás - hogy stílusos legyek - mondatta velem azt, hogy feltettem ezeket a
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kérdéseket, hanem azért tettem fel, mert én nem kívánom ellenzéki vagy most már
kormánypárti képviselőtársaimnak, de valószínűleg ők is meg fogják élni egyszer-
kétszer, hogy hiába képviselik egy ágazat érdekeit, az egy parlamenti frakció szintjén
vereséget szenvedhet. Ezt többször megéltük. Én nem gondolom, hogy bármilyen
formában minősíteni kell azt, hogyha hosszú éveken keresztül általam és mások által
képviselt kérdéseket most teljesen jó szándékúan felteszek és megkérdezek.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm én is. Osztolykán Ágnes, parancsoljon!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Először is
szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy a leendő miniszter úr
fontosnak tartja a szakképzetlen munkaerő bevonását a munkaerőpiacra. Egyetlenegy
kérdésem lenne. Az elmúlt időszakban nagyon sok problémát felvetett az, hogy a
hátrányos helyzetben élő emberek azért nem tudnak részt venni a szakképzésben és
bizonyos átképzésekben, mert az életmódjuk, az életük egyszerűen nem teszi lehetővé
azt, hogy eljárjanak a képzésre, hogy akár az idénymunkából kiessenek, és
sorolhatnám a dolgokat. Viszont volt néhány olyan, teljesen helyi kezdeményezés,
például az Ormánságban, ahol a képzést és a foglalkoztatást együtt valósították meg,
tehát az elméleti képzést mondjuk azzal egészítették ki, hogy ha mondjuk az emberek
jelentkeztek, hogy elmennek festőszakmunkásnak, kitanulni ezt a szakmát, akkor úgy
oldották meg a gyakorlati képzést vagy a gyakorlati munkát, hogy a faluban a házakat
kifestették, és ezzel ösztönözték az embereket az elméleti képzés és a gyakorlat
összefogására.

Azt szeretném megkérdezni - és ez szerintem egy újfajta gondolkodás ebben
az egész történetben -, hogy mennyire gondolkodik ön abban, hogy sikeres és
példamutató civil kezdeményezéseket hogyan lehet intézményi szintre emelni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, nincs több kérdés… (Jelzésre:) Bocsánat,
van. Parancsolj, Ferenczi Gábor!

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelettel
köszöntöm a miniszterjelölt urat. Örömmel hallgattam a magyar szakképzési rendszer
átalakítására vonatkozó elképzeléseit. Ezzel kapcsolatos lenne a kérdésem. Említette
a miniszter úr, hogy az NKTH átszervezésre kerül, állami ügynökségként működik
tovább. Mi a terv a többi háttérintézménnyel, amely a szakképzés mögött működik?
Ugyanis gyakorló tanárként is azt tapasztaltam, hogy miközben a tanárok
rabszolgabérért dolgoztak, ezek az intézmények, illetve ezeknek az intézményeknek
az alkalmazottai milliós szakértői díjakért képtelenek volta egy átlátható
követelményrendszert, megfelelő segédanyagokat, tananyagokat kidolgozni - egy
hatalmas káosz uralkodik jelenleg sajnos a magyar szakképzés területén. Bízom
abban, hogy megtakarításokat lehet eszközölni ezeknél az - úgymond - szakértői
háttérintézményeknél.

A másik kérdésem, amelyet Réthelyi miniszterjelölt úrnak is feltettem, a
kistelepüléseken működő iskolákkal kapcsolatos, hiszen abban, gondolom, a
jelenlévők többsége egyetért, hogy a falvakban működő iskoláknak fontos
népességmegtartó erejük van, a falvak pedig a nemzet megmaradása szempontjából
elsődlegesek. Hogyan képzeli el, milyen elképzelései vannak a kisiskolák
megmentésére, azok finanszírozására? Tehát felmerül-e esetleg az, hogy az
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önkormányzati fenntartás államilag legyen megoldva, állami hatáskörbe kerüljön?
Illetve esetleg felmerül-e a csoportfinanszírozás lehetősége, a csoportnormatíva
bevezetése ezeknél a kisiskoláknál? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm a kérdéseket.
A miniszterjelölt úré a válaszadás joga és feladata.

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt válaszai
DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Kötelessége,

öröme - még sok mindent lehet hozzá mondani.
Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen.

Minden kérdésre szeretnék kitérni, de ha megengedik, nem olyan részletezettséggel,
amit a következő négy év során látunk majd. Tehát a kormányzati lépések most nem
minden területen lesznek itt az asztalon, de ott lesznek a négy év során.

Zakó László képviselő úr, évközi adócsökkentés. Igen, lesz évközi
adócsökkentés. Reményeim és elképzelésem szerint ez érinti majd a turizmust is. Az,
hogy érinti, egy költségvetésért felelős politikus esetében jelenthet rosszat is, de ez
most jót kell hogy jelentsen. (Derültség.) Ez vonatkozik minden olyan kérdésre,
amelyet felvetett. Természetesen megvizsgáljuk a vendéglátás áfáját is. Személyesen
soha nem értettem egyet a HACCP-nek nevezett valamivel. Ahogy én Európában
jártam, időként bementünk a konyhába, és ott nem volt ilyen, mondták, hogy náluk ez
nincs. Tehát egyetértek azokkal, akik ezt bizony megkérdőjelezték.

Ugyanez vonatkozik mindarra, ami Magyarországon ma egy teljesen
érthetetlen, sőt bizarr bürokrácia eredményeképpen a falusi házi vágás, saját termék,
saját termény - sonkától a pálinkáig -, szóval ebbe a körbe tartozik. Képviselő úr erre
is rákérkezett. Egyértelmű az álláspontunk: a falut, a vidéket, a településeket, a
termelőket olyan helyzetbe kell hozni Magyarországon, amilyen helyzetben vannak
például Ausztriában. Tudjuk, hogy Ausztriában mi a helyzet, sőt Romániában is, tehát
meg kell szüntetni azt a teljesen természetellenes magyar helyzetet, ami a
kistelepülési termelők esetében a saját termékek, termények korlátozását jelenti.

Ez a jelenlegi abszurd helyzet vonatkozik a kereskedelemre is. Amit a
képviselő úr felvetett, azzal én egyetértek. A Magyarországon jelenleg működő,
kereskedelemben működő külföldi láncok nem minden esetben tartják szem előtt
azokat a szabályokat, amelyeket a saját országukban szem előtt tartanak, legyenek
azok az Európai Unió bármely államában. Ez helytelen. Ezen változtatni kell.
Egyenlő tagjai vagyunk az Európai Uniónak, ezért egyenlő szabályok vonatkoznak
ránk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kereskedelempolitika újraszabályozásában
meg fog jelenni.

Az üdülési csekk utódjára vonatkozó kérdésére: azt gondolom, hogy nagyon
jó javaslatot adott a Széchenyi Gazdaságfejlesztési Társaság, ezt a javaslatot érdemes
alaposan megnézni. Ez egy állami és üzleti, közös kezdeményezés lehet. Úgyhogy azt
gondolom, hogy egy-egy ilyen konkrét javaslat - sok civil kezdeményezés lesz
különböző területeken -, ez például egy jó irány, én ezt személyesen egy jó iránynak
tartom. Az autópálya-milliárdok kérdése most jelenleg nem a nemzetgazdasági
miniszter vagy a kijelölt miniszter feladata, gondolom, ezzel foglalkozni fognak.

Pál Béla képviselő úr, államtitkár úr kérdéseit szintén rendkívül fontosnak
tartom. Egy olyan kormányzati intézményrendszert szükséges felépítenünk, amely
egészen máshogy kezeli Magyarországot és a magyar turisztikai és vendéglátó
szakmát a világban. A kapacitásfejlesztésben nagyon sok minden történt az elmúlt 12
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év alatt, az elmúlt 20 év alatt. Elindítottunk bizonyos fejlesztési irányokat a
Széchenyi-tervben, valami folytatódott, valami nem, tehát a kapacitásfejlesztésben,
azt gondolom, hogy tovább jutottunk, mint Magyarország a világban, ezen belül
Európában felépítendő képének a megalapozásában; ez vonatkozik a
marketingköltségekre is természetesen, amit államtitkár úr kérdezett. Egy olyan
ütőképes, hatékony, nemzetközi sikeres mintákat alapul vevő magyar,
Magyarországot a világban elhelyező intézményrendszerre van szükségünk, amely
nagyságrendileg nagyobb forrásokkal is rendelkezik, de csak akkor, ha tudjuk, hogy
mit szeretnénk és hogyan; forrásokat arra érdemes csoportosítani. Egyetértek
képviselő úrral: mind az adózásban, mind az eljárási rendben, mind a bürokráciában
fordítani kell, mert a szakma túladóztatott, ezzel a szóval én egyetértek, csak
hozzáteszem, hogy az összes magyarországi szakma. Az, hogy százötvenegyedikek
vagyunk a 183 ország közül a világban az adóterhelés szintjét tekintve, ez azt jelenti,
hogy minden szakma túladóztatott, ezen belül – egyetértek – a turisztikai szakma is.

A szállás és vendéglátás áfájánál érdemes összehasonlítanunk - minden egyes
területen összehasonlítanunk - a magyar adóterhelést a velünk versenyző országok
adóterhelésével, és ott kell azonnal vagy hat, tizennyolc hónapon belül vagy négy év
alatt váltani, fordítani, ahol a legkirívóbb az adóterhelés különbsége az adott francia,
olasz, osztrák, német, szlovák, román - és folytathatnám - adószintek és a magyar
között. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amelyek beváltak, például a cafeteriára
vagy az üdülési csekkre is. Egyetértek, hogy a falusi turizmusnál egy egyszerű
adóztatást és egy lehetőleg bürokráciamentes működést szükséges bevezetnünk. Ez
nagyon összefügg azzal, amit Zakó László képviselő úr kérdezett, illetőleg állított,
amivel egyetértek, hogy az osztrák, a bajor, az észak-itáliai kistelepüléseken működő
termelőkhöz hasonló feltételeket kell biztosítanunk.

A gyógyfürdők, mint ez talán ismert, a szívemhez közel állnak, tehát itt, ha
lehet, akkor képviselni fogom – nem lehet, az biztos, hogy képviselem – azt a
véleményt, amit az OEP-pel kapcsolatosan államtitkár úr mondott. A turisztikai
források esetében mind a fejlesztési, mind a működtetési forrásoknál meg kell
néznünk, hogy hogyan lehet emelni ezeket a forrásokat, és hogyan lehet jobban
felhasználni - lényegesen jobban -, tehát a jelenlegi költségvetési, államháztartási
források nagyságrendileg jobb felhasználását szükséges elérnünk minden területen,
így a turisztika területén is.

Kovács Ferenc képviselő úr mondatával kapcsolatban, miszerint 32
adónemünk van a turizmusban: ezzel nem értek egyet, ezt borzalmas helyzetnek
tartom, és ezen változtatni kell, ahogy egyébként az 58 általános adónem - a
magyarországi adórendszerben 58 adónem van -  is példátlan abban a
versenyközegben, ahol működünk, tehát ezen adónemek számának csökkentését és az
adóterhelés mértékének csökkentését tűztem ki gazdaságpolitikai feladatként, és
végre is fogjuk hajtani. Azzal pedig, hogy abszurd a HACCP, foglalkoztunk, és teljes
mértékben egyetértek. A kulturális turizmus rendkívül fontos, sava-borsa lehet, az
pedig, hogy Ferihegy mellett, ahogy különböző szakemberek javasolják, megnyissuk
Tökölt és Csepelt a fapadosok előtt: miért ne nyitnánk meg? Tegyük ezt! A nemzeti
konzultációra vonatkozó, képviselő úr által tett javaslattal mélyen egyetértek, ez a
szakma megérdemli - ahogy egyébként a többi terület is -, hogy folytassuk a nemzeti
konzultációt itt.

Szilágyi György képviselő úr kérdezte, hogy az egymillió munkahely mihez
képest egymillió. A 3,7 millióhoz képest, mert most már csak nagyjából ennyi van -
 az elmúlt nyolc évben 500-600 ezer munkahely szűnt meg, 1998-2002 között
240 ezer új munkahely jött létre - , szóval a többlet, mindig a többlet, az egyenleg.
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Amikor mi egymillió új munkahelyről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy a mai
mintegy 3,7 milliós foglalkoztatási szintről felemeljük egymillióval Magyarországon
a foglalkoztatást: ez 4,7-4,8 millió adózó, tehát legális munkahelyet jelent
Magyarországon. Ez van Csehországban, nem hiszem, hogy rosszabb a magyar
munkaadói és munkavállalói világ, tehát én ezt reális célnak tartom. Hogy ebből négy
év alatt mennyit lehet megvalósítani, azt meglátjuk, nem kívánok erre most számot
mondani. Azt gondolom, hogy a gazdaság talpra állítását követően gyorsan tudunk új
munkahelyeket teremteni. Most az a feladatunk, hogy megelőzzük a munkahelyek
további ezres, tízezres megszűnését; most az a feladatunk, hogy megoldjuk azt a
problémát, hogy kétszer százezer ember van költségvetési köldökzsinóron - a
közmunkán, illetőleg az állami támogatással működő programban -, kétszer százezer
ember. Az első feladatunk tehát, ami hat hónapot, tizenkét hónapot bizonyosan
igénybe vesz, hogy megállítsuk a további romlást, de a célunk az, hogy a gazdaság
talpra állítását követően a javulás jelentkezzen a munkahelyek számában, hiszen az
egész gazdaságpolitikánkat erre építettük fel: új munkahelyek, többlet-költségbevétel,
beruházásnövekedés, fenntartható államháztartási egyensúly.

Képviselő úr, az államadósság újratárgyalását nem javasolnám. Ott voltam
1990-ben, ahogy ön említette, Antall József miniszterelnök társaságában, amikor ezt
felvetettük, ez már akkor sem aratott nagyon nagy sikert. Megpróbáltuk; mások a
viszonyok, mások a lehetőségek. Talpra kell állítani a gazdaságot: egy dinamikus
növekedésben, munkahelyteremtésben, javuló egyensúlyban előremenő gazdaságot
szeretnénk, és akkor az államadósság terhei nagyságrendileg kisebbek lesznek. Sok
minden kell még hozzá, alacsonyabb jegybanki alapkamatszint - tudjuk mindannyian,
hogy mi kell még hozzá -, de az államadósság bármilyen módon történő
újratárgyalása egy nehéz és lehetetlen feladat, én ezt most nem vállalnám magamra.

A sportterületnél teljes mértékben igazat adok képviselő úrnak, az én
véleményem szerint is az van, ahogy ön mondja, tehát adózási változtatással is
segíteni kell Magyarországon a sport megerősödését. Hogy ennek mi lesz a formája,
várjuk a különböző javaslatokat, de erre szükség van - ahogy ezt egyébként az
Európai Unióban nagyon sok ország segíti -, tehát nincsenek véletlenek, jó sport
mögött sok pénz van, és persze egy hatékony rendszer, de a sporttevékenység
finanszírozását, azt gondolom, hogy stabil és bővülő pénzügyi alapra kell helyezni.

A devizahitelesek esetében ismert a véleményem: állami szerepvállalást tartok
szükségesnek, mégpedig az állam, a bankszektor és a hitelfelvevő közteherviselését,
közös teherviselését. Az államnak ebben szerepet kell vállalnia, ahogy a
bankrendszernek is, tehát az a Damoklesz kardja, ami itt függ a fejünk felett - ami
tehát több százezer devizahiteles bedőlését jelentené -, tűrhetetlen, ezt nem tűrhetjük.
A turizmus, a szakképzés, az oktatás - bármilyen területhez nyúlunk - nagyon
megsínylené, hogy finoman fejezzem ki magam, ha egy ilyen társadalmi csapdába
lépnénk be.

Horváth László képviselő úr szavait köszönöm. Én magam nem lovagolok,
élénken figyelem a lovakat kívülről és messziről, de egyetértek, hogy a lovasturizmus
rendkívül fontos, üdítő és lényeges színfoltja az egész magyar turisztikai szakmának,
sőt mint hallom, az egészségügyi szakmának is, tehát ez egy nagyon fontos dolog.

Az adózásra már kitértem, szükségesnek tartok itt adómódosításokat, és
természetesen ott kell könnyíteni, olyan területeken, olyan szakmákban, olyan
gazdasági ágazatokban, ahol gyorsan tudunk új munkahelyeket teremteni.

Hadházy Sándor képviselő úr kérdezte, hogy az uniós forrásokat hogyan
tervezzük átcsoportosítani, kezelni. Igen, át szeretnénk csoportosítani. Fellegi
miniszter úrral megvan az elvi megállapodásunk, ahogy az Európai Unió vezetőivel
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is, tehát még ellenzéki pozícióban tárgyalhattunk velük. Semmilyen akadálya nincs az
okos, hatékony átcsoportosításnak. Az uniós forrásokra egyébként is igaz, hogy a
nemzeti kormány határozza meg, hogy mire költi, és ezt rosszul is meg jól is meg
lehet határozni. Felfogásunk szerint az elmúlt években ez rosszul történt meg, sokkal
jobban fel tudjuk használni, és például a turisztikai szakma esetében azokra a kitörési
pontokra lehet költeni, amelyekre érdemes. Kiszámítható üzleti környezet kell, teljes
mértékben egyetértek, ehhez kell a bürokráciacsökkentés, az adócsökkentés és az
adózás szélesebb bázisa.

Ha átevezhetek akkor az ezzel szoros összefüggésben lévő szakképzésre,
akkor Kucsák László képviselő úr kérdését nagyon fontosnak tartom. Tehát a
Munkaerő-piaci Alap teljes felülvizsgálata következtében, végén javaslatot fogunk
tenni a Munkaerő-piaci Alap felhasználásának a módosítására. Először lényegében
minden elemet, minden sort meg kell vizsgálnunk. Tudjuk a jelenlegi felhasználást,
50-50 százalékos az aktív és a passzív felhasználás aránya, de nagyon nagy
kérdőjelek vannak a finanszírozhatóságban. A jelenlegi, előzetes információk szerint
a jelenlegi feladatokra a jelenlegi munkaerő-piaci és az a mellett működő források
nem nyújtanak az egész 2010-es költségvetési évre fedezetet. Tehát egy teljes képünk
kell hogy legyen.

Az előrehozott szakképzés irányával egyetértek, és a regionális képzési
központok jövőbeli feladatát ugyanúgy gondolom, hogy egy teljes felülvizsgálat, egy
teljes újragondolás és egy teljes átépítés után fogjuk pontosan meghatározni.

Kolber István képviselő úr, miniszter úr tulajdonképpen azt kérdezi, ami az
egyik legnagyobb feladatunk lesz, hogy hogyan lehet majd ezt az egész
tudománypolitika, K+F, innováció című kérdéskört egy olyan gazdaságpolitikába
beágyazni, amely egyik kezével a képzetlen munkaerő alkalmazását teszi lehetővé,
másik kezével a magas hozzáadott értékű, kitörést jelentő magas K+F, innováció és
kreatív arányt jelentő szakmában tör előre. Ez az igazi kérdésünk. Ezért kel
átalakítani a jelenlegi rendszert, mert ezt nem tudja. Úgyhogy azt gondolom, hogy
mind a Szabadalmi Hivatalnál, amit említett, mint az NKTH-nál, mind a többi
háttérintézménynél egy olyan integrált politikára van szükség, amely jól használja
majd fel a forrásokat.

A Nemzetgazdasági Minisztériumban az egyik legfontosabb szervezeti egység
foglalkozik majd a kutatás-fejlesztéssel, innovációval, és itt van egy világos
kormányzati munkamegosztás: a tudománypolitikával a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma foglalkozik alapvetően a Magyar Tudományos Akadémiával és a többi
kormányintézménnyel való együttműködésben, a kutatás-fejlesztésre, innovációra és
kreatív iparok fejlődésére vonatkozó koncepciót, stratégiát a Nemzetgazdasági
Minisztérium alakítja ki, ahogy az innovációs pályázatok tervezése is itt folyik, és az
innovációs területen működő pályázatok végrehajtása, pályáztatása, a szervezési
munka a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladata, bevonva a Nemzetgazdasági
Minisztériumot. Ez a hármas megosztás egy világos kormányzati működést jelent.

Az innovációs járulékot mértéke szerint a kis adókhoz lehet sorolni, a magam
részéről fontos innovációs forrásnak tartom, megőrzendő innovációs forrásnak
tartom.

A nemzeti tudásközpontokra is rákérdezett a képviselő úr. Én azt gondolom,
hogy ezek jelenlegi körét lényegesen tágítani kell, hogyha tehát mi a kitörési
pontjaink között új hangsúlyokat is szeretnénk megjeleníteni, márpedig erre kérdezett
a miniszter úr, tehát hogy a kutatás-fejlesztésben vannak-e új hangsúlyaink. Vannak.
Ilyen az egészségipar, a tágabb értelemben vett egészségipar, és ilyen a
nagyságrendileg nagyobb hangsúllyal működtethető zöldenergia-ipar, zöld-
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környezetvédelmi ipar, tehát a zöldipar. Ezeknek az erősebb hangsúlyát, erősebb
részesedését meg kell jeleníteni majd a nemzeti tudásközpontok között is. Ezek a
tudásközpontok alapvetően egy szellemi koncentrációt jelentenek, és azt gondolom,
nagyon fontosak.

A magam részéről ambiciózusabb tervet fogalmaznék meg magunknak, mint
hogy 2020-ra 2 százalékra emeljük a K+F GDP-arányos részesedését. Ha komolyan
gondoljuk azt, hogy négy év alatt képesek vagyunk 1,5 százalékra emelni a K+F
részesedését, akkor itt nem szabadna megállni, ahogy a megújuló energia
részarányában is - nem vonatkozott rá kérdés, csak idetartozik - lényegesen
ambiciózusabb feladatokat vagy célokat kell magunk elé tűzni, mint hogy 2020-ra
13 százalék legyen Magyarországon. Én tehát azt gondolom, hogy itt egy
innovációbarát környezettel sokkal erőteljesebb célokat érdemes kitűznünk.

A turizmusstratégiát, a 2005-ös turizmusstratégiát át fogjuk vizsgálni, és én
azt gondolom, hogy új stratégiára van szükség, annak fényében, hogy a világban
rengeteg változás történt, óriási fordulatok vannak a turisztikai szakmában egyébként.
Ha csak egy adatot mondhatok: az orvosturizmus, az egészségügyi turizmus területén
Magyarország láthatatlanul globális vezető pozíciót vívott ki mondjuk a
fogturizmusban, 14 százalék a globális turizmuson belül a fogturizmus. Az európai
fogturizmuson belül 44 százalékot jelent. Semmilyen állami támogatást nem kaptak
hozzá. Tehát nagyon érdekes, hogy amiben az állam részt vett támogatóként, az nem
mindenhol ment úgy előre, ahogy előre kellett volna mennie, és amiben az állam nem
volt ott, ott szinte a semmiből gyorsan mentek előre. Ez egy érdekes dolog. Ezt
figyelembe kell vennünk a turisztikai koncepcióban.

Sós Tamás képviselő úr kérdezett az időről. Én azt gondolom, hogy a
következő 6 hónapban a szakképzés rendszerében is és a többi területen is a teljes
felülvizsgálatra és a teljes újragondolásra tudunk vállalkozni. Ez nem kevés. Ahhoz,
hogy a következő húsz évet megalapozzuk, nagyon jó alapokra van szükség, ahhoz
mindent tudnunk kell, amit tudnunk kell, és kell egy jó stratégia. És az azt követő,
akkor már 12 hónapban - hiszen összesen 18 hónapról beszéltem - kell megépítenünk
az új rendszereket. Ez a szakképzésre is iránymutató megítélésem szerint.

A kamara esetében, azt gondolom, egy jó munkamegosztást tudunk majd
kialakítani, a 30 szakma esetében bővíteni is lehet. Nem tudom, hogy el tudunk-e
jutni odáig, hogy minden szakmát a kamara szárnyai alá bocsátunk. Kétszáz évvel
ezelőtt kezdett kialakulni a német duális szakképzési rendszer, nekünk kiesett egy kis
idő az elmúlt 50-60 évben, de az irány egyértelmű. Tehát az üzleti szektorral együtt, a
kormány és az üzleti szektor közös programjaként bővíteni érdemes a kamara
szárnyai alá bocsátott szakmák számát. És természetesen vizsgálni kell, amit a
képviselő úr mondott, hogy a cégek miért fogadnak, vagy miért nem fogadnak
valakit. Ennek sok oka van, például adóztatási okai is vannak, például bürokráciaokai
is vannak, adminisztratív kötelezettség oldala is van. A kétkezi munka felértékelése
számomra személyesen is meg a gazdaságpolitika számára is kulcskérdés, és
természetesen a hiányszakmák esetében ugyanígy az ösztöndíjak esetében is
iránymutató ez. Az előrehozott szakképzésről volt szó.

A felnőttképzés tulajdonképpen egy külön megoldandó feladat. Vannak, akik
nagyon jól oldják meg - a skandináv országok, az angolszász országok közül sokan -,
és vannak, akik rosszul oldják meg. Ez a szakképzésre is érvényes. Én azt gondolom,
hogy a legjobb a best practice, tehát a legjobb globális mintákat kell alapul venni
minden esetben, így a felnőttképzés, a szakképzés, az adórendszer vagy a bürokrácia
esetében is. Abba kell hagyni azt, hogy magunkhoz mérünk; a legjobbakhoz kell
mérnünk magunkat ahhoz, hogy előrelépjünk, tehát azt gondolom, hogy a
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felnőttképzésnél is az élethosszig tartó tanulást és az ennek megfelelő
intézményrendszert kell megoldanunk, beleértve a civil intézményrendszer
bekapcsolását is.

Michl József képviselő úr a munkára nevelés és a két minisztérium közötti
együttműködés kérdését vetette fel: természetesen a legszorosabban együtt fogunk
működni. Ezt a dolgot nem lehet megoldani egy minisztériumból, de még a
kormányon belül sem, tehát nem csupán a kormányon belüli együttműködésre van
szükség, ahogy képviselő úr említette, és ezzel mélyen egyetértek, hanem a kormány
és az üzleti szektor, a kormány és a civil élet közötti együttműködésre, tehát egy
varázslatos új háromszöget kell felépítenünk, ami működik, mert egyedül ebből
egyetlenegy partner sem tudja megoldani ezt a kérdést, és ennek nagyon sok egyéb
elágazása van. Lesznek-e európai uniós források? Ha akarjuk, lesznek; márpedig
szeretnénk, úgyhogy lesznek. Pál Béla képviselő úr itt feltett kérdésére azt tudom
mondani, hogy igen, tehát minden olyan pénzügyi forrást erőnkhöz mérten
rendelkezésre kell bocsátani, ami a szakképzéshez, a munkára neveléshez, a
hiányszakmákhoz szükséges.

Az Osztolykán Ágnes képviselő asszony által felhozott ormánsági példáról
hallottam - részleteiben nem ismerem, de hallottam -, és rendkívül pozitívnak tartom,
amit én tudok róla. Nagyjából ez lehetne az irányvonala annak, hogy hogyan működik
együtt a kormány, az üzleti szektor és a civil élet. Talán sokan ismerik azt a példát,
hogy hogyan lett a New York-i Harlem biztonságos hely. Sok oka van annak, százegy
oka, de az egyik ok például az, hogy vezető amerikai tudósok előadásokat tartottak a
fekete, afroamerikai iskolákban, tehát a civil élet bekapcsolása, a szellem
bekapcsolása a különböző foglalkoztatási, képzési, oktatási és egyéb programokba,
azt gondolom, hogy egy jó dolog lenne.

Ferenczi Gábor úrnak a szakképzés háttérintézményeire vonatkozó kérdésére
ugyanazt tudom mondani: teljes felülvizsgálatot tartok szükségesnek és egy ütőképes,
jó, újragondolt koncepció mentén az újjáépítést. A kistelepüléseket természetesen
minden módon támogatni kell. Itt nagyon sok kérdés foglalkozott már a
kistelepülésekkel. A kistelepülés egyben kisvállalkozás is, egyben a városok sok-sok
problémájának a megoldása is helyben, az egyben mezőgazdaság, az egyben
turizmus, az egyben építőipar, tehát a kistelepüléseken lehetséges oktatás,
egészségügyi ellátás, munkalehetőség, életminőség, infrastruktúra ennek a
kormánypolitikának, amit képviselünk, kulcsfeladata, és persze ezt most csak az
oktatásnál vagy a szakképzésnél mondjuk, de ugyanez vonatkozik a különböző
termelő, szolgáltató és egyéb feladatokra is.

Engedjék meg, hogy a magam részéről utolsó mondatként azt mondjam el,
hogy mindaz, ami itt felmerült kérdésként, véleményként és gondolatként, azt
gondolom, hogy valaminek a kezdete, tehát egy húsz évet érdemes lezárnunk, és ez a
húsz év, ami előttünk áll, valakinek a számára még sokkal több: ez a húsz év
elégséges arra, amiről mi most beszéltünk. Másoknak elégséges volt: elégséges volt
1950-1973 között Japánnak, 1963-1988 között Szingapúrnak, 23 év alatt Írországnak,
25 év alatt Finnországnak, tehát amiről mi most beszélünk, ez egy másik magyar
gazdaság. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges, és minden olyan gondolat, vélemény,
javaslat majd a nemzeti konzultáció és a politika keretében vagy a civil élet, a
kormány, a politika és az üzleti élet együttműködésében, ami felmerülhet, ezt
szolgálja, úgyhogy a magam részéről köszönöm szépen a lehetőséget, és induljuk el,
kezdjük újra. Köszönöm szépen.

(Az elnöklést Bánki Erik, a Sport- és turisztikai bizottság elnöke veszi át.)
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ELNÖK: Köszönjük szépen miniszterjelölt úr válaszait. Nem marad más
hátra, minthogy a bizottságoknak szavazniuk kell arról, hogy javasolják-e Matolcsy
György urat a nemzetgazdasági miniszteri kinevezésre.

A Sport- és turisztikai bizottság határozathozatala
Kérem akkor elsőként a Sport- és turisztikai bizottság tagjait, hogy aki

javasolja miniszterjelölt úr kinevezését, az kézfelemeléssel ezt jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Egy. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő.

Ez azt jelenti, hogy 13 igen szavazat, 2 tartózkodás és 1 ellenvélemény mellett
a bizottság döntő többsége támogatja Matolcsy György úr kinevezését.

Én a bizottság elnökeként csak annyit kívánok miniszter úrnak, hogy ne
legyen sikeresebb annál, mint amilyen volt, az nekünk már bőven elég lesz a
következő időszakban.

(Az elnöklést Pokorni Zoltán, az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság elnöke
veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm. Az oktatási bizottság tagjait kérdezzük. Szavazunk:
miniszteri alkalmasságról kell dönteni.

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság határozathozatala
Aki igennel kíván szavazni, az most teheti meg! (Szavazás.) Köszönöm. Aki

nemmel kíván szavazni? (Szavazás.) Egy. Aki tartózkodni kíván? (Szavazás.) Kettő.
(Pál Bélához:) Béla, szavazol? (Jelzésre:) Igennel szavaztál; köszönöm.

2 tartózkodással és 1 nem szavazattal, 18 igen szavazattal tartottunk
alkalmasnak a miniszteri posztra.

Jó munkát kívánok! Köszönjük szépen. (Taps.) Az oktatási bizottság tagjainak
figyelmét felhívom arra, hogy az ülésünk nem ér véget, egy perc és folytatjuk, mert
van módosító indítvány a közoktatási törvényhez, tehát senki ne menjen sehova az
oktatási bizottság tagjai részéről.

(Az elnöklést Bánki Erik, a Sport- és turisztikai bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: A Sport- és turisztikai bizottság viszont befejezi munkáját.
Köszönöm a képviselők megjelenését. (Rövid szünet.)

(Az elnöklést Pokorni Zoltán, az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság elnöke
veszi át.)

Egyebek
ELNÖK: Tisztelettel, akkor folytatjuk az oktatási bizottság ülését. Mindenki

láthatta a közoktatási törvény egyházi iskolás javaslatához beérkezett módosító
indítványokat, ha jól látom, Lamperth Mónika és Hiller István jegyzi mind a kettőt.
Van-e valaki, aki a módosító indítványt benyújtó képviselők nevében ismertetni
kívánja ezek tartalmát? (Senki nem jelentkezik.) Olvasható a kiosztott anyagban.
Szánjunk rá azért pár másodpercet, hogy mindenki át tudja tanulmányozni a kiosztott
anyagot. A javaslat két évet…, illetve egy évet iktat be egészen pontosan, és így nyer
értelmet a „második év” megfogalmazás. …Illetve - bocsánat! - a másodiknál
„legalább már két év eltelt” van, tehát mégis csak két év. Kíván-e valaki a javaslat
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mellett érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Mellette nem kíván érvelni senki. Kíván-e
valaki a javaslat ellen érvelni? (Senki nem jelentkezik.) Se mellette, se ellene nem
kíván érvelni senki… (Közbeszólások.) Várjunk még? Olvassuk? Vitassuk?
(Jelzésre:) Döntésre kész a bizottság? (Közbeszólások: Abszolút kész!) Úgy látom,
hogy döntésre kész. Akkor döntsünk! Pontonként szavazunk természetesen.

Aki támogatja az 1. pont alatt lévő Hiller-Lamperth-javaslatot, az, kérem,
most szavazzon… (Révész Máriusz: A két pont összefügg!) Kétségtelen, kétségtelenül
összefügg, de mi akkor is pontonként fogunk szavazni. (Derültség.)

Aki támogatja az 1. pont alatt jegyzett Hiller-Lamperth-javaslatot, kérem,
most szavazzon. (Szavazás.) Kettő. Aki ellene van, most tegye fel a kezét! (Szavazás.)
Köszönöm. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 2 igen, 18 nem és 1 tartózkodás.

A 2. pont alatti javaslat következik. Kérem, aki egyetért vele, most szavazzon.
(Szavazás.) Kettő. Aki ellene van? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (Szavazás.)
Egy. Köszönöm.

Ilyen módon ezt a két javaslatot megvitattuk.
A bizottság nem kíván… Kívánunk előadót állítani? Mi van itt? (Edelényi

Zsuzsánna: Itt már nem kell.) Az általános vitánál kellett, bocsánat. (Az elnök
Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.)

Három tárgyban le kell ülnünk, és bizottsági ülést kell tartanunk: a
jogosítványos és a családi pótlékos javaslat kapcsán, illetve van egy új javaslat a Ház
előtt - Kósa Lajos jegyzi azt is valamelyik képviselőtársával… (Pichler Imre
Lászlónak:) Imre, veled -, ez pedig az iskolák átszervezésére engedett időszak
megváltoztatásáról szól. Ha jól tudom, ez most márciustól áprilisig…
(Közbeszólások.) …májusig tarthat, és ezt az időszakot akarják a javaslattevők
kinyújtani. E három pont - az első kettőhöz, a jogosítványhoz, illetve a családi
pótlékhoz módosítók érkeztek, ezen harmadik kapcsán az általános vitára való
alkalmasságról, illetve a tárgysorozatba-vételről kell döntsünk - kapcsán javaslom a
bizottságnak, hogy üljön össze hétfőn, 12-kor, tehát egy órával a plenáris ülés kezdete
előtt, ha ez mindenkinek megfelel (Nincs ellenvélemény.), itt, a házban, majd
mindenkit értesítünk a helyszínről. Egy fegyelmezett, összefogott munkával talán
végezni tudunk a munkával egy óra alatt ennek a három pontnak a kapcsán.

A bizottság ülését bezárom, hacsak nincs valami egyéb bejelentenivaló. (Senki
nem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Jó munkát mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 54 perc)

Pokorni Zoltán
az Oktatási és tudományos bizottság

elnöke

Bánki Erik
a Sport- és turisztikai bizottság

elnöke
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