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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
munkatársait, köszöntöm meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és 
köszöntöm a napirendi pontok előadóit, jelen esetben az 1. napirendi pontunk előadója 
Navracsics Tibor, az Európai Bizottságba jelölt magyar tag. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom a jelenléti ív 
alapján, hogy bizottságunk határozatképes.  

A napirendi javaslat ismertetése, a napirend elfogadása 

A mai napra három napirendi pontot tűztünk ki, amit képviselőtársaimnak a 
törvényi előírásnak megfelelően írásban jeleztem. Tehát a mai napi napirendi 
pontjaink a következők. Az 1.: Navracsics Tibor, az Európai Bizottságba jelölt magyar 
meghallgatása; a 2. napirendi pontunk: Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat; a 
3. pedig nagykövetjelölt meghallgatása, ahol zárt ülést fogok elrendelni. 

Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki egyetért a 
napirendi pontok megtárgyalásával? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára 
megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

Az elnök napirend előtti hozzászólása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Még mielőtt hozzákezdenénk az 1. napirendi pont 
megtárgyalásához, engedjenek meg egy rövid napirend előtti felszólalást. Szeretném 
tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy október 14-e és 16-a között Hernádvécsén került 
sor a visegrádi négyek európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak a találkozójára. A 
tanácskozás kiemelten foglalkozott az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatával, az 
uniós és regionális energiabiztonsággal és energiahatékonysággal, valamint a határ 
menti együttműködés keretében az Abaújvár és Kenyhec közötti Hernád-híd, valamint 
a Miskolc-Kassa közötti autópálya kérdéskörével. A tanácskozás végén 
zárónyilatkozatot fogadtunk el, amit minden parlament és minden érintett kormány 
számára eljuttatunk. 

A kormány részéről Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára, valamint Perényi Zsigmond, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára 
tartott expozét. Szeretném külön megköszönni Tessely Zoltán alelnök úrnak és Csöbör 
Katalin képviselő asszonynak az aktív részvételét.  

Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottságba jelölt magyar tag 
meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához. A 
kormány az Európai Bizottság magyar tagjának dr. Navracsics Tibort jelölte, aki 
várhatóan a hamarosan felálló Bizottság oktatásügyért, kultúráért és ifjúságpolitikáért 
felelős tagja lesz. Immáron bevett hagyományunk, hogy a bizottságunk meghallgatja a 
kormány által uniós biztosnak javasolt személyt. Emlékeztetem képviselőtársaimat, 
különösen a fiatalabbakat, hogy így volt ez 2004 októberében és 2010 januárjában is. A 
meghallgatás során a jelölt alkalmasságáról a bizottságunk nem kell szavaznia, mivel a 
magyar biztos és az Országgyűlés között nincs közjogi kapcsolat.  

A meghallgatás során - bizottságunk szokásához híven - először a biztosjelölt 
úrnak adom meg a szót, utána képviselőtársaim tehetnek fel kérdéseket, amit 
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összegyűjtünk, végül visszaadom a szót a biztosjelölt úrnak válaszadásra. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a meghallgatás tervezett időtartama egy óra.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelettel arra kérem Navracsics Tibor biztosjelölt urat, 
hogy röviden tartsa meg az expozéját, és utána átadom a szót képviselőtársaimnak. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Navracsics Tibor szóbeli kiegészítése 

DR. NAVRACSICS TIBOR biztosjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Ha 
megengedik, akkor a rövidség kedvéért három csomópont köré csoportosítanám a 
rövid bevezetőmet, amely a biztosjelölti, illetve leendő biztosi státusommal 
kapcsolatos: az első azoknak a területeknek a főbb célkitűzései az elkövetkező öt évben, 
amely területek felügyeletével fogok foglalkozni, a másik az intézményi háttere, illetve 
kapcsolódási pontjai a Bizottságon belül a munkámnak, illetve a harmadik rész pedig a 
biztosi státusszal kapcsolatos, azzal összefüggő kérdések. 

Ami az első pontot illeti, az elsőbbségi célkitűzések a területtel kapcsolatban 
alapvetően öt pontban összegezhetők. A különböző területek azért ezen túl is nyúlnak, 
hiszen a biztosi hivatalos elnevezésem nem pontosan fedi le azokat a területeket, 
amelyek valójában a portfólióhoz tartoznak; erről majd a későbbiekben fogok beszélni. 

Az első és legfontosabb pontja a portfólión belüli célkitűzéseknek az, hogy az 
Európa 2020 stratégiai dokumentumhoz kapcsolódóan az oktatás, azon belül is a 
szakképzés és a felsőoktatás - mint stratégiai területek - érdemben járuljanak hozzá 
ahhoz, hogy az Európai Unió ismét versenyképes gazdaságként tudjon részt venni a 
világgazdasági versenyben, javítva a versenyképességet. Itt az oktatás hozzájárulása 
elsősorban az úgynevezett foglalkoztathatóság növelését és javítását célozza, azaz olyan 
oktatási intézményrendszereket kell kialakítani - a tapasztalatok cseréje, a reformok 
bátorítása révén -, amelyek az oktatás gyakorlatiasabbá tétele révén hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az oktatást elhagyó fiatalok Európa bármely pontján nagyobb eséllyel 
tudjanak munkahelyet találni maguknak, ráadásul versenyképes munkahelyet találni 
maguknak. Tehát a tudásnak is versenyképesnek kell lenni, és egyben a 
foglalkoztathatóságot is kell növelni. 

Ennek részeként, de kiemelt részeként - csak hogy az oktatási rendszer 
vertikumának két végpontját jelöljem ki - egyrészt az iskola előtti, úgynevezett 
koragyermekkori oktatás és nevelés területén kell arra ösztönözni a tagállamokat, hogy 
minél magasabb színvonalú legyen a koragyermekkori oktatás és nevelés. Ebben 
egyébként Magyarország jó példával jár elöl azzal, hogy három éves kortól kezdve 
kötelezővé teszi az óvodai nevelést, pontosan azokból a célokból, amelyek az európai 
uniós stratégia célkitűzései is: a szocializáció elősegítése és ezen belül is különösen a 
társadalmi integráció elősegítése, azaz a hátrányos helyzetű családokból érkező 
gyermekek minél hamarabb tudjanak bekapcsolódni, már az iskola előtti időszakban 
tudjanak bekapcsolódni egy olyan nevelési rendszerbe, amelynek alapvető célkitűzése 
az életlehetőségek, illetve az esélyek kiegyenlítése vagy legalábbis közelítése kell hogy 
legyen. 

Illetve az oktatási rendszer másik végpontjában, az egyetemeknél alapvető 
célkitűzés, hogy az európai egyetemeknek ismét a világ legversenyképesebb egyetemei 
közé kell tartoznia. Itt az Európai Unió nemcsak a hagyományosan gazdag egyetemi 
tradíciókat kell hogy felelevenítse, de elsősorban az Erasmus Plus program révén 
lehetővé kell tennie mind a tanárok, mind pedig a diákok mobilitásának növelését, 
hiszen a felmérések is azt mutatják, hogy a mobilabb diákok lényegesen jobb 
elhelyezkedési eséllyel rendelkeznek. Azok az egyetemisták, akik egyetemi éveik alatt 
az Erasmus-program keretében másik európai uniós tagállam egyetemén is tudtak 
tanulni, ismereteket szerezni és a nyelvtudásukat tökéletesíteni, sokkal jobb, sokkal 
minőségibb munkahelyen tudtak később elhelyezkedni.  
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Ezen a területen - majd az intézményi kapcsolódások kapcsán fogok erről 
beszélni - nemcsak saját magamnak, illetve a saját portfóliómnak van felelőssége, 
hanem a foglalkoztatáspolitikáért felelős biztossal, Marianne Thyssennel is kell 
együttműködnöm, hiszen a szakoktatás egy jelentős része a foglalkoztatáspolitikához 
tartozik uniós szinten is, akárcsak a magyar szabályozású munkamegosztás szerint. 
Éppen ezért nagyon szoros együttműködést kell majd itt végrehajtanom vele. 

A másik nagy terület, amit említenék és aminek elsődlegességi célkitűzéseit 
említeném, a kultúra, a kulturális terület, amely nem csupán kulturális dimenzióval 
vagy művészeti dimenzióval rendelkezik, hanem az Európai Unió felfogása szerint és 
az Európa 2020 program szerint is nagyon komoly gazdasági jelentősége is van, hiszen 
a kulturális és kreatív ipar, illetve a kulturális és kreatív szektor jelentős mértékben 
hozzájárul az Európai Unió versenyképességéhez. Az innovativitás és a kreativitás 
révén az Európai Unió itt valóban a világszínvonalat jelenti és versenyben van, azt kell 
biztosítanunk, hogy megőrizzük ezt a vezető szerepünket. Részben a Kreatív Európa 
programhoz kötődően a művészek mobilitásának elősegítése révén, részben az új 
műfajok megjelenésében is az elsőbbség biztosítása révén - gondolok itt elsősorban a 
digitalizáció és a digitális kor beköszöntével új művészeti ágak megjelenésére - lépést 
kell tartanunk más országokkal.  

Illetve ami a területnek az elkövetkezőkben valószínűleg egy nagy és elhúzódó 
szabályozási kérdése lesz, az uniós szinten a szerzői jogok szabályozása vagy esetleges 
reformjának a kérdése. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, hiszen szerzők, fogyasztók és 
multinacionális cégek érdekei feszülnek majd a közeljövőben egymásnak, így itt 
rendkívüli óvatossággal kell eljárni. 

A harmadik nagy terület az ifjúság, ami szintén szerepel a portfólió nevében. Az 
ifjúság már érintett itt az oktatás, az Erasmus Plus révén, de érintett az uniós 
polgárság révén is, hiszen az ifjúság teremti meg számunkra azt a lehetőséget, hogy a 
fiatalok beleszólási jogának megteremtésével, a fiataloknak szóló érzékeny megoldások 
elterjesztésével esetleg érdekeltebbé tegyük a fiatalokat abban, hogy az Európai Unió - 
ahogyan mi, magyarok szoktuk nevezni - a közösségek közössége legyen (Dr. Józsa 
István megérkezik az ülésre.), tehát olyan közösséggé tudjon válni, amely tiszteletben 
tartja az európai földrészen elhelyezkedő közösségeket, legyen szó akár nemzeti 
közösségekről, akár vallási közösségekről, akár életkori közösségekről, akár regionális 
közösségekről, és tiszteletben tartva ezek sajátosságát, ügyelve ezek érzékenységére, 
mégis keresi azokat a közös pontokat, amelyek az Európai Unión belül összekötnek 
minket akár a kulturális örökség tekintetében, akár pedig az életesélyek tekintetében. 

Az ifjúság problémájának az élességét mindennél jobban veti az fel, hogy az 
európai gazdasági válság legsúlyosabban érintett célcsoportja pontosan az ifjúság. 
Vannak olyan országok, dél-európai országok, ahol a fiatalok munkanélkülisége az 
50 százalékot is meghaladja, nagyon magas iskolaelhagyási rátával. Tehát pontosan azt 
látjuk, hogy elveszőben van egy nemzedék egyes országokban, és az ifjúság jobb 
megszólítása révén, illetve az egyes országokban látott jó megoldások népszerűsítése 
révén talán tudunk lépni annak érdekében, hogy a fiatalokat bevonjuk az uniós 
döntéshozatalba, hallathassák a hangjukat, illetve a foglalkoztatáspolitikában, a 
versenypolitikában is és természetesen az oktatásban is tudjunk olyan megoldásokat 
alkalmazni, amelyek a fiatalokat jobban megszólítják. 

Vannak olyan területek, amelyek a portfólió nevében nem szerepelnek, ettől 
függetlenül ugyanolyan fontosak. Ilyen a sport, amely most először az Európai Unió 
költségvetésében is megjelenik, amennyiben a szabadidősportra a jövőben az Európai 
Unió 300 millió eurót tud fordítani. Ez számunkra is óriási pénz, ez minden uniós 
tagállam számára óriási pénz, és elsődleges célunk az, hogy tegyük lehetővé, hogy a 
szabadidősport az egyes tagállamokban az eddigieknél is kiemeltebb figyelmet kapjon, 
illetve lehetőség szerint az Európai Unió is minél inkább odafigyeljen a professzionális 



8 

sport mellett a szabadidősportra is. Ezt a célt szolgálja 2015 szeptemberében az 
Európai Parlament által kezdeményezett és első alkalommal megtartandó európai 
sporthét, ami reményeim szerint majd itt Magyarországon is gazdag programot fog 
kínálni. Magyarországon azért eléggé a közérdeklődés középpontjában van a sport, de 
talán az Európai Unió többi tagállamában is sikerül felhívni erre a figyelmet. 

Illetve egy másik terület, amely szintén nem szerepel a portfólió nevében, de 
lényegi elemét adja, a többnyelvűség kérdése; a többnyelvűség két értelemben is. 
Egyrészt a dialektusok, tájnyelvek, illetve olyan kis nyelvek megőrzése, amelyeket a 
kihalás vagy ha éppen biológiai értelemben nem is a kihalás, de kulturális értelemben 
a kihalás veszélye fenyeget, tehát olyan programok támogatása az Európa Tanáccsal 
együtt, amely lehetővé teszi a kis nyelvek és a tájnyelvek megmaradását is. Illetve 
többnyelvűség a szónak a nyelvtanulási értelmében is, hiszen az Erasmus Plus egyik 
kiemelt célkitűzése pontosan az, hogy a fiatalok nyelvtanulását segítse egyrészt azért, 
mert sokkal versenyképesebb tudás megszerzését teszi lehetővé, sokkal 
foglalkoztathatóbbá válik az a fiatal, aki több nyelven beszél, és ez számunkra, 
magyarok számára egy különösen érzékeny célkitűzés, hiszen tudjuk, hogy 
Magyarországon meglehetősen rosszak a nyelvtanulási, illetve nyelvtudási adatok. 

Egy olyan terület van, amellyel kapcsolatban időről időre felmerül az, hogy 
esetleg nem tartozna a portfólióhoz - és gondolom, hogy ezzel meg kell várni a holnapi 
Európai Parlament plenáris ülésén tartandó, a Juncker-bizottság hivatalba lépésével 
kapcsolatos vitát -, ez az uniós polgárság, amellyel kapcsolatban vannak, akik el 
akarják vitatni a portfóliótól egész egyszerűen abból adódóan, hogy a magyar kormány 
által delegált biztosjelölt vagyok, és ők úgy gondolják, hogy én éppen ezért alkalmatlan 
vagyok arra, hogy civil szervezetekkel tartsam a kapcsolatot, dacára annak, hogy 
miniszterként rengeteg civil szervezettel tartottam a kapcsolatot. De van, akinek nem 
az a fontos a nyilatkozatokkal szemben, hogy mi az egyéni teljesítmény, hanem sokkal 
fontosabb az, hogy az ő személyes véleményük mi arról az országról, amely engem 
delegált. Meg fogjuk látni a holnapi vitában.  

Amennyiben az állampolgárság-terület vagy unióspolgárság-terület a 
portfólióhoz tartozik, itt egy olyan program van - egyébként a takarékosság jegyében 
erősen megcsonkított költségvetéssel, 25 százalékkal csökkentették a költségvetését -, 
amely az uniós polgárságnak ezt a területét jelenti, ez az Európa a polgárokért nevű 
program, amelynek két alterülete van, az egyik az aktív polgárságot támogató, 
kommunikációs kampány, a másik pedig azon európai emléknapok támogatása, 
amelyek közül az egyiknek éppen én voltam a kezdeményezője a magyar elnökség 
idején, ez a totalitárius rendszerek áldozatainak európai emléknapja, amely augusztus 
23-án most már Európa-szerte megtartott emléknap, és amelyet éppen én 
kezdeményeztem. Most már uniós források is állnak rendelkezésre, hogy ezeket az 
emléknapokat az Unió tagállamaiban megtarthassák.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Ennyi lett volna röviden a bevezetőm, és 
várom a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Biztosjelölt Úr! Köszönjük a beszámolóját. 

Most bizottságunk gyakorlatának megfelelően megadom a szót képviselőtársaimnak, 
összegyűjtjük a kérdéseket, és visszaadjuk a szót biztosjelölt úrnak. Tessék 
parancsolni! (Jelzésre:) Az első Gyopáros Alpár képviselő úr.  

Kérdések, hozzászólások 

GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Biztosjelölt 
Úr! Ha szabad, két kérdésem is volna. Az első a sport területével kapcsolatos, amely 
tekintetében elhangzott az ön részéről két fontos terület az európai parlamenti 
meghallgatáson, ez a tiltott szerek használata, magyarul a doppingolás elleni küzdelem 
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és a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása, magyarul a bundázás elleni 
küzdelem. 

A kérdésem az volna, hogy különösen a tekintetben, hogy ez a leginkább 
nemzetek feletti téma, és sajnos, Magyarországot is érintő kérdés: milyen eszközök 
állnak itt rendelkezésre, és mi az, ami várható ennek a problémának a megoldása vagy 
legalábbis a probléma csökkentése tekintetében? 

A másik kérdésem pedig a szakképzéssel kapcsolatos, lévén, hogy Magyarország 
néhány évvel ezelőtt rálépett arra az útra - itt a duális képzésre gondolok -, amely 
erősítheti különösen a fiatalok munkaerő-piaci esélyeit, és bízhatunk abban, hogy nem 
jutunk azoknak a dél-európai országoknak a sorsára, amelyek sajnos ebben a 
kérdésben most küzdenek.  

Az Erasmus Plusnak része a szakképzésben részt vevő hallgatók vándorlása. A 
régi tapasztalatom az, hogy a magyar hallgatók, a magyar diákok, a magyar fiatalok 
kevésbé vesznek rész ezekben a nemzetközi programokban. Ennek részben lehet oka 
az, amit ön is említett, a nyelvtudás hiánya vagy a korlátozottabb nyelvtudás vagy 
éppen a mobilitási belső indíttatás. Lehet-e ezen valahogyan javítani? Ezt rendkívül 
fontosnak tartom pontosan azért, mert párhuzamosan fut ez a két program, mind 
nemzeti szinten Magyarországon a duális szakképzés, mind pedig az Erasmus Plus, 
amely, ha jól tudom, többletforrásokat is kapott a következő hétéves ciklusra. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bana Tibor alelnök úr következik. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Biztosjelölt Úr! Az európai parlamenti meghallgatásán kifejtette, hogy a médiatörvény 
ügyében és az igazságszolgáltatási reform tekintetében nem értett egyet mindenben a 
kormánnyal, lényegében lehet azt mondani, hogy elhatárolódott a kormánytól, ami 
azért érdekes, mert annak idején nem fogalmazott meg határozott kritikákat ezekben a 
kérdésekben, s most mégis azt láttuk, hogy attól a kormánytól határolódott el, 
amelynek nemrég még tagja volt. Hozzáteszem, hogy bizonyos ügyekben európai 
parlamenti szinten joggal fogalmaztak meg kritikákat, de én úgy vélem, hogy mégis 
vállalhatóbb lett volna az, ha a meghallgatások során a saját kormánya mellett 
határozottabban kiállt volna. 

Az egyik kérdésem a portfólióra vonatkozna, bár olvashattunk ezzel 
kapcsolatban híreket, és biztosjelölt úr is említette, hogy mik itt a lehetőségek, illetve 
mi tűnik a legvalószínűbbnek. Látni-e azt, hogy mi lesz a végeredmény, vagy ezt 
egyelőre még ön sem tudja? Gondolok itt arra, hogy az uniós polgárság valóban 
elkerül-e öntől és a többi terület maradna, vagy vannak esetleg más lehetőségek is a 
végleges portfólió tekintetében. 

Az ifjúságpolitikával, oktatással összefüggésben is szeretnék kérdezni 
biztosjelölt úrtól, hiszen említette és az írásos válaszaiban is jelezte, hogy más 
biztosokkal is szorosan együtt kíván működni. Itt egyrészt arra lennék kíváncsi, hogy a 
fiatalok munkanélküliségének vonatkozásában, ennek csökkentése érdekében milyen 
lehetőséget lát például oktatási szinten, vonalon.  

Felmerült már a sport kérdése. Az írásos válaszokban is olvashattunk a dopping 
elleni fellépés fontosságáról, a sport tisztaságának jelentőségéről. Én azt szeretném 
még kérdezni, hogy vannak-e biztosjelölt úrnak olyan irányú elképzelései, hogy 
európai szinten erősítené a drogprevenciós programokat, ami szintén egy rendkívül 
fontos dolog lenne az ifjúság védelme szempontjából, és komoly problémákról 
beszélhetünk e tekintetben is európai szinten. Előre is köszönöm a válaszokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Firtl Mátyás képviselő úr következik. 
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FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Biztosjelölt Úr! Én 

tulajdonképpen nem is kérdeznék, hanem amit hangsúlyosan ki szeretnék fejezni, az a 
köszönet, hogy biztosjelölt úr az elmúlt időszakban kiállt az európai meghallgatások 
során, mert amit itt a médián keresztül láttunk, nem keveset kellett kiállni biztosjelölt 
úrnak, amikor a programját bemutatta, illetve ezzel a kérdéskörrel foglalkozott.  

Véleményem szerint a portfóliójában gyakorlatilag kimondottan olyan 
kérdésekkel is foglalkozott, amivel az EU-elnökségünk alatt is foglalkozott, és azt is el 
kell mondani, hogy az az EU-elnökség, ha nem is volt túlhangsúlyozva, de mégiscsak 
egy sikeres európai elnökség volt, és innen gondolom én azt, hogy azokat, amik a 
portfóliójában vannak, az elkövetkező időben is - természetesen a holnapi döntéstől 
függően - megfelelő szinten, kimagasló szinten fogja tudni képviselni, legyen az 
bármelyik, hiszen amiket itt megfogalmazatunk, azok Magyarországnak is hosszú 
távon az érdekei, ezek voltak eddig is, ezeket vittük, és ezt beleágyazni egy európai 
politikába szerintem nem lesz nehéz. 

De ha abból indulunk ki, amit elnök úr megfogalmazott, hogy közjogilag nincs 
különösebb lehetőségünk biztosjelölt úrhoz megfogalmazni elvárásokat, én a magam 
véleményét azért szerettem volna itt elmondani, mert a média is itt van. Azért az 
mégiscsak tarthatatlan állapot, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt hölgyeim és uraim, 
hogy amikor nemzeti érdekből biztosjelöltünk van, akkor magyar európai parlamenti 
képviselők a belpolitikát kiviszik az Európai Unióba, és ők támadják leginkább a 
háttérből is meg direkt módon is a magyar biztosjelöltet. Én éppen ezért kezdtem 
azzal, hogy köszönöm a biztosjelölt úrnak azt a kiállást, amit eddig tett.  

Csak arra hívnám fel a figyelmét párttársainknak (sic!) - nem azoknak, akik 
éppen jelen vannak, mert leginkább a DK-s képviselők jeleskednek ebben, hogy 
rárontanak a magyar biztosjelöltre -, hogy ha egyszer Magyarországnak biztosjelöltje 
van, akkor vegyenek példát más nemzetektől, hogy hogyan állnak ki a biztosjelöltjeik 
mellett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Józsa István képviselő úr.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! 

Biztosjelölt Úr! Annak a kormánynak többször hangoztatott véleménye volt, amelynek 
ön is tagja volt az elmúlt években, hogy a jóléti Európa megbukott, és hogy 
Magyarországnak más utat kell keresni. Ha jól értem, az ön portfóliója akármilyen is 
lesz, döntően a jóléti rendszerek témakörébe tartozik. Tehát ebben a megközelítésben 
kérdezem, hogy ha a jóléti Európa a magyar kormány vagy a kormányfő szerint 
megbukott, akkor az ön portfóliója felfelé vagy lefelé tud majd menni. Egyáltalán az 
étoszát szeretném kérdezni, hogy ilyen kormányzati… (Dr. Navracsics Tibor: Mijét?) 
Az étoszát szeretném kérdezni, hogy ön szerint mitől Európa Európa.  

Visszatérve arra a válaszadására, hogy talán nem folytatott kellő figyelmet arra, 
hogy sokszínű legyen a magyar média, ön szerint mitől lenne sokszínű a magyar 
média? Hiszen van Lánchíd Rádió, Mária Rádió, sokféle újonnan alakult rádió… (Firtl 
Mátyás: Klubrádió!) A Klubrádiót éppen be akarták csukni. A sokszínűségre 
kérdeznék rá: mondjuk, az állami rádió, televízió vagy ahogy most nevezik, a köztévé, 
egyáltalán a médiaszabályozás mitől lehet szabad és sokszínű ön szerint? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Tessely alelnök úr. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én is tisztelettel köszöntöm a 

biztosjelöltünket. Szeretnék néhány kérdést feltenni, és egy dologra pedig szeretném 
felhívni a figyelmet. 
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Az oktatással kapcsolatos kérdés az lenne, hogy a mai világban Európában is és 
a világ többi országában is az idegen munkavállalás, illetve a más országokban való 
oktatási rendszerekben való részvétel igen általános, ennek a feltételeit külföldön is 
elismerik, azonban annak ellenére, hogy Európában elég sok mindent tettünk ennek 
érdekében, vannak még akadályozó tényezők. Így például a diplomák elismerésével 
kapcsolatosan mindennapos problémát jelentett az, hogy egy-egy diplomának az 
elismerése, honosítása akár több száz ezer forintos költséggel is járhat. Az a kérdés, 
hogy mit lehetne ezen a téren tenni, elképzelhető-e egy olyan egységes 
bizonyítványrendszer, ami segítené a polgárainkat abban, hogy időt és anyagi 
ráfordítást spóroljanak meg. 

A kultúra kapcsán lenne egy olyan dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet: 
Európa kulturális örökségét képezi a magyar táncházmozgalom, ami szerintem 
biztosjelöltünk portfóliójának több részét is érinti: egyrészt a kultúrát, a hagyomány 
őrzését és tiszteletét, de megítélésem szerint mind az ifjúság, mind pedig a sport 
tárgykörében érintett lehet, hiszen az ifjúság számára ez a táncházmozgalom igen 
közkedvelt és értékalapú lehetőséget biztosít. Látjuk azt, hogy az iskolákban ez akár 
sportolási tevékenységnek is felfogható, hiszen a mindennapos testnevelés kapcsán 
ennek a lehetősége fennáll az iskolákban. Arra szeretném kérni a biztosjelölt urat, hogy 
ezt az ügyet képviselje, és ha van erre lehetőség, akkor ezt emelje egy kicsit jobban 
látómezőbe. 

A sporttal kapcsolatosan a következő már valóban egy kérdés lehet. Azt látjuk, 
hogy a szabadidősportra némi forrásokat tud már biztosítani az Unió, valóban, ez az 
európai mozgáshete például lehet ilyen. Azt természetesnek tartjuk, hogy a 
versenysportra európai forrásokat nem szándékozik fordítani, ugyanakkor a sportolás 
feltételeinek javításánál megítélésem szerint igen fontos lenne, hogy európai uniós 
forrásokból is lehessen erre fordítani, és ne csak állami forrás legyen erre elérhető. 
Lát-e erre lehetőséget, hogy ilyen források - például tantermek, tornatermek építése és 
egyéb tekintetében - rendelkezésre állhassanak?  

Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan: tudomásom szerint a TAO-pénzek 
felhasználási lehetősége az öt látványsport facilitásának növelésére 2016-ig áll 
országunk előtt nyitva és rendelkezésre. Van-e arra lehetőség, lát-e arra lehetőséget, 
hogy ennek esetlegesen a meghosszabbítását el lehessen érni? Hiszen látjuk azt, hogy 
milyen fontos beruházások válhattak valóra ennek a lehetőségnek az igénybevételével. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdésre jelentkezőt nem látok.  
Tisztelt Biztosjelölt Úr! A végére egy nagyon rövid kérdést engedjen meg. Ön 

egyetemi előadó, egyetemi tanár. Az első kérdésem az, hogy nem sajnálja-e a katedrát 
otthagyni a biztosjelölt posztjáért. És ha van alkalmas jelölt az Európai Unióba, akkor 
valóban ön alkalmas ennek a portfóliónak a betöltésére, hiszen ahogy ön is említette, a 
jövőbeni biztosi feladatai között első rendben kerül szóba az oktatás és a szakképzés, 
vagyis az egyetemek. Mint egyetemi előadó nyilván önnek vannak ismeretei az Európai 
Unióban az egyetemekről. Minden évben - főleg az Egyesült Államokban - szokás 
rangsort felállítani a világ egyetemei között, és bizony, ha megnézzük, akkor az 
angolszász területen még csak-csak, de leginkább az Egyesült Államok keleti 
partvidékének egyetemei vannak az első helyen.  

Ön mint biztosjelölt úr hogyan látja az Európai Unió egyetemeit? Említette azt, 
hogy óriási szerepe van ebben a versenyképességnek, az Európai Unió 
versenyképességének, amikor azt látjuk, hogy egyfajta agyelszívás folyik Európából az 
Egyesült Államok felé, egyre több támogatást kapnak az amerikai egyetemek, és ezzel 
bizony versenyhátrányba kerülnek az európaiak. Milyen programokban gondolkodik 
az elkövetkezendő időszakban, hogy ezt az egyenetlenséget kiegyenlítsük? És szűkebb 
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pátriánkat tekintve pedig Közép-Európában hogyan látja, például a visegrádi négyek 
egyetemei közötti együttműködéssel lehet javítani valamit a pozíciónkon? Köszönöm 
szépen. 

És akkor végül visszaadom a szót a biztosjelölt úrnak, és kérem, hogy röviden 
válaszoljon a feltett kérdésekre. 

Válaszok 

DR. NAVRACSIS TIBOR biztosjelölt: Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor 
sorban haladnék. 

Gyopáros képviselő úr kérdésével kapcsolatban, hogy a dopping-, illetve a 
bundaügyben milyen eszközei vannak a Bizottságnak, illetve ennek a portfóliónak 
különösen. Ennek a portfóliónak és az Európai Unió ezen szakpolitikáinak az egyik 
jellegzetessége, hogy a szubszidiaritás jegyében alapvetően nemzeti kompetenciák 
vannak a jogszabályalkotás szempontjából. Ami a portfólió alá tartozó területek fő 
munkamódszere, az alapvetően a legjobb gyakorlatok cseréjének ösztönzése, olyan 
akciók pénzügyi támogatása, amelyek a kívánt célt érik el, illetve együttműködés a 
nemzeti szintű miniszterekkel. 

Itt két olyan területről van szó, ami valójában átlépi a nemzeti határokat, tehát 
tulajdonképpen nem nemzeti kompetenciáról van szó, és ezt jól mutatja az is, hogy 
nemzetközi szervezetek foglalkoznak vele. Éppen ezért mind a doppingnál, ahol a 
WADA a legjelentősebb szervezet, mind pedig a mérkőzések megvásárlásánál vagy 
tisztességtelen befolyásolásánál, ahol pedig az Európa Tanács fogadott el egy 
konvenciót ezzel kapcsolatban, ezekkel a szervezetekkel kell együttműködni, és 
nyilvánvalóan ösztönözni kell az egyéb partnereket, a sportszövetségeket, olimpiai 
bizottságokat, hogy ők is erősítsék az ellenőrzési rendszerüket. Doppingügyben 
egyébként, úgy tűnik, az utóbbi időben nemcsak lépést tart a WADA, hanem most már 
az új laboratóriumoknak köszönhetően meg is előzték a doppingfejlesztőket vagy a 
doppinggyártókat, tehát ott kezd kontroll alá kerülni a folyamat. A bundáknál 
nehezebb a dolog, mert ott nem technológiai fejlődésről van szó, hanem egy alapvető 
emberi gyarlóságról, amit nehéz kiküszöbölni; ez a megvásárlása a mérkőzéseknek. 

Ami az Erasmus Plus szakképzéssel kapcsolatos tevékenységet, illetve általában 
a szakképzési rendszerrel kapcsolatos fejlesztési irányokat illeti, itt az Európai Unió 
által megjelölt stratégiai irány pontosan az az irány, amely felé Magyarország is halad, 
a duális szakképzés. Ezt ösztönzi az Európai Unió, és Magyarország abszolút az 
élvonalban van ezen a területen, ennek a meghonosításával. 

Amit valóban talán fejlesztenünk kell, az a mobilitása a szakképzésben részt 
vevő tanulóknak. Én úgy gondolom, hogy egyrészt a hazánkban megtelepedett 
nemzetközi cégek, amelyek a szakképzésben is részt vesznek, természetes módon 
növelik ezt a mobilitási arányt, hiszen a saját anyatelephelyükre vagy anyacégükhöz is 
viszik a tanulókat és a hallgatókat meghatározott időre, és a nyelvtanulásra is nagyobb 
hangsúlyt fektetnek. Európai szinten 600 ezer szakképzésben részt vevő diák számára 
nyílik meg a lehetőség az Erasmus Plusszal. Ez a kétmillió egyetemi hallgatóhoz képest 
egy kis szám, de első lépésnek, én úgy gondolom, egy fontos adat. Mondom, 
Magyarország itt jól áll a szerkezeti átalakításban is, és abban bízom, hogy a mobilitás 
tekintetében is az élvonalhoz fog tartozni. 

Bana alelnök úr, először a megjegyzésére reagálnék, aztán a kérdésekre. Én úgy 
emlékszem; egy kicsit nem egyformán emlékezünk. Egyrészt én nem határolódtam el a 
kormánytól, másrészt pedig a médiatörvénnyel kapcsolatban fogalmaztam meg 
kritikát, az igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatban nem, sőt, ott a 
meghallgatáson is elmondtam, hogy a vádakkal ellentétben az Európai Bizottság által 
áprilisban publikált, úgynevezett igazságügyi eredménytábla azt mutatta, hogy 2011 és 
2013 között, tehát pontosan az igazságügyi reform eredményeként Magyarországon 
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erősödött az igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett bizalom, ezzel egyébként az 
európai uniós átlag fölött vagyunk. Az európai uniós áltag 53 százalék, nálunk 58 
százalék bízik abban, hogy Magyarországon független az igazságszolgáltatás.  

Hadd tegyem hozzá, hogy tegnap az Európai Parlamentben magyar 
kezdeményezésre a magyar médiahelyzetről rendezett, szűk körű vitában az egyik 
meghívott magyar újságíró, a Magyar Narancs főszerkesztője, Bojtár B. Endre is - 
legalábbis a beszámolók szerint - azt mondta, hogy az nem mondható, hogy a magyar 
igazságszolgáltatás elfogult lenne, tehát az igazságügyi reform minden vád ellenére, azt 
mondhatjuk, hogy hatékonyabbá tette a magyar igazságszolgáltatási rendszert. 
Természetesen itt is voltak olyan dolgok, amiket módosítanunk kellett, de itt is én 
voltam a tárgyalópartner.  

A médiatörvénnyel kapcsolatos kritikáim pedig soha nem voltak kérdésesek. A 
párttársaim tudják, hiszen frakcióülésen számtalanszor hangot adtam ennek, néha 
interjúban is utaltam rá, de én lojális ember vagyok, a pártomnak is lojális tagja 
vagyok, és a kormányomnak is lojális tagja voltam. Most mint európai uniós biztos, 
amennyiben hivatalba lépek, és amennyiben holnap bizalmat szavaz az Európai 
Parlament az új Bizottságnak, akkor az Európai Bizottságnak is lojális tagja leszek, 
következésképpen mivel arra teszem le az esküt, hogy a közösségi érdek őre leszek, és 
az Európai Uniót képviselem az Európai Bizottság tagjaként, ennek megfelelően fogok 
eljárni, és lojális leszek. Amennyiben ott is kritikai megjegyzéseim lesznek, azt 
elsősorban a munkatársaimnak fogom elmondani és nem a nyilvánossággal közlöm.  

Én egy olyan időszakban nőttem föl, amikor volt egy párt - amely azóta már kis 
párttá vált a magyar belpolitikában -, amely folyamatosan azt csinálta, hogy egymásra 
a nyilvánosság előtt mindenféléket mondtak, és számomra egy alapvető szabály a 
politikában, hogy ha nekem kritikai észrevételem van, vagy valami bajom van, akkor 
azt a párttársaimmal osztom meg, nem pedig a nyilvánossággal, lehetőség szerint.  

Egyébként az írásos válaszban összesen arra utaltam, hogy így utólag 
visszatekintve - és ezt is igaznak tartom - alábecsültük a téma érzékenységét. 
Egyébként nem az én törvényem volt, egy képviselői előterjesztés volt, még a 
kormányzati döntéshozatalon vagy munkamegosztáson belül sem hozzám tartozott 
volna a médiatörvény, azt mondhatnám, hogy ilyen „muszáj Herkules”-ként álltam 
bele a médiatörvény elfogadott szövegének a képviseletébe a nemzetközi fórumokon, 
attól függetlenül, hogy mi volt egyébként a magánvéleményem.  

De úgy gondolom, hogy egy jó kompromisszumot értünk el az európai 
szervezetekkel, ezt az Európa Tanács főtitkára, Thorbjorn Jagland is elismerte, amikor 
a velem való tárgyalásokról számolt be az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén. 

A portfólióm, mint említettem, holnap nyilván a vita során, illetve akkor fog 
eldőlni, a Bizottság elnöke fenntartotta magának a jogot, hogy nemcsak az én 
portfólióm esetében egyébként, hanem több más portfólió esetében is kisebb 
változtatásokat hajtson végre. Szó van arról, hogy a közlekedés portfóliójából például 
az űrkutatás máshova kerül, a klíma- és energiapolitika esetében a klímapolitika más 
ellenőrzés alá kerül, tehát számos olyan terület van, ami még mozog. Nálam az uniós 
polgárságról vagy az állampolgárságról van szó; nem egy meghatározó része a 
portfóliómnak, akármilyen döntés is születik, akárcsak egy országban a 
miniszterelnöknek joga az, hogy a kormányzati munkamegosztásról döntsön, a 
Bizottságban ez a Bizottság elnökét illeti meg. 

A fiatalok munkanélküliségénél az oktatásban azt a célt jelölte meg az Európa 
2020 stratégiai dokumentum - és az én feladatom ennek a gyakorlatba átültetése -, 
hogy lehetőség szerint minél gyakorlatiasabb oktatás legyen. Az európai oktatási 
rendszereknek, szinte mindegyik európai oktatási rendszernek az egyik alapvető 
problémája, hogy az elméleti tudás átadásában jók általában, azonban a gyakorlati 
tudásátadás, a közvetlenül a munkaerőpiacon hasznosítható tudásátadás tekintetében 
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lemaradóban van részben az ázsiai, részben az amerikai felsőoktatási és oktatási 
rendszerekhez képest. Ez Magyarországon is egy több éves felismerés, a szakképzés 
reformja révén, illetve most a felsőoktatás átalakítása révén is szóba kerülnek ezek a 
problémák.  

Az Európai Unió célkitűzése, hogy a foglalkoztathatóságot növelje minden 
szinten, részben nyissa meg az oktatási rendszert a munkaerőpiac felé, azaz a 
felsőoktatás és a szakképzés átalakításánál hallgassa meg a munkáltatókat, melyek 
azok a gyakorlatias készségek, amikre szükségük van, és a képzési rendszerbe be kell 
építeni, részben pedig olyan, úgynevezett horizontális készségek oktatási rendszerbe 
való bevezetése révén, mint a vállalkozói készségek vagy a vállalkozói tudás, hogyan 
kell vállalkozásokat indítani, hogyan kell ezeket működtetni, a digitális készségek, a 
digitális korhoz fűződő készségek és a nyelvtanulás, amiről már volt szó; ezeket 
ösztönzi, hogy minden oktatási rendszerben lehetőség szerint minél inkább jelenjen 
meg. Abban bízunk, hogy ezzel is hozzájárulhat ez a fiatalok munkanélküliségének 
csökkenéséhez. Persze az igazi megoldás a gazdasági növekedés lenne, ami az Európai 
Unióban mindmáig várat magára. 

Drogprevenciós programok erősítése. Maga a terület alapvetően az 
egészségüggyel foglalkozó biztoshoz tartozik, de én abszolút, amennyi az ifjúság részét 
illeti, ebben partner leszek, és fogok beszélni erről az egészségüggyel foglalkozó 
biztossal. 

Firtl Mátyás képviselő úr megjegyzéseit köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy a 
magyar európai uniós elnökség egy olyan sikeres európai uniós elnökség volt, amellyel 
kapcsolatosan még most is lehet találkozni, mert még most is felemlegetik, az elmúlt 
évek legsikeresebb európai uniós elnöksége volt szervezettség tekintetében is és az 
elért eredmények tekintetében is.  

Józsa képviselő úr kérdéseire válaszolva: először is énszerintem tőlem nem tud 
mondani olyan idézetet, amelyben én akár egyetlen szkeptikus mondatot is az európai 
integrációval kapcsolatban megengedtem volna magamnak, merthogy én mélyen 
hiszek az európai integrációban. Én úgy gondolom, hogy persze, sok baj van, ebben 
szerintem egyetértünk, meg szerintem mindenki egyetért azzal, hogy az Európai 
Uniónak sok baja van. Én még nem láttam olyan politikai rendszert, aminek egyébként 
ne lenne sok baja. Az európai integrációnak is sok baja van, de mi, magyarok, azt 
mondhatom, hogy ezer éven keresztül küzdöttünk azért, hogy ott legyünk, ahol 
vagyunk, és ez egy óriási eredmény, és nincsen, nem látok jelen pillanatban olyan 
tényezőt vagy olyan akadályozó jelenséget, amely miatt Magyarországnak akár csak 
komolyan meg kellene fontolnia az európai uniós tagságát vagy át kellene gondolni, 
vagy bármit kellene ezzel tenni. Én úgy gondolom, hogy Magyarország kulturálisan is, 
politikailag is, civilizációs szempontból is Európához tartozik. Ma az európai egység 
vagy az európai kultúra intézményes megjelenítője az Európai Unió, és nekünk itt van 
a helyünk. 

Valóban a jóléti rendszerekhez tartozik ezeknek a területeknek a jelentős része, 
és ez okoz is komoly problémát, mert a tagállamok elsődlegesen, amikor a gazdasági 
válságból való kivezető utat tervezik - nemcsak Magyarország és nem is elsősorban 
Magyarország, de más országok, elsősorban a déli országok - az oktatási, kulturális 
költségvetést vágják meg, sőt, mint említettem a bevezetőmben, az uniós polgárság 
uniós költségvetését is 25 százalékkal maga az Európai Unió is csökkentette. Éppen 
ezért az Európai Unió egyik célkitűzése az, hogy miközben támogatja az egyes országok 
költségvetési, stabilizációs politikáját, arra próbálja rábírni a kormányokat, hogy 
lehetőség szerint azokat a szakpolitikákat támogassák, azokra helyezzék a támogatást, 
amelyek a kitörést elősegíthetik, és így az oktatást jelölik meg. Nagyon hamar el fog 
egyébként dőlni, hogy az Európai Bizottság mennyire tud megfelelni ezeknek az 
elvárásoknak, hiszen Jean-Claude Juncker a szeptemberi, Európai Parlamentben 
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tartott beszédében elmondta, hogy a hivatalba lépését követően rövid időn belül egy 
300 milliárdos növekedésösztönző programmal fog előállni az Európai Parlamentben, 
amelynek az egyik eleme az oktatás lesz. Amennyiben van komoly akarat a tagállamok 
részéről az oktatás fejlesztésére, akkor én úgy gondolom, hogy ennek meg kell jelennie 
már a jövő évben is a költségvetési ráfordításokban. 

Az pedig, hogy ez a portfólió lefelé vagy felfelé fog menni, tőlem függ jórészt. 
Úgy tudom vagy úgy látom a politikában most már pár éve itt lévő emberként, hogy 
nincsenek a politikában predesztinált sikerek. Lehet egy nagyon jónak tűnő portfólió is 
teljes bukás, ha az éppen úgy alakul, és lehet egy nagyon gyengének induló portfólió is 
nagyon jó, ha olyan ember vezeti, aki azonosulni tud vele, és sok mindent tud kihozni 
belőle. Igyekszem a tudásom legjavát ennek a portfóliónak a vezetésére fordítani, és 
abban bízom, hogy Magyarországra nem fogok szégyent hozni, mert bármennyire is 
uniós biztos leszek, azért mindenki egy kicsit úgy is nézi - mint ahogyan eddig is a 
meghallgatások során láttuk -, hogy Magyarország egyik embere, egyik politikusa van 
ott a Bizottságban.  

Tessely alelnök úr kérdésére, hogy a diplomák elismerése mikor valósul meg: ez 
már egy megindult és hosszú folyamat. Először nemcsak a diplomák, de a 
szakképzések, tehát a szakoktatáson belüli szakképzések megfeleltetése is szükséges, 
tehát a közép- és felsőfok egyaránt a cél részét képezi. Egyelőre az ekvivalenciát 
próbálják kidolgozni, tehát nem a teljes megfeleltetést, hanem az egymás mellé 
helyezést és az átjárhatóságot a képzésnél. Ez nagyon nehezen megy, a tagállamok 
nehezen haladnak ezen a téren előre, és ebben nem is csak a szűkkeblűséget lehet látni, 
vagy legalábbis én hajlamos vagyok ebben piacvédelmet is látni.  

Tehát egy kicsit mindenki vagy sokan félnek attól, hogy ha teljesen átjárhatók 
lesznek a diplomák Európa-szerte, és ez elsősorban a nyugati országoknak nem 
annyira érdeke, akkor - ami most már megfigyelhető az orvosképzés területén is, 
illetve az informatikusoknál is, az egyébként számukra olcsóbb, de tudásban legalább 
annyira vagy még inkább versenyképesebb, mint a nyugat-európai munkaerő - ez a 
kelet-európai vagy közép-európai munkaerő megjelenik, és az ő munkaerőpiacukat 
veszélyeztetheti. Ezért meglehetősen lassan haladunk előre itt az ekvivalencia 
tekintetében, de van egy folyamat, aminek a következő lépése az lenne, hogy a 
tagállamok sorra jelentik be, hogy a saját rendszerüket ekvivalenssé tették a 
többiekkel. Ez ügyben még sokat kell majd előrehaladni. 

A magyar táncházmozgalommal kapcsolatban a felkérést köszönöm és 
igyekszem megfelelni neki. 

A sport tekintetében az európai parlamenti meghallgatásomon is szóba került 
az, hogy európai parlamenti képviselők ösztönözték, hogy kellene egy uniós program a 
sportinfrastruktúra növelésére, ami a szabadidősportot is kiszolgálja, de nemcsak a 
szabadidősportot szolgálja ki, hiszen Magyarországon is a megszülető új 
sportlétesítmények - és ebből a szempontból kiemelném egyrészt a 
tornateremprogramot, másrészt pedig a járási uszodaprogramot: mind a kettő olyan, 
amely nemcsak a diákokat szolgálja, hanem egyébként szabadidőben a 
szabadidősportot is. Én a saját szülővárosomból tudom azt a példát hozni, hogy ha ma 
már gyakorlatilag valaki focizni akar egy iskolai tornateremben - mert máshol már 
nem nagyon lehet, mert beépítették általában az egyéb focipályákat -, akkor az éjszakai 
órákban tud csak focizni, ha egyáltalán tud focizni, mert az is elképzelhető már, hogy 
huszonnégy órában ki van adva a tornaterem.  

Tehát van egy nagyon erős támogatás ezen a téren. Én úgy gondolom, hogy a 
tagállamok ösztönzése valószínűbb lehet, illetve azt a 300 millió eurót, ami a 
szabadidősport ösztönzésére rendelkezésre áll európai uniós szinten, esetleg meg kell 
nézni, hogy milyen támogatási lehetőségeket ad, de úgy gondolom, alapvetően a 
tagállamokat kell ösztönözni ezen a területen. 
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A TAO tekintetében alapvetően adóügyi kérdésről van szó. Én a magam részéről 
természetesen lobbizni fogok ezért, mert ez szintén a sportinfrastruktúrát javítja, de 
alapvetően adóügyi kérdésről van szó, tehát amikor erről szó lesz, akkor az adóügyi 
biztosnál kell lobbiznom, illetve az adóval foglalkozó biztosnál. 

Hörcsik elnök úr kérdésére: de, fáj a szívem otthagyni a katedrát. Fizetés nélküli 
szabadságon vagyok most is, miniszterként ott voltam és ott leszek a jövőben is. A 
különbség annyi, hogy miniszterként még fizetés nélküli szabadság keretében 
tarthattam órákat, a biztosi összeférhetetlenség ezt is tiltja, tehát nem tarthatok 
rendszeresen előadásokat. De tartom a kapcsolatot az egyetemmel, és amennyiben 
lejár a biztosi mandátumom - feltéve, hogy holnap megszavazza az Európai Parlament 
az Európai Bizottságot -, azaz öt év múlva mindenképpen vissza kívánok térni az 
egyetemi katedrára is.  

Úgy gondolom, az európai egyetemeknek - legalábbis az Európai Unió 
célkitűzése az - elsősorban azt kell tennie, amit egyébként más versenyképes 
egyetemek tesznek: jobban be kell vonni a képzési struktúra kialakításába az életet, a 
munkáltatókat, a versenyszférát, az elvárásaikat meg kell hallgatni. Erre sokan azt 
mondják, hogy persze a műszaki oktatásnál kell ezt megtenni, de valójában a 
társadalomtudományi, a jogász- és a bölcsészoktatásnál is, hiszen itt is vannak olyan 
tudások, olyan készségek, amelyek a piac számára alapvetően hasznosíthatók, csak jól 
kell megtalálni. Akár egy politológus számára is - hogy a szűkebb területemnél 
maradjak - a képzésnél nagyon fontos lehet, hogy olyan piacképes tudást adjunk, ami 
egy politikai elemzőt egy multinacionális cégnél elemzőként alkalmazhatóvá tesz, 
hiszen egy multinacionális cég nemcsak gazdasági elemzéseket végez, hanem politikai 
elemzéseket is végez, amikor befektetési célpontokat keres. Vagyis számos olyan tudás 
van, ami a piac számára is jól hasznosítható, ezeket kell erősíteni és errefelé kell nyitni. 

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem az érdeklődésüket, illetve azt, 
hogy lehetőségem nyílt itt beszámolni. Arra szeretném kérni a bizottságot - noha 
közjogi kapcsolatra nincsen szükség, szívesen időről időre rendelkezésére állok a 
bizottságnak -, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság egyes aktuális kérdéseiről 
a jövőben is beszámoljak a bizottságnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Biztosjelölt Úr! Engedjék meg, hogy külön 

köszöntsem Szűcs Tamás nagykövet urat, aki az Európai Bizottság képviseletében van 
jelen. A nagykövet úr bizottságunk tiszteletbeli tagja, hiszen az elmúlt évek során 
nagyon sokszor tartottunk olyan ülést, ahol a magyar kormánnyal közösen számolt be 
például az Európa 2020 programról vagy más programokról. 

Tisztelt Bizottság! Amint az ülés elején említettem, bizottságunknak nem kell 
szavaznia a jelölt alkalmasságáról, mégis engedjék meg, hogy a Fidesz- és a KDNP-
frakció nevében megemlítsem, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy az ön 
személye, az ön felkészültsége, européer gondolkodása, politikai és egyetemi múltja 
maximálisan alkalmassá teszi önt arra, hogy a holnapi európai parlamenti szavazás 
után elnyerje a Juncker-bizottság biztosi posztját. A lisszaboni szerződés szerint az ön 
feladata az európai uniós értékek védelme vagy megőrzése és az unió érdekeinek 
képviselete lesz. Ez egy nagyon nehéz feladat ebben az állandóan változó Európai 
Unióban, de ehhez a munkához jó egészséget, sok-sok erőt és jó munkát kívánunk! 

Köszönöm, hogy a jelölt úr megtisztelte bizottságunk ülését, és remélhetőleg 
majd az élet során Brüsszelben vagy Strasbourgban azért fogunk találkozni. Köszönöm 
szépen a jelenlévőknek, hogy ilyen sokan megtisztelték a meghallgatást. Köszönöm 
szépen. Viszontlátásra!  (Rövid szünet.) 
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A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat a 2. napirendi ponttal, amely 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amit képviselőtársaim a T/1143. szám alatt 
vettek kézhez. A vitához kapcsolódó bizottságként veszünk részt ebben. Köszöntöm a 
napirendi pont előadóját, Banai Péter államtitkár urat és Földiák Gergely 
főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Megint történelmet írunk, mert 
első alkalommal folytatunk részletes vitát bizottságunkban. A múlt hétfőn 
jelentkeztünk be a zárszámadási törvényjavaslat európai uniós vonatkozású 
rendelkezésére és mellékleteire. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a részletes 
vita a határozati házszabály szerint két fő szakaszból áll. Az első szakasz a határozati 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében felsorolt feltételek vizsgálata. E 
feltételek közül bizottságunk kiemelten vizsgálja az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek való megfelelést. A múlt heti bejelentésben megjelöltük a 19. § 1. és 
8. melléket vonatkozásait. A második szakaszra akkor kerülne sor, ha a 
bizottságunkhoz címzett módosító indítványokról kellene állásfoglalást hoznunk, ilyen 
módosító indítvány azonban jelen időpontig nem érkezett.  

Tisztelt Bizottság! Ezennel megnyitom a részletes vita első szakaszát, amely 
során tehát a 44. § (1) bekezdése feltételeinek való megfelelést vizsgáljuk, kiemelt 
figyelemmel a maastrichti kritériumok teljesülésére és az uniós és hazai 
államháztartási kapcsolatokra.  

Elsőként szeretném megadni a szót Banai Péter államtitkár úrnak, kérem, hogy 
ha gondolja, röviden egészítse ki a mondandómat. Tessék parancsolni! 

Banai Péter szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szólnék a 2013. évi költségvetés 
végrehajtásáról, tekintettel arra is, hogy a plenáris ülésen az általános vita elindult. A 
2013-as évet, azt gondolom, két fontos tényezővel lehet jellemezni. Az egyik - 
költségvetésről van szó - a túlzottdeficit-eljárás lezárása. Azt gondolom, hogy ez a 
bizottság hatáskörébe tartozó kérdéseket is erősen érinti, hiszen jogilag is elhárult 
minden veszély afelől, hogy Magyarország felhasználhasson európai uniós forrásokat. 

A másik tényező, amit kiemelnék, az az, hogy arra a jelentős államháztartási 
konszolidációra, amely az elnök úr által említett maastrichti kritériumok tekintetében 
2,4 százalékos hiányt jelentette 2013-ban, úgy került sor, hogy mellette a gazdasági 
növekedés is elindult. Tavaly másfél százalékos volt a GDP-növekedés értéke, egy 
olyan környezetben, amikor az Európai Unió átlagát a stagnálásközeli helyzet 
jellemezte.  

Az uniós források felhasználása tekintetében a zárszámadási javaslat tételesen 
beszámol arról, hogy mind a kötelezettségvállalások, szerződéskötések, mind a 
tényleges kifizetések tekintetében milyen folyamatok zajlottak. Azt gondolom, azt 
mondhatjuk, hogy ez egy sikeres év volt az uniós források felhasználása szempontjából 
is, közel 2000 milliárd forint, egész pontosan 1966,6 milliárd forint volt az az uniós 
forrás, amely ténylegesen kifizetésre került, ebből közel 1600 milliárd forintot a 
strukturális és vidékfejlesztési és egyéb kisebb, központi költségvetésben megjelenő 
tételek tettek ki, a közvetlen termelői és agrárpiaci támogatások pedig 380 milliárd 
forint feletti értéket értek el.  
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A költségvetésben megjelenő kiadásoknál a költségvetési törvény gazdálkodási 
rendszere jól vizsgázott, ha szabad ezt mondanom, hiszen a tényleges felhasználás a 
tervhez képest mintegy 20 százalékos többletet mutatott, tehát 20 százalékkal több 
kiadás valósult meg az uniós programok előirányzatain, mint az eredetileg tervezett. 
Azért mondom, hogy jól vizsgázott a költségvetési rendszer, mert az átcsoportosítások, 
adott esetben költségvetési előirányzat felülről nyitásai biztosították azt, hogy ne 
legyen költségvetési akadálya közösségi források felhasználásának. 

Kötelezettségvállalások tekintetében is a rendelkezésre álló 2007-2013 közötti 
uniós programok összegei lekötésre kerültek, azt gondolom, hogy ez az elkövetkezendő 
évek, a 2014. és 2015. év forrásfelhasználása szempontjából lényeges.  

Végül egy dolgot emelnék még ki, a befizetéseinket. Ez némileg alacsonyabban 
teljesült, mint a tervezett. 272,3 milliárd forintot fizetett be Magyarország 
hozzájárulásként a közösségi költségvetésbe, így a nettó pozíciónk, hasonlóan a 
korábbi évekhez, ismét igen kedvezően alakult. Amennyiben a bizottságnak egyes 
tételekről kérdése van, kollegámmal igyekszünk arra választ adni. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A következőkben 
képviselőtársaimnak adom meg a szót, hogy ha szükségesnek érzik, akkor fejtsék ki 
álláspontjukat a zárszámadási törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésével való megfelelésével kapcsolatban.  

Tisztelt Bizottság! Én úgy hiszem, fontos annak a megállapítása, amit 
államtitkár úr is említett, hogy a költségvetés végrehajtása a 2013. évben 2011 és 2012 
után továbbra is megfelel a maastrichti kritériumok legfontosabb feltételének, tehát a 
3 százalék alatti államháztartási hiánynak és a csökkenő államadósságnak. Úgy vélem, 
ez a teljesítmény a magyar kormányt dicséri, ezt az Európai Bizottság is elismerte, és 
ennek logikus következményeképpen 2013 júniusában megszűnt a hazánk elleni 
túlzottdeficit-eljárás. Ezt egy óriási eredmények tartom.  

Ami szintén az európai uniós források lehívásával kapcsolatos, úgy hiszem, 
fontos annak a megemlítése, hogy tavaly rekordnagyságú támogatást hozott 
Magyarország számára az Európai Unió, 1563 milliárd forint érkezett, ami, ha 
összehasonlítjuk, uniós tagságunk óta évre lebontva ez az egyik legnagyobb összeg. 
Ennek az összegnek a lehívása azért történhetett így, mivel a kormány megteremtette 
annak a feltételeit, hogy rendelkezésre álljon például a megfelelő önrész a 
támogatásokhoz.  

Úgy hiszem, mind az államháztartási sikerekhez, mind az uniós pénzek 
lehívásához nélkülözhetetlen volt az intézménystruktúra hatékonyabbá tétele, amit 
nagyon sok kritika ért az elmúlt időszakban, mégis bennünket igazolt, hogy ennek a 
meglépése szükséges volt, mert csak így lehetett Magyarországot sikeresebbé tenni, ha 
gyorsabban, egyszerűbben és hatékonyabban tudjuk ezeket az európai uniós 
támogatásokat az állampolgárokhoz eljuttatni. 

Úgy hiszem, előremutató az is - bár ez nem kifejezetten a zárszámadást érinti, a 
2014 és 2020 közötti európai uniós pénzek lehívásával kapcsolatos rendszer, ami 
lassan most már feláll annak tekintetében is, hogy Brüsszel december 31-ig nemcsak az 
operatív programokat, hanem az egész mechanizmust jóváhagyta -, hogy 
megpróbáltuk megkönnyíteni az adminisztrációt az európai pénzek lehívásával 
kapcsolatban, és különösen abban a tekintetben, hogy a kis- és közepes vállalkozások 
ennek a lehívható összegnek közel 60 százalékát fogják lehetőségképpen elnyerni. Nos, 
az irány tehát mindenféleképpen előremutató. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy van-e még valakinek véleménye, 
hozzászólása. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, hogy megnyitotta a vitát, 
ennek keretében szeretnék élni alkotmányos jogommal. 

A zárszámadással kapcsolatban meg van kötve eléggé a bizottság keze, mivel a 
részletes vitában arról alakíthat ki véleményt, hogy a házszabály 41. § (1) bekezdése 
szerint megfelel-e az előterjesztés a követelményeknek, azaz megfelel-e az 
alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, tehát nincs-e benne 
formai vagy tartalmi, számszaki hiba, illetve beleilleszkedik-e a jogrendszer egységébe, 
továbbá ami itt érdekes: megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

Ezt a nagyon szorosan vett szempontrendszert figyelembe véve azt kell 
mondjam, hogy nem felel meg az előterjesztés a jogalkotás szakmai követelményeinek, 
azaz a 44. § (1) bekezdés d) pontjának. Egy konkrét példát mondok: a benyújtott 
módosítókból is kiderül, és mi is adtunk be egy módosítót, amelynek a tárgya az, hogy 
számszaki eltérés van a Bethlen Gábor alapítvány pénzénél, a szakmai fejezeti részben, 
illetve az összegző részben eltérő adatok szerepelnek, tehát ilyen értelemben nem felel 
meg a tartalmi helyesség követelményének az előterjesztés. Tehát úgy gondolom, ezt 
mindenképpen meg kell állapítania a bizottságnak, már csak azért is, mert valahol a 
Bethlen Gábor Alap működése kapcsolódik a bizottság profiljához is. 

Továbbá szeretném megjegyzésként elmondani - de csak a napirendi vita 
keretében, ez nem érinti az előterjesztés alkalmasságát -, hogy amit az elnök úr 
pozitívumként mondott, hogy a végeredményt tekintve itt úgy néz ki, hogy lassan az 
Unió elfogadja a magyar adminisztrációs rendszert, a pályázatelbírálási rendszert, 
azért nem ment ilyen egyszerűen. Tehát az NFÜ megszüntetése után kialakult egy 
olyan helyzet 2013 elején, amikor Brüsszel gyakorlatilag az összes uniós forrás 
kifizetését felfüggesztette, illetve ilyen nagyon jóindulatú közlést közölt, hogy ne 
nyújtson be Magyarország számlát; ez azt jelenti, hogy azért ne nyújtson be, mert gond 
lenne a kifizetéssel. 

Tehát a zárszámadáskor - elismerve, hogy a hétéves költségvetési ciklus utolsó 
éve volt, és ennek keretében tényleg imponáló az 1500 milliárdot meghaladó fejlesztési 
forrás kifizetése - azért pont abban a részben, ami a kormányzati munka innovatív 
oldalát jelenti, komoly hiányosságnak tekinthető, hogy úgy akart a magyar kormány 
útjára bocsátani egy pályáztatási rendszert, egy struktúrát, hogy előtte ezt Brüsszellel 
nem egyeztette le olyan szintig, hogy az elfogadhatóvá váljon. Tehát azzal együtt, hogy 
tényleg pozitív a mérleg - a kerekítve 2000 milliárd kontra 270 milliárd befizetés 
nagyon imponáló, az országra nézve kedvező szám -, azért hozzá kell tenni, hogy 
bizonyos körültekintésre, az Unióval való tartalmi és nemcsak formai együttműködés 
javítására vagy ennek a fontosságára hívja fel a bizottság a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő úr hozzászólását. Kérdezem, hogy van-e 

még más hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Visszaadom a szót Banai Péter államtitkár úrnak, ha szükségesnek tartja, 

kérem, röviden reflektáljon a felvetett dolgokra. 

Válaszok 

BANAI PÉTER államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök 
úr. Józsa István képviselő úr első felvetése a Bethlen Gábor Alap számait érinti. Azt 
gondolom, nincsen ellentmondás a zárszámadási javaslatban, és ilyen ellentmondást 
és számszaki problémát az Állami Számvevőszék sem tárt föl a Bethlen Gábor Alapnál.  

A benyújtott módosító javaslat az oktatás-nevelési támogatásnál nem a teljes 
program kiadását, hanem egyedül a „Szülőföldön magyarul” program kiadását 
szerepeltetné, tehát a benyújtott módosító javaslat, és ugyanez igaz, tehát nem a teljes 
kiadást szerepeltetné a nemzeti jelentőségű intézmények támogatásánál. Tehát jogi 
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problémát kormányzati oldalról nem látunk, és ismétlem, az Állami Számvevőszék sem 
állapított meg ilyen jellegű problémát, aki tételesen ellenőrizte a fejezeteket. 

Ami az intézményrendszert illeti, az összes tagállamnak saját joga megállapítani 
azt az intézményrendszert, amelyik az európai uniós támogatások lebonyolítását végzi. 
A magyar kormány úgy döntött, hogy mivel az uniós források felhasználásának végső 
felelőssége a kormánynál van, ezért a lebonyolító intézményrendszert is a kormányzat 
szerves részévé teszi, míg tudjuk, hogy korábban itt költségvetési szervek, cégek, 
jogilag a kormánytól független önálló jogi személyek végezték a lebonyolítást, és itt 
elsősorban nem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, hanem a közreműködő 
szervezetekre gondolok. Ezt az új intézményrendszert az Európai Bizottság 
akkreditálta - minden más tagállam intézményrendszerének megváltozása esetén ezt 
az akkreditációt elvégzi -, és az új intézményrendszert a közösségi jogszabályokkal, a 
támogatások felhasználásának szabályrendszerével összhangban lévőnek találta. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! Amennyiben nincs több 
hozzászólás, szavazások következnek, összesen három szavazásra kerül sor.  

Elsőként arról kell döntenünk, hogy a zárszámadási törvényjavaslat 19. §-ának 
1. melléklete és 8. melléklete megfelel-e a határozati házszabályi rendelkezés 44. § 
(1) bekezdésének.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
T/1143. számú törvényjavaslatnak a bejelentésben megjelölt szervezeti egységei 
megfelelnek a határozati házszabályi rendelkezéseknek. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Kettő ellene. Köszönjük szépen.  

Ezek után a jelentésről kell szavaznunk, amely a mai vitában elhangzottakat 
foglalja össze, külön kitérve a 44. § (1) bekezdésének való megfelelésre, valamint az itt 
elhangzott főbb észrevételekre. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja, hogy a mai részletes 
vita főbb megállapításait összefoglaló jelentést fogadjunk el. (Szavazás.) Öt igen. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Ellene? (Szavazás.) Kettő ellene. Köszönjük 
szépen. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a többségi véleményt, a mai vita 
eredményeit tükröző jelentést elnöki aláírásommal nyújtom be a házelnök úrnak, és 
azt is megjegyzem, hogy a mai részletes vitában kisebbségi vélemény hangzott el, és a 
jelentés elfogadása ellen szavazat született, ennek következtében kisebbségi vélemény 
benyújtására van lehetőség. A kisebbségi véleményt függelékként kell a jelentéshez 
benyújtani, így kérem, hogy a kisebbségi véleményt legkésőbb jövő hét szerdáig, azaz 
október 29-én 16 óráig juttassák el a bizottsági titkárságra. A kisebbségi véleményben 
csak a mai vitában elhangzott kisebbségi álláspont kerülhet megjelenítésre, ezt kérném 
szépen tudomásul venni.  

Tisztelt Bizottság! Végül szavaznunk kell arról, hogy ki az, aki támogatja, hogy a 
mai részletes vita főbb megállapításait összefoglaló jelentést fogadjunk el, illetve a 
kisebbségi véleményt ehhez csatolják. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Öt igen. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Ellenszavazat? (Szavazás.) Kettő. Köszönjük szépen.  

Végül még egy szavazást kell megtennünk utolsó teendőként, a részletes vita 
lezárásáról való döntéshozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a T/1143. számú törvényjavaslat részletes vitáját bizottságunk 
ezennel lezárja. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangú, örömmel jelentem, tisztelt 
bizottság. Tehát ezt lezártuk.  
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Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a türelmét. Köszönöm a napirendi pont 
előadóinak. További jó munkát kívánok, és kettő perc technikai szünetet rendelek el.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc 

Szünet: 11.21-12.18 
A bizottság 12 óra 18 perctől zárt ülést tartott, melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Nánásiné Czapári Judit 

 


