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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Jakab Péter (Jobbik) 
országgyűlési képviselő "Mészáros Lőrinc lesz-e a nyertese a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési 
Konstrukciónak, vagy ezúttal törekszenek az igazságos forrásfelosztásra? " című, K/8718. számú 
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat. 



Címzett: Jakab Péter (Jobbik)
Benyújtó: Dömötör Csaba, Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Orbán Viktor 
miniszterelnök úrhoz intézett, Jakab Péter (Jobbik) országgyűlési képviselő "Mészáros Lőrinc 
lesz-e a nyertese a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukciónak, vagy ezúttal törekszenek az 
igazságos forrásfelosztásra? " című, K/8718. számú írásbeli kérdésére – Rogán Antal miniszter 
megbízásából – az alábbi választ adom.

Tájékoztatom képviselő urat, hogy a beérkezett pályázati anyagokat a turisztikai célterület-
fejlesztés, a szálláshely-szolgáltatás és a projektfinanszírozás területén jártasságot szerzett felkészült
szakemberek értékelik egyértelmű és világos pályázati szempontok alapján. Egyebek mellett 
figyelembe veszik például, hogy a tervezett fejlesztés illeszkedik-e a turisztikai célterület 
adottságaihoz, hozzájárul-e a helyi gazdaság fejlődéséhez és a térségi erőforrások helyben 
tartásához, hogy az üzleti tervben szereplő átlagár-kimutatás, illetve a tervezett működtetési költség 
reális-e, vagy, hogy a pályázók alkalmaznának-e korszerű, energiatakarékos megoldásokat. A 
benyújtott pályázatok értékelése jelenleg is zajlik.

A szálláshely-fejlesztési program népszerűségét mutatja, hogy a pályázati felhívásra beérkezett 
kérelmek forrásigénye kevesebb mint egy hónap alatt elérte a meghirdetett keretösszeg 
többszörösét.

A kormány Közép-Európa turisztikai központjává kívánja tenni Magyarországot. Ez egy olyan cél, 
amellyel bizonyára Ön is egyetért. A megvalósításához ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a hazai 
kereskedelmi szálláshelyek megfeleljenek a modern turizmus kihívásainak. Ezért hirdette meg a 
kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével a Kisfaludy Szálláshely-fejlesztési 
Konstrukció elnevezésű, 20 milliárd forint keretösszegű programot. Ennek egyrészt az a célja, hogy 
javuljon a már meglévő nagy kapacitású szállodák általános minősége, másrészt pedig az, hogy új 
szállodák létesüljenek szerte az országban.

Tisztelettel,

Dömötör Csaba
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