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(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 17 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat; köszöntöm az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait; a sajtó megjelent képviselőit és köszöntöm kedves 
vendégeinket.  

Öröm számunkra, hogy ilyen érdeklődést keltett bizottságunk ülése. Egyébként 
gyakorlatunk, hogy különösen a szakterülettel kapcsolatban különböző egyetemekről 
hívunk meg hallgatókat, hogy ismerkedjenek Magyarország európai politikájával. 
Engedjék meg, hogy köszöntsem körünkben Szanyi Tibort, az Európai Parlament 
képviselőjét, egykori bizottsági alelnökünket. És természetesen köszöntöm a mai első 
napirendi pont előadóit, Völner Pál államtitkár urat, Berke Barna bírójelölt urat, illetve 
Csehi Zoltán bírójelölt urat.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az 
aláírt jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti megbízásokkal bizottságunk 
határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a mai napirendi 
ponti javaslatomat. A mai napra két tervezett napirendi pontunk van. Az első: az 
Európai Unió Törvényszékének bírói tisztségére jelölt magyar tagok meghallgatása. Ez 
az Országgyűlésről szóló törvény 70. §-a és a házszabály 141. §-a alapján történik. A 
napirendi pont előterjesztője: Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti 
államtitkára. A második napirendi pontunk, várhatóan 11 órától: Eszmecsere 
Navracsics Tibor uniós biztossal, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, 
ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagjával.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek véleménye, 
megjegyeznivalója a napirendi pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel, ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. Köszönöm szépen. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt hozzákezdenénk az első napirendi pont 
megtárgyalásához, szokás szerint engedjék meg, hogy egy rövid beszámolót tartsak 
arról, hogy a parlamenti szünet alatt bizottságunk milyen tevékenységet folytatott. 

2016. január 31.-február 2. között Varsóban került megrendezésre a visegrádi 
országok európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak találkozója, ahol a 
migráció, a Brexit, valamint az uniós fejlesztések kérdéskörét tekintettük át. A 
találkozón Bana Tibor alelnök és jómagam vettünk részt.  

Február 5-én a Bundestag külügyi bizottságának elnökével, Norbert Röttgen 
úrral folytattam kétoldalú eszmecserét Budapesten a hivatalomban.  

Február 7-8-án pedig a holland elnökség nyitó parlamenti rendezvényére, a 
COSAC elnöki találkozójára került sor Hágában. Itt a felszólalásomban üdvözöltem az 
Európai Bizottság határőrizeti csomagjának főcélkitűzéseit, és hangsúlyoztam, hogy a 
külső határok tényleges védelme a schengeni rendszer fenntartása miatt is első számú 
közös feladatunk. Abban ugyanis mindenki egyetért, hogy Schengen egy érték, európai 
érték, amit meg kell óvni, ez nemcsak politikai, hanem gazdasági érdekünk is.  
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Köszöntöm képviselőtársaimat. Remélhetőleg jól telt a parlamenti szünet, és 
frissült erővel indulunk neki a tavaszi ülésszaknak. Kívánok sok erőt és jó munkát! 

Az Európai Unió Törvényszékének bírói tisztségére jelölt magyar 
tagok meghallgatása  

Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához, amely az Európai Unió 
Törvényszékének bírói tisztségére jelölt magyar tagok meghallgatása. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Jelölt Urak! Bizottságunkban 
uniós bírójelölt meghallgatására eddig még nem került sor, ezért köszönöm az 
Igazságügyi Minisztérium, Trócsányi László miniszter úr és államtitkár úr 
kezdeményezését. Ezzel ismét történelmet írtunk. Hogy eddig még nem került sor 
uniós bírójelölt meghallgatására, ennek az egyik oka, hogy 2004-ben, az első magyar 
bírák jelölésekor még nem volt törvényi lehetősége a meghallgatásnak. A másik oka 
pedig, hogy a bírák mandátuma hat év, amely megújítható mind a Bíróság, mind a 
Törvényszék esetében.  

Trócsányi László igazságügyi miniszter tájékoztatása nyomán képviselőtársaim 
a jelöltek rövid önéletrajzát megkapták. Mielőtt az előterjesztőnek és a jelölteknek 
átadom a szót, jelzem, hogy hasonlóan a biztosjelölti meghallgatáshoz, bizottságunk 
nem hoz döntést a jelöltek alkalmasságáról, mivel a bírák és az Országgyűlés között 
nincs jogi kapcsolat. De azért szívesen vesszük ezt a kezdeményezést, és remélhetőleg 
hat év múlva újra folytatjuk ezt a gyakorlatot, hogy meghallgathassuk a jelölteket, ezzel 
egyfajta nyilvánosságot teremtsünk, és természetesen ezzel szorosabbá fűzzük a 
kormány és a parlament, illetve a bizottságunk kapcsolatát. 

Tisztelt Bizottság! Elsőként megadom a szót Völner Pál államtitkár úrnak, az 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

Dr. Völner Pál hozzászólása 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is szeretném 
megköszönni a lehetőséget az Európai ügyek bizottságának, hogy a Törvényszékre 
jelölt bírákat be tudjuk mutatni, noha erre korábban nem volt precedens.  

Engedjék meg, hogy először röviden ismertessem a jelölés intézményi és eljárási 
kereteit, majd azt követően néhány mondatban beszéljek a jelöltek szakmai életútjának 
néhány állomásáról.  

Az Európai Unió Bíróságának kérésére 2015-ben a Tanács és az Európai 
Parlament a Törvényszék bővítéséről döntött. A Törvényszéken, amely az Európai Unió 
Bíróságának elsőfokú fóruma, ez idáig tagállamonként egy bíró dolgozott. Az ügyek 
folyamatosan növekvő számára tekintettel 2016-tól a Törvényszék bíráinak száma az 
eddigi 28-ról 40 főre, majd 47 főre nő, 2019-től pedig már tagállamonként két-két bíró, 
tehát összesen 56 bíró fog szolgálatot teljesíteni a Törvényszéken. A jelenlegi, első 
körben sorsolással dőlt el, hogy mely tagállamok jelölhetnek bírót, a 12-ből 
Magyarország lett az egyik, ezért van most, hogy két jelöltet tudunk meghallgatni, mert 
ezzel párhuzamosan a rendes, háromévenkénti részleges megújítására is sor kerül a 
Törvényszéknek. 2016. augusztus végén 14 bíró, köztük a jelenlegi magyar delegált 
megbízatása is lejár. A kormány így két bíró jelöléséről döntött a megnyíló új bírói 
tisztségekre. Az elsőre - amely új rendszerben nyílik meg - 2016 márciusától dr. Csehi 
Zoltánt, a 2016 szeptemberétől megnyíló bírói mandátumra pedig dr. Berke Barnát 
jelölte.  

A jelölteket az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében egy 
korábbi uniós bírákból és más elismert szaktekintélyekből álló, szelekciós bizottság 
hallgatja meg, amely véleményt alkot a jelöltek feladatra való alkalmasságáról. A 
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bírákat a Bizottság véleményének ismeretében a tagállamok kormányai közös 
megegyezéssel, hatéves időtartamra nevezik ki. A kormány mindkét jelöltje komoly 
tudományos és gyakorlati tapasztalattal, valamint nemzetközi háttérrel rendelkezik. 

Dr. Csehi Zoltán közel egy évtizede vezeti a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszékét, számos neves külföldi egyetemen kutat és 
oktat, emellett széles körű gyakorlati, ügyvédi tapasztalattal rendelkezik a gazdasági és 
a kereskedelmi jog területén. 

Dr. Berke Barna korábban a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyetteseként, a 
Versenytanács elnökeként, valamint ügyvédként dolgozott, az uniós versenyjognak és 
a gazdasági kapcsolatok jogának nemzetközileg elismert szakértője és egyetemi 
oktatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli docense. Dr. Berke Barna 
2014 óta az Igazságügyi Minisztérium EU-s és nemzetközi ügyekért felelős 
államtitkára.  

Mindkét jelölt kiválóan ismeri a Törvényszék munkanyelvét, a franciát.  
A jelenlegi meghallgatás célja, hogy a tisztelt képviselők feltehessék kérdéseiket 

a bírójelölteknek annak érdekében, hogy meggyőződjenek szakmai alkalmasságukról 
és elkötelezettségükről. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most következik a jelöltek 

meghallgatása vagy bemutatkozása. Szeretném megköszönni a számunkra megküldött 
életrajzot - amit bizonyára képviselőtársaim mindnyájan elolvastak -, amely számomra 
azt bizonyírtja, hogy szakmailag abszolút felkészültek, nemcsak nyelvileg, hanem a 
témához kapcsolódva is. Meg vagyok győződve arról, hogy kiváló jelöltek fognak 
működni az Európai Unió eme intézményében, és képviselni Magyarország érdekeit. 

Elsőként kérem Csehi Zoltán jelölt urat, hogy röviden mutatkozzon be, ha van 
mondanivalója, elképzelése, azt is szívesen vesszük, utána következik Berke Barna. 
Tessék parancsolni! (Dr. Legény Zsolt megérkezik az ülésre.) 

Dr. Csehi Zoltán bemutatkozása 

DR. CSEHI ZOLTÁN bírójelölt (Európai Unió Törvényszéke): Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Jelenlévők! Csehi Zoltán vagyok, budapesti születésű, nős, két gyermekem van. 
Magyarországon szereztem jogi diplomát. A jogi diploma mellett szereztem még egy 
művészettörténeti diplomát a kilencvenes évek elején, majd jogi tanulmányokat 
folytattam Heidelbergben, ahol egy posztgraduális képesítést szereztem. Ezt követően 
kezdtem dolgozni az Eötvös Loránd Tudományegyetemen mint oktató, polgárjogot és 
kereskedelmi jogot oktattam, és lényegében ettől az időtől kezdve az egyetemi 
tevékenység mellett, amennyire erre lehetőség volt, a gyakorlati életben is dolgoztam, 
elsősorban mint ügyvéd. (Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.) 

A szakmai pályámon, tudományos pályámon számos külföldi ösztöndíjon 
vettem részt rövidebb-hosszabb időre, többször voltam Franciaországban, 
Németországban; egyet emelnék ki: 2006-ban a Német Szövetségi Köztársaságban, 
Kölnben Humboldt-ösztöndíjasként voltam körülbelül egy évet. 

Mint tanszékvezető és mint egyetemi tanár nekem a feladatom az, hogy a 
diákokat a polgári jog és a kereskedelmi jog világába bevezessem, az alapjait 
megtanítsam, és Magyarországnak az Európai Közösségekhez, illetve most már az 
Európai Unióhoz való csatlakozása után ennek elementáris részévé vált az uniós jog. 
Tehát a diákoknak már egy teljesen más szemléletű joganyagot kell leadnunk, mint 
amit például én tanultam. Itt már a mindennapok részéről, a mindennapok 
szabályairól van szó, hogy az Unió jogalkotása és a bírósági jog mit jelent.  

Nemcsak Magyarországon oktatok, hanem három éve Lyonban, a lyoni 
katolikus egyetemen van egy posztgraduális képzés, és ott van egy speciális kurzus, ami 
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az európai társasági jog főbb elemeit veszi át. A külföldi és a francia diákok számára ez 
egy egyhetes intenzív kurzus. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy most már 
háromszor vagy négyszer újra és újra meghívtak, és ezt az anyagot ott ismertetem.  

A praktikus vagy gyakorlati tapasztalataimról talán még annyit, hogy az 
ügyvédség mellett választott bíróként is, ha felkérnek, akkor eljárok, tehát van bizonyos 
bírói tapasztalatom is az ügyek kezelése, végigvitele, a döntések meghozatala kapcsán, 
tehát ami külön nehézség van ebben a jogi szakmában. 

Ami még az egyéb társadalmi tevékenységemet illeti, 2012 óta vagyok a Magyar-
Német Jogász Egyesület elnöke, és 2014 óta pedig a Magyar Tudományos Akadémia 
Állam- és Jogtudományi Bizottság Civilisztikai Albizottságának vagyok a titkára. Az 
első tevékenység inkább arról szól, hogy a német és a magyar jogászi párbeszédet 
naponta, vagy egy folyamatos kapcsolattartással és egy kölcsönös megértés folytán 
segítse az egyesület. Volt, amikor nehéz időket éltünk, és akkor nagyon sokat 
számítottak ezek a kölcsönös eszmecserék. Idén például Balatonfüreden folytatjuk ezt 
a hagyományt. Az akadémiai tevékenység inkább egy megtiszteltetés, a Magyar 
Tudományos Akadémia tudományos munkájának a segítését jelenti.  

Számos publikációm van, nemcsak a polgárjog és a kereskedelmi jog területén, 
hanem próbálkozom az írásaimmal is a jogot egy kicsit szélesebben, kulturális 
összefüggéseiben bemutatni, tehát sokszor nemcsak szigorúan jogászoknak szólnak 
ezek az írások, hanem mindazoknak, akik a jogot, mint a kultúra egyik fontos 
területének a megismerését, a jogon keresztül szeretnék kibővíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És most kérem Berke Barnát, hogy röviden 

mutatkozzon be. A jelölt úrral kapcsolatban azért meg kell jegyeznem, hogy ő az 
Európai Bizottság által adott, „Jean Monnet professzor” címmel felruházott oktató, ami 
egy fontos dolog, illetve az Országgyűlés EU Integrációs bizottságának a tanácsadója 
volt, úgyhogy közelebbről is ismerjük a jelölt urat. Tessék parancsolni! 

Dr. Berke Barna bemutatkozása 

DR. BERKE BARNA bírójelölt (Európai Unió Törvényszéke): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jelenlévők! Röviden szeretnék csak beszélni, 
mindjárt azzal kezdve, hogy a magam részéről is köszönöm a bizottságnak, hogy egy 
kis időt fordít erre a mai első napirendi pontra.  

Úgy gondolom, hogy fontos a transzparencia jegyében ezen tisztségre jelölt 
emberekről egy személyes benyomást, információt szerezni. A jövőre nézve 
remélhetőleg ez egy bevett gyakorlat lesz. És azt pedig tulajdonképpen sajnálhatjuk, 
hogy 2009 őszén, amikor a törvényi lehetőség, a törvényi alap megvolt arra, hogy ez 
ugyanígy történjék az akkori kormány és az akkori bírójelölés során, ez a fajta 
transzparens, nyilvános meghallgatás nem valósult meg.  

A szakmai életutamat tartalmazza a tömör önéletrajz. Tulajdonképpen én az 
egyetemi éveim alatt és azt követően különböző munkákban, különböző tisztségekben 
nagyrészt az Európai Unióval, az EU gazdaságjogával, alapjogi kérdéseivel, 
alkotmányjogi kérdéseivel és emberi jogi vonatkozású jogfejlődésével foglalkoztam, a 
kezdeti időkben akár könyvtárakban, akár annak idején, a középkorban lelkes ifjúként 
vándorolva egyik ösztöndíjról a másikra, az egyetemi éveim utáni három-négy évben, 
akár pedig az egyetemi katedrán, konferenciákon. Illetve a közigazgatásban is egy 
intenzív időszak volt az, amikor a gazdasági verseny jogát éppen az EU-csatlakozási 
felkészülés folyamatában kellett alaposan megreformálnunk. Úgy tekintem, hogy az is 
egy sikeres, maradandó munka volt.  

A kilencvenes években fontos volt az Országgyűlés EU Integrációs bizottsága 
melletti munkálkodás is. Abban az időben, alapvetően lelkületileg, sokan másként 
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közelítettek az Európai Unióhoz, mint manapság. Én a magam részéről, azt kell, 
mondjam, azt hiszem, hogy mindig józan eurorealista voltam, most is az vagyok; és 
szeretném, ha ez az úgynevezett európai uniós projekt, mint gazdasági és mint politikai 
európai terv, továbbra is sikeres lenne és túljutna a nehézségein.  

Az utóbbi másfél év tevékenységét illetően államtitkárként alapvetően a szakmai 
feladatokban való eljárás volt a tisztem, az együttműködés, az egyeztetés attitűdjével 
dolgozva, akár az Európai Bizottsággal való kapcsolatok során, akár a hazai jogalkotási 
folyamatokban, ahol időnként kétirányú szakmai munkát kellett végezni: egyrészt az 
EU jogát, jogi állapotát vizsgálva csatornázni az itthoni jogalkotási folyamat részére az 
adottságokat, a tudnivalókat; másrészt pedig, ez a másik irány, a hazai jogalkotás 
megvilágítása, értékelése, bemutatása adott esetben abban a kooperációs 
mechanizmusban, amit az Európai Bizottsággal időnként vinni kell.  

Az utóbbi két évben nemzetközi egyezmények előkészítésében is intenzíven 
dolgoztam, kezdve a jogsegélyegyezményektől, folytatva a nők elleni erőszakról szóló, 
úgynevezett CAHVIO egyezmény ratifikációs előkészítéséig, valamint az egységes 
szabadalmi bíróságról szóló egyezmény ratifikációs folyamatáig. 

Ami pedig az EU-jogi kodifikációs tematikát illeti, jelenleg is dolgozunk az 
úgynevezett versenyjogi kártérítési irányelven, illetőleg a nemzetközi magánjog 
modernizálásán, aminek számos EU-jogi vonatkozása van.  

Ami a munka gyakorlati részét illeti, egyetemi oktatóként, kutatóként, 
közigazgatásban dolgozó vezetőként mindig az volt a megközelítésem, hogy azt a 
munkát, amiben éppen vagyunk, a lehető legintenzívebben és komoly elhivatottsággal 
kell művelni.  

Választott bírói munkámat is eszerint végeztem, egészen nehéz és komoly 
projektfinanszírozási ügyekben is eljárva, mégpedig úgy, hogy a választott bírói tanács 
elnökének jelöltek többször. Gondolom, sokan tudják, ez az a pozíció, ahol a felek által 
megválasztott két választott bíró feladata, hogy kijelölje a harmadikat, aki a választott 
bírósági panelnek a központi szereplője és az ítéletek formába öntője, az indokolások 
megalkotója. Büszke vagyok arra, hogy nehéz ügyekben többször ilyen harmadik, 
elnöki titulusra jelöltek kollégák. Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Engedjenek meg néhány szót a 
Törvényszék összetételéről, főbb feladatairól, hiszen sok fiatal van itt, hogy néhány szót 
elmondjak ezzel kapcsolatban.  

Tehát az Európai Unió Bíróságának alapvető feladata az uniós jog tiszteletben 
tartásának a biztosítása, mégpedig a Lisszaboni Szerződés értelmezése és alkalmazása 
során. Tudjuk, hogy az Európai Unió Bírósága három fórumból áll, a Bíróság, a 
Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék, amelyek közül a Bíróságnak és a 
Törvényszéknek jelenleg egy-egy magyar tagja van. A 28 fős Bíróság magyar tagja 2004 
óta Juhász Endre egykori főtárgyaló és tárca nélküli miniszter, akinek a megbízatása 
2015-ben ismét megújításra került. A Törvényszék - vagy régi nevén az elsőfokú bíróság 
- jelenlegi magyar tagja 2004 óta Czúcz Ottó, akinek a mandátuma 2016 augusztusában 
jár le. A kormány a megbízatás meghosszabbítása helyett új tagként Berke Barna 
államtitkárt jelölte erre a tisztségre. A Törvényszéknek eddig tagállamonként - 
hallottuk - egy-egy tagja volt, azonban a 2015/2422-es EU-rendelet alapján több 
lépcsőben 2019-től már tagállamonként kettő, azaz összesen 56 tagja lesz.  

Jelenleg a létszámbővítés első szakaszában vagyunk, 12 új bíró kinevezésére 
kerül sor, akik közül Magyarország is egy tagot jelölhet, és Csehi Zoltánt jelölte erre a 
tisztségre.  
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Tisztelt Bizottság! Ez a háttér. Megadom a szót képviselőtársaimnak, akinek 
esetleg kérdése, véleménye van, most elmondhatja. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó. 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Én is sok 

szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait és vendégeinket. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bírójelölt Urak! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szóbeli 
kiegészítéseket a bírójelöltek részéről, amivel további információkat mondtak el 
számunkra a megkapott önéletrajzon felül. Egy konkrét kérdést szeretnék feltenni, 
amire államtitkár úrtól és bírójelölt uraktól is szeretnék választ kapni.  

Az év elején röppent fel a hír, hogy a közbeszerzések szabályosságának 
ellenőrzésére adott uniós pénzekkel kapcsolatban - hát, hogy is fogalmazzak? - 
meglehetősen komoly problémák adódtak Magyarországon. Aztán tovább színesítette 
a helyzetet az, hogy megtudhattuk azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is 
nyomozott az ügyben, de Tállai András nem tudott erről államtitkárként, végül aztán 
Varga Mihály miniszter úr vizsgálatot rendelt el ebben a kérdésben. Nekem az az utolsó 
információm, hogy az OLAF, tehát a Csalás Elleni Hivatal 100 százalékos korrekciót 
javasolt, ami 2,4 milliárd forint visszafizetését jelenti hazánk számára. Mi a helyzet 
ezzel kapcsolatban? Mit tudhatunk ez ügyben?  

Illetve a bírójelöltektől, kiemelten Berke Barnától mint államtitkártól kérdezem, 
hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ezeket vissza tudjuk szorítani, és ne 
ilyen kontextusban jelenjünk meg a sajtóban és a nyilvánosság előtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A következő Szanyi Tibor. Tessék parancsolni! 
 
DR. SZANYI TIBOR európai parlamenti képviselő: Nagyon szépen köszönöm. 

Először is szeretnék gratulálni vendégeinknek a jelöltséghez. Én egy technikai és egy 
szakmai kérdést szeretnék mindkettőjüknek feltenni. Gyakorló európai parlamenti 
képviselőként tudom, hogy azért egy elég nagy Bábel ez az Európai Unió, és a 
többnyelvűségnek van még pár olyan problémája, mint például a fordítás esete, hogy 
nem mindig állnak rendelkezésre a különböző nyelvű verziók, illetve a fordítások is 
tudnak billegni. Így kérdezem, hogy a francián túlmenően mely nyelvekben érzik 
magukat erősnek. Ez lenne a technikai kérdésem. 

A szakmai kérdésem pedig az, hogy a következő két év vonatkozásában - bár 
mondhatnék hármat is -, tehát középtávon vagy rövid és középtávon az önök 
várakozásai szerint melyek lesznek azok a súlyponti ügyek, amelyek a Törvényszéknél 
landolhatnak, tehát mit éreznek, ha szabad így fogalmazni, a rutinon túl esetleg 
jövendő, fontos kihívásnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor egy nagyon rövid 

kérdést engedjenek meg. Hallottuk, hogy a létszámbővítés első szakaszában állunk, és 
remélhetőleg ez 9 év múlva be is fejeződik. A Törvényszék ilyen irányú 
létszámbővítésének eredményeképpen mennyiben válhatnak a Törvényszék előtt folyó 
eljárások valóban rövidebbé? A magyar jogrendben az ügyek elég sokszor állnak 
sorban. De itt az Európai Bíróságnál több időt látunk, a végzésig nagyon sok idő telik 
el. Ez valóban fel fogja gyorsítani a Törvényszék munkáját?  

Visszaadom a szót először Völner Pálnak, utána Csehi Zoltánnak és Berke 
Barnának. Tessék parancsolni! 

Dr. Völner Pál válasza 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Megtisztelő a kérdés, hogy az Igazságügyi Minisztérium felé képviselő 
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úr, alelnök úr ezt beterjesztette, de ahogy a kérdésben is elhangzott, a NAV nyomoz az 
ügyben, tehát, ha Tállai államtitkár úr nem tudja az összes NAV-ügyet fejből, hogy 
éppen milyen ügyekben zajlik eljárás, lehet, hogy túlzott elvárás felém is, hogy 
naprakész legyek egy ilyen vizsgálatban.  

A másik része a dolognak, hogy arra azért felhívnám a figyelmet a vizsgálatok 
lezárulta előtt, hogy azzal, hogy uniós forrásoknál milyen szabálytalanságok lehetnek, 
hogy ezek formai, elszámolási vagy ténylegesen korrupciós ügyek, ezekkel nagyon 
vigyázni kell, hogy hol van az az elhatárolási pont, aminél kiderül, hogy az, hogy nem 
feleltünk meg egy szabályrendszerben, valóban már megütötte-e a büntető 
törvénykönyv szükséges mértékét, és tényleg bűncselekményről beszélhetünk-e. Azt 
tudom mondani, ami a kormányzati álláspont minden ilyen esetben, hogy az esetek 
teljes mértékben kivizsgálásra kerülnek, és ahol felelősök vannak, és a felelősség 
mértéke eléri azt a szintet, akkor nyilvánvaló, hogy akár büntetőeljárás is lehet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csehi Zoltán jelölt úr! 

Dr. Csehi Zoltán válasza 

DR. CSEHI ZOLTÁN bírójelölt (Európai Unió Törvényszéke): A képviselő úr 
kérdésére: angolul tudok, németül talán a legjobban tudok. Ezenkívül mint 
művészettörténészt lényegében engem arra tanítottak, hogy minden nyelvet el kell 
tudni olvasni, egyedül a máltait nem tudom, mert arab nyelv. De nagyon helyes volt a 
kérdés. Sokszor van olyan, hogy olvassuk a magyar szöveget, és nem értjük. Elolvassuk 
az angol szöveget, akkor sem értjük, mert ez egy ilyen speciális EU-s angol. Akkor 
hozzánézzük a németet, az általában mindig kristálytisztább meg érthetőbb, de nem 
mindig ugyanaz van benne, amit meg akartak hozni - ez nagyon érdekes -, és akkor még 
a franciát meg az olaszt hozzá lehet venni. Ez a nyelv egy nagyon nagy probléma az EU-
n belül, úgy látom én is, de van egy olyan alaptétele az Uniónak, hogy valamennyi 
tagállam nyelve hivatalos nyelv, úgyhogy itt bármiféle elmozdulás nagyon nehéz; 
számos konferencián voltam, és a legbagatellebb problémáktól kezdve egészen magas 
szintig lehet látni, hogy milyen gondokat okoz ez a soknyelvűség. Magyarul: én németül 
és angolul is tudok, olvasni pedig egyéb nyelveken is, lényegében szótárral elolvasok 
mindent. 

Ami a jövőt illeti: van körülbelül 1400 ügyhátralék a Törvényszéken, ennek 
jelentős része két ügycsoportba tartozik, az egyik a versenyjogi ügyek, a másik nagy 
csoport az úgynevezett szellemi alkotások, iparjogvédelem csomagja, és itt vannak a 
legnagyobb lemaradások is. Én néztem a Törvényszék éves jelentéseit, ez egy többéves 
tendencia, én úgy látom, hogy amit most kitűztek célul az Unión belül, elsősorban 
ennek az ügyhátraléknak a ledolgozása lenne. Az átlagos ügyfeldolgozás most 14-15 
hónap. Őszintén szólva, hogy ezt mikortól számolták, mikor indul be, és mikor van 
ennek vége, ez nincs benne ebben a jelentésben. Ez nekem, őszintén, néha kicsit soknak 
tűnik, mert sok esetben ez csak egy jogi felülvizsgálatot jelent. Nyilvánvalóan vannak 
nehéz versenyjogi ügyek, több ezer oldalas akták is, ahol ez a 14-15 hónap nem tűnik 
soknak, de ahhoz, hogy maga az Unió Törvényszéke és Bírósága megfeleljen a 
tisztességes és hatékony bírósági eljárásnak, ezen valószínűleg javítani kell, és nekem 
is majd részt kell venni abban, hogy minél hatékonyabban dolgozzon a Törvényszék. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Berke Barna, tessék parancsolni! 
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Dr. Berke Barna válasza 

DR. BERKE BARNA bírójelölt (Európai Unió Törvényszéke): Köszönöm, elnök 
úr. Az alelnök úr egyik kérdésének címzettjeként azt tudom mondani, nem elfeledve, 
hogy most bírójelölti meghallgatáson vagyunk, hogy arra vonatkozóan van minimum 
két-három rendelkezésre álló eljárás, hogy amennyiben valamilyen hazai jogalkotás, 
például a közbeszerzési törvény és a gyakorlat az irányadó és forrásul szolgáló EU-
szintű szabályozással valamiféle konformitási problémát mutat, akkor vagy az Európai 
Bizottság eljárásán keresztül, vagy az úgynevezett előzetes döntéshozatalokon 
keresztül ezek a fajta jogi kérdések és a gyakorlatban is megjelenő kérdések tisztázódni 
tudnak. Ennek ez a rendje.  

Szanyi képviselő úr kérdésére az én válaszom a következő: én úgy fogalmaznék, 
hogy aktív munkanyelvként az utóbbi két évtizedben, én azt hiszem, napi 
gyakorisággal, az angolt és a franciát használtam. Nem ilyen szinten tudok beszélni, 
illetőleg értek valamennyit olaszul, de mint munkanyelv, én azt gondolom, hogy az 
angol és a francia biztonságosan a sajátom. 

„A Törvényszék két-hároméves idősávjában mi várható?” című kérdésre. Én azt 
gondolom, hogy továbbra is a gazdasági versennyel, illetőleg az állami támogatásokkal 
kapcsolatos ügyek lesznek a fajsúlyos ügyek, jóllehet statisztikailag megfigyelhető, 
hogy számosságukban nem ezek az ügyek jelentik most már a többséget, hanem 
különféle ügynökségek döntéseinek a felülvizsgálata, amelyek nyilván sok 
adminisztrációs teherrel járnak, de munkaigényüket, fajsúlyosságukat tekintve, ha 
szabad így fogalmaznom, továbbra is a versenyjogi és az állami támogatásos ügyek, 
illetőleg még a védjegyjogi viták állnak középpontban.  

Ami a versenyjogi eljárásokat vagy ügyeket illeti, nekem az a várakozásom egy 
közelmúltbeli ítélet alapján, hogy a Törvényszék érzékenyebb lesz, érzékenyebb kell 
legyen - és ha módom lesz rá, ehhez szívesen hozzájárulok - az eljárási garanciák 
kérdésére. Az eljárási garanciák azért kiemeltek ebben a körben, mert tulajdonképpen 
az úgynevezett antitrösztjog, vagy a kartellellenes jog, vagy a gazdasági erőfölénnyel 
való visszaélést tilalmazó joganyag - ezt úgy szoktuk mondani, hogy ezek lényegüket 
tekintve, eljárási jogviszonybeli lényegüket tekintve büntetőjogias jellegű eljárások, a 
strasbourgi Emberi Jogi Bíróság is így tekinti a strasbourgi 6. cikk alapján megkövetelt 
eljárási garanciák körében - azt jelenti, hogy mind a bizonyítékszerzési eljárás 
törvényessége, mind a bizonyítékok értékelésének törvényessége, mind a 
versenyhatósági, az EU-szintű versenyhatóság, azaz az Európai Bizottság 
határozatainak az indokolási kötelezettsége és az indokolási színvonala szigorú 
törvényességi kontroll alatt kell álljon. És a közelmúltbeli fejlemény, amit én 
szimpátiával említek, például az, hogy egy nagyjából 900 millió eurós kartellügyben a 
Törvényszék megsemmisítette a Bizottság mint EU-s versenyhatóság döntését azon az 
alapon, hogy nem kielégítő részletességű és megalapozottságú volt az indokolása az 
ügynek, mind anyagi jogi lényegét tekintve, mind pedig a szankció mértékére 
vonatkozó indokolását tekintve. Ez egy fontos irány. Ebben továbbra is erősnek kell 
lenni. 

És ami egy másik várakozás lehet, amit el tudok itt mondani, az a következő: 
tekintettel a Törvényszék bővítésére, én úgy gondolom, fel fog vetődni az a lehetőség, 
amire az EU alapító szerződése lehetőséget ad most, hogy a Bíróság statútumának 
esetleges módosításával, az úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárások egy része, 
akár egy tematikus csoportja, a nagybíróságtól a Törvényszékre kerül döntésre. Tehát 
amikor a tagállami bíróságok EU-jogértelmezési kérdéssel mennek Luxembourgba, az 
jelenleg az úgynevezett nagybíróságon van, de mód van rá a statútummódosítással, 
hogy részben a Törvényszékre is kerüljön. 
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Tehát mint európai parlamenti képviselőnek, amely intézménynek ebben a 
statútummódosításban szerepe lehet, a közeli években ez a kérdés valószínűleg vagy 
lehetségesen az ön asztalára is kerülhet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A meghallgatást lezárom. Tisztelt Bizottság! Tehát 

a bizottságunk meghallgatta a magyar kormány jelöltjeit, akiket alkalmasnak tartunk 
az Európai Unió Törvényszékének bírói tisztségére, hiszen képviselőtársaim nem 
emeltek kifogást a személyek ellen. Erről értesíteni fogom Trócsányi László miniszter 
urat, és egyben megköszönöm, hogy lehetőséget biztosított a meghallgatásra.  

Engedjék meg, tisztelt jelölt urak, hogy elsőként gratuláljak ehhez a rendkívül 
fontos uniós tisztséghez, amit önök majd betöltenek. Erőt, egészséget kívánunk, és ami 
rajtunk áll, mi, a bizottságunk mindent megteszünk azért, hogy az önök munkája 
könnyebb legyen. Bár ahogy a jelenlegi rendszerét nézem az Európai Uniónak, bizony 
nagyon sok jogi ügy kerül az asztalra, és remélhetőleg a Törvényszék bővülésével ott is 
egyre inkább fogyni fognak az ügyek. Köszönöm szépen, viszontlátásra! 

Folytatjuk 11 órakor a bizottsági ülésünket, Navracsics Tibor uniós biztos 
meghallgatásával.  

 
(Szünet: 10.57-11.02) 

 

Eszmecsere Navracsics Tibor uniós biztossal, az Európai Bizottság 
oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagjával  

ELNÖK: Jó napot kívánok! Folytatjuk bizottsági ülésünket a második napirendi 
pont megtárgyalásával, amely eszmecsere Navracsics Tibor uniós biztossal, az Európai 
Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagjával, akit 
ezúttal köszöntünk, és köszönöm a biztos úrnak, hogy vállalta ezt a találkozót, ezt az 
eszmecserét. Engedjék meg, köszöntsem Zupkó Gábor nagykövet urat az Európai 
Bizottság részéről. 

Tisztelt Biztos Úr! Örömünkre szolgál, hogy a biztos úr rendszeres eszmecserét 
folytat aktuális európai uniós kérdésekről az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
tagjaival. Legutóbb a 2015. évi őszi ülésszak kezdetén folytattunk párbeszédet a biztos 
úr portfóliójáról, valamint aktuális uniós kérdésekről. Számunkra, bizottságunk 
életében nagy esemény, ha egy biztost hallgatunk meg vagy eszmecserét folytatunk.  

Sokszor elmondtam, hogy az új Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek 
kapcsolatában változás tapasztalható, ha összehasonlítjuk a Barroso-bizottsággal, és 
ennek kifejezése volt az, hogy bizottságunk több európai biztost hallgatott meg, köztük 
többször Navracsics Tibort, és ez jelzi azt, hogy az európai jogalkotási 
mechanizmusban a Bizottság komolyabban veszi a nemzeti parlamenteket. 

Mi sem többet, sem kevesebbet nem kérünk magunknak, mint amit a Lisszaboni 
Szerződés biztosít, ezt viszont szeretnénk tisztességgel kitölteni azáltal is, hogy 
csökkentsük az úgynevezett demokratikus deficitet az európai jogalkotás 
mechanizmusában, vagyis kifejezzük az európai polgárok számára azt, hogy az nem 
igaz, hogy a magyar polgárok hangja nem jut el Brüsszelbe, hiszen itt van egy lehetőség, 
hogy az Európai ügyek bizottsága tagjain - akik kapcsolatban állnak az európai 
biztosokkal - keresztül is eljusson az ő hangjuk. Ez fontos azért is, hogy tudatosítsuk a 
magyar polgárokban, hogy egy szoros kapcsolat van nemcsak a magyar kormány és a 
Bizottság, hanem a magyar parlament és az Európai Bizottság, illetve talán még 
szorosabb a kapcsolat a magyar parlament és az Európai Parlament között. Tehát ezért 
fontos ez a mai nap, s köszönöm, hogy biztos úr rendelkezésünkre áll egyéb teendői 
mellett, ezzel kifejezi, amit a Juncker-bizottság általában többször elmondott, hogy 
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érdekli, hogy mi történik a nemzeti parlamentekben. Reméljük, hogy ez a jó kapcsolat 
majd a részletekben is megmutatkozik, amikor vitás kérdések merülnek föl nemcsak a 
magyar kormány és a Bizottság között, hanem a magyar Országgyűlés és a Bizottság 
között is, hiszen lehet ilyen, és már volt rá precedens. 

Tisztelt Biztos Úr! Megadom a szót a biztos úrnak. Kérem, röviden tájékoztasson 
bennünket elsősorban az ön portfóliójáról, hiszen ezért is van itt, de természetesen 
kíváncsiak vagyunk a jelenleg fontos európai uniós kérdésekre, például szóba kerülhet 
a migráció vagy a következő európai csúcs. Tessék parancsolni! 

Navracsics Tibor tájékoztatója 

NAVRACSICS TIBOR, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, 
ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Hölgyek és Urak! Én is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök neki, 
hogy az, amit még a hivatali ciklusom elején elhatároztunk, miszerint egy rendszeres 
eszmecsere lesz a bizottság és közöttem, most már hagyományosan megvalósulni 
látszik. Én úgy gondolom, nagyon fontos, hogy legalább félévente beszéljünk egymással 
részben a prioritásokról, részben pedig az együttműködés lehetőségeiről, mert valóban 
úgy van, ahogyan elnök úr is mondta: a Bizottság elnökétől határozott kérést vagy 
utasítást kaptunk arra vonatkozóan, hogy egyrészt a saját hazánk törvényhozásával 
tartsuk a kapcsolatot, és ilyenformán is valósítsuk meg a nemzeti parlamentek 
részvételét az európai uniós döntéshozatalban, másrészt pedig, ha valamelyik 
tagállamba megyünk, és hivatalos látogatást teszünk ott, akkor lehetőség szerint ott is 
látogassunk el az ottani törvényhozás tárca szempontjából releváns bizottságaihoz. 

Az elnök úr által adott javaslatok alapján, ha megengedik, röviden 
összefoglalnám, hogy hogyan állunk most az oktatás, a kultúra, az ifjúság és sport 
területén, melyek azok az ügyek, amelyek számunkra a legfontosabb problémákat vagy 
megoldandó feladatokat jelentik, illetve hogyan haladtunk előre az elmúlt időszakban. 
Ezt követően még két dologról beszélnék röviden, az egyik az idei évi 
munkaprogramunk, ez talán hasznos információ lehet az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága számára is, hogy nagyjából milyen kérdések lesznek azok, amelyek a 
Bizottság elé kerülnek a közeljövőben, és amelyeknek megindul a tárgyalása, a másik 
pedig az Európai Stratégiai Beruházási Alap - idegen rövidítésével EFSI, vagy más 
néven Juncker beruházási alap néven ismert - eddigi működéséről egy rövid 
beszámoló. 

Ha megengedik, egy-egy mondatban érinteném a tárcám alterületeit érintő 
kérdéseket. Amikor itt voltam szeptemberben, akkor már említettem, hogy az azt 
megelőző időszak terrorcselekményei, a radikális mozgalmak megjelenése és a fiatalok 
radikalizálódása az oktatási területen is olyan kihívást jelentett számunkra és minden 
nemzeti oktatási rendszer számára különösen Nyugat-Európában, de talán itt Közép-
Európában is, amelyre mindenképpen valamilyen hatékony választ kell találnunk. 
Tekintettel arra, hogy az oktatásügy az Európai Unióban is a szerződések értelmében a 
kisegítés vagy a szubszidiaritás elve alá tartozik, ebből adódóan a feladatunk itt sem új 
feladatok meghatározása a nemzeti oktatáspolitikák számára, hanem a meglévő 
gyakorlatok közötti koordinálás, közös célok kijelölése az oktatási miniszterekkel, 
illetve olyan lehetőségek kialakítása, amelyek keretében az egyes oktatáspolitikusok 
egymástól a legjobb megoldásokat tanulhatják el, illetve okulhatnak egymás 
kudarcaiból. Ennek lehetővé tétele érdekében indítottuk el a párizsi folyamatot 2015. 
március 17-én a francia oktatási miniszterrel közös kezdeményezésünkként az Európai 
Unió oktatási minisztereivel, amely mára egy intenzív párbeszéddé vált a 28 oktatási 
miniszter vagy oktatási kormányzat és köztem.  
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Ennél valójában többszereplős a párbeszéd, hiszen vannak olyan föderációk, 
ahol az oktatásügy nem szövetségi szinthez tartozik, illetve a szövetségi szint csak 
koordináló feladatot lát el, és alapvetően tartományi szintre tartozik az oktatás. Itt a 
legfontosabb szereplő ebből a szempontból Németország, ahol a tartományi oktatási 
rendszerek legalább akkora és olyan fontos hozzájárulással bírnak, mint egyébként 
maga a szövetségi szint.  

A párizsi folyamat mára olyannyira fontos folyamattá nőtte ki magát, hogy a 
Bizottság tematikáján belül is a radikalizmus elleni küzdelem egyik önálló 
dokumentumává és folyamatává vált. Abban bízom, hogy az elkövetkező időszakban 
Dimitrisz Avramopulosz belügyi biztossal és Frans Timmermansszal, az Európai 
Bizottság első alelnökével közösen egy olyan átfogó programmal tudunk majd 
megjelenni, amely általában a radikalizálódás, illetve a szélsőséges politikai 
mozgalmak elleni lehetséges, többek között oktatáspolitikai fellépést is magába foglalja 
majd. 

A kultúra területén, ami a legfontosabb feladatunk most, az egy szomorú 
bizonyítéka annak, hogy valóban az elmúlt időszakban a terroristacselekmények 
milyen mértékben befolyásolják az Európai Unió belpolitikáját is, hiszen éppen 
november végén lett volna az az európai kulturális fórum, amelyik az európai kulturális 
élet résztvevőinek az egyik legfontosabb tanácskozása, és amelyet éppen a november 
13-ai párizsi terrortámadások, illetve az ezt követő brüsszeli vészhelyzet vagy 
veszélyhelyzet miatt kellett elhalasztanunk. Ezt most áprilisban fogjuk majd 
megtartani. Az idei évben két város, a lengyelországi Wrocław és a spanyolországi, 
baszkföldi San Sebastián adják Európa kulturális fővárosát, ők látják el ezt a feladatot. 
Wrocławban saját magam is jelen voltam a megnyitón, és az elkövetkező időszakban 
több rendezvényen fogok majd részt venni ezekben a városokban. 

Az ifjúság területén két olyan problémát jelölnék meg, amely folyamatos munkát 
ad gyakorlatilag. Mind a két esetben együtt kell működnöm más biztosokkal is, hiszen 
az ifjúságpolitika horizontális politika, tehát minden más szakpolitikát is befolyásol. Az 
egyik a már említett radikalizálódása az ifjúságnak, illetve a szélsőséges politikai 
mozgalmak megjelenése, és ezzel együtt az iszlám radikalizmus megjelenése és 
veszélyessége a nyugat-európai országokban. A másik pedig az ifjúsági 
munkanélküliség, amely ugyan valamelyest javuló tendenciát mutat egyes 
országokban; Spanyolországban javultak a mutatók, de Olaszországban, 
Görögországban mind a mai napig nagyon magas az ifjúsági munkanélküliség, a 
releváns korosztályban 50 százalék körüli az aránya. Itt Marianne Thyssen 
szociálpolitikáért és foglalkoztatáspolitikáért felelős biztossal kell további lépéseket 
tennünk.  

És végül a sport. A sportban egyrészt van két olyan esemény is, amely 
önmagában kijelöli a tennivalókat. Az egyik a labdarúgó Európa-bajnokság 
jelentőségéből adódóan, amely Franciaországban lesz, tehát a közelben, ha úgy tetszik, 
és amely biztonságpolitikai szempontból is számos feladatot ad majd a francia 
hatóságoknak, illetve mindannyiunknak. A másik pedig az olimpia Rióban, amelynek 
némi egészségpolitikai vonzata is, úgy tűnik, hogy lesz, vagy legalábbis a közeljövőben 
lesz.  

Emellett számomra legalább ennyire fontos probléma a FIFA elnökválasztása. 
Ennek keretében az öt elnökjelölt mindegyikének küldtem levelet, amelyben arra 
kértem őket, hogy találkozzunk és adjanak lehetőséget arra, hogy elmondjam, én mit 
tartok fontosnak a jövő sportpolitikája szempontjából. Az öt jelölt közül kettő nem 
válaszolt eddig, három válaszolt, és a három jelöltből kettővel találkoztam már.  

Mind a két alkalommal egyetértettünk abban, hogy akárki is nyeri a FIFA 
elnökválasztási versenyét, alapvető lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a FIFA 
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visszaszerezze a sport közvélemény és a tágabb közvélemény bizalmát, és a beléjük 
vetett bizalmat és a hitelességet is megteremtsék újra. Ez átvezet minket az idei év 
legfontosabb problémájára, az integritás kérdésére a sporton belül, azaz a korrupció 
elleni küzdelem, az átláthatóság és a tisztességes szabályozás követelménye a sporton 
belül. Láthattuk sajnos az elmúlt hetekben, hogy a nagy sportszövetségek, a 
professzionális sport területén egyre-másra robbannak ki azok a botrányok vagy adott 
esetben talán már bűnügyekről is lehet beszélni bizonyos esetekben, amelyek éles fényt 
vetnek a sportigazgatás és a sportszabályozás problémáira.  

Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az Európai Bizottság partnerként - hiszen 
mellérendeltségi viszonyban vagyunk, és csak partnerként kerülünk szóba az 
együttműködés során - tudja-e érvényesíteni azokat a szempontokat, amelyeket 
fontosnak tart a tiszta sport érdekében. Itt az egyik legtöbb reményre jogot adó 
fejlemény az, hogy várhatóan a nyárra elkészíti a jelentését egy olyan munkacsoport, 
amely az én felkérésemre dolgozik a sport integritásával kapcsolatban, és amelyben 
részt vesznek azok a nagy sportszövetségek is, amelyektől azt reméljük, hogy a jövőben 
majd azokat az ajánlásokat meg is fogják valósítani a hétköznapi működés területén. 

Az idei évi európai bizottsági munkaprogrammal kapcsolatban szintén csak 
röviden. Három csoportra bontva hadd említsem meg azokat a kérdéseket, amelyek 
fontosak lehetnek talán a bizottság számára is. Az első: azok a témák, amelyek már 
korábban elkezdődtek és tulajdonképpen a csomagok folytatása zajlik az idei évben. Itt 
kiemelkedik az energia unióra, tehát az egységes európai energiapiac megteremtésére 
vonatkozó csomag folytatása. A másik: a digitális egységes piac stratégiájának a 
végrehajtása. Ez mind a kettő esetben a közeljövőben jogalkotási feladatokat fog 
jelenteni, tehát megjelennek a javaslatok, és ennek a tárgyalása folyik majd. Illetve 
idetartozik folyamatos cselekvési tervként az egységes piaci stratégia nyomon követése, 
azaz mindazoknak a kérdéseknek a tisztázása, amelyek az egységes piac útjában most 
még akadályként állnak.  

A másik nagy terület, amely új kezdeményezéseket is magába foglal majd, 
amelyek közül számomra, az én tárcámat illetően is a legfontosabb kérdés az 
úgynevezett európai készség stratégia, vagy hivatalos fogalmazásban a készségekre 
vonatkozó új európai menetrend, amely a szakképzések és a szakképzésekre épülő 
készségek átfogó dokumentuma kíván lenni, illetve a körkörös gazdaságra vonatkozó 
csomag, amely szintén a közeljövőben kerül majd a biztosok testületének asztalára.  

És van két olyan terület, amely talán nem a közeljövőben fog eldőlni, viszont 
biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is és minden tagállamban nagy vitákat fog 
kiváltani. Az egyik a munkavállalói mobilitásra vonatkozó csomag, amely az egyik 
legnagyobb vitának egy új szabályozását célozza majd. A másik pedig a szociális jogok 
pillére elnevezésű stratégiai munkaanyag, Marianne Thyssen vezetésével, amely 
megint csak a jóléti juttatások kérdését, a szociális juttatások és általában a szociális 
helyzet szabályozásának kérdését tekinti át az Európai Unióban. Itt, ez utóbbi esetben 
most egy széleskörű konzultáció kezdődik a társadalmi szereplőkkel, tehát itt konkrét 
jogszabályi szöveg vélhetően majd csak a távolabbi jövőben várható.  

És befejezésül engedjék meg, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alapról 
adjak még egy rövid tájékoztatást. Ez 2015 szeptemberétől kezdte meg a működését, és 
alapvetően két pillérre tagozódnak az alap által támogatott beruházások. Az első pillér 
alapvetően infrastruktúrafejlesztési és innovációs projekteket támogat, a második 
pillér pedig vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik. Az első pillér vonatkozásában január 
közepéig 42 infrastruktúrafejlesztési és innovációs projekt finanszírozását hagyta jóvá 
az Európai Beruházási Bank 5,7 milliárd euró értékben. Ezzel a becslések szerint 25 
milliárd eurónyi magánberuházást sikerül mozgósítani 15 uniós tagállamban. Ezek 
között itt az első pillérben nincs Magyarország. Ausztria, Belgium, Horvátország, 
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Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, 
Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Lengyelország és Nagy-Britannia van itt. A 
második pillér, tehát a vállalkozásfejlesztés vonatkozásában 84 megállapodást írt alá 
az Európai Beruházási Alap a közvetítő szerepet vállaló bankokkal. Itt 17 tagállamban 
indult kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő program, és itt már jelen van 
Magyarország is, ahol a Kereskedelmi és Hitelbank 2015 decemberében írt alá 
megállapodást, amely keretében az Európai Beruházási Alap összesen 2,4 millió 
eurónyi hitelt nyújt hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének 
biztosítására. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a biztos úr beszámolóját. Megnyitom a vitát. Kinek 

van kérdése? (Jelzésre:) Bana Tibor alelnök úr, utána következik Józsa István. Tessék 
parancsolni! 

Kérdések, észrevételek 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Uniós 
Biztos Úr! Tisztelt Bizottság! Először is köszönöm szépen a beszámolót. Én is örülök 
annak, hogy időről időre lehetőségünk nyílik arra, hogy Navracsics Tibor biztos úrral 
eszmecserét folytassunk itt, az Európai ügyek bizottsága ülésének keretein belül. 

Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a lengyel jogállamiság-vizsgálatra 
vonatkozna. Néhány héttel ezelőtt biztos úr azt nyilatkozta, hogy a maga részéről csak 
egy orientációs vita kezdeményezését támogatja ebben az ügyben, mégis az azóta eltelt 
időszakban azt látjuk, hogy Lengyelországot a szégyenpadra ültették, és a magunk 
részéről ezt nehezményezzük. A Jobbik is határozottan kiáll lengyel barátaink, lengyel 
testvéreink mellett, hiszen azt látjuk, hogy közép-európai szinten a nemzetek Európája 
irányába történő elmozdulás vonatkozásában partnerként számíthatnánk a 
lengyelekre, és én úgy értékelem, hogy azok a változások, amik végbementek a 
kormányváltás következtében, ebből a szempontból mindenképpen jó irányba 
mutattak. Tehát én azt gondolom, tudva azt persze, hogy a biztos úr válaszában 
biztosan benne lesz az, hogy neki az európai érdekeket kell ott képviselni, nem pedig a 
nemzeti érdekek ügyében tud felszólalni, de azért a magyar érdekek megjelenítésére 
valamilyen módon nyílhatott volna lehetősége, és én örültem volna, ha ez meg is 
történik a gyakorlatban, tehát valamiféle kiállást vártam volna ebben az ügyben. Arra 
lennék kíváncsi, hogy azóta hogy állnak a folyamatok. 

A másik kérdésem pedig az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodásra 
vonatkozna. Ha jól tudom, hamarosan sor kerül egy újabb tárgyalási körre. Hogy áll 
most ez az ügy? Akár a befektető-állam vitarendezési mechanizmus, akár a GMO, akár 
egyéb összefüggések vonatkozásában tudhatunk-e biztos úrtól erre vonatkozóan 
információkat? Azt hallani, hogy a kormány hozzáállása továbbra is egyértelműen 
támogató. Kérdés, hogy ezekben az ügyekben milyen mozgások történtek az elmúlt 
hónapokban, vagy esetleg nem is történtek, hanem megálltak ezek a folyamatok. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa István képviselő úr következik. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném 

azzal kezdeni, hogy az általam képviselt szocialista frakció véleménye szerint is egy 
követendő példa, nagy jelentőségű, hogy Navracsics biztos úr rendszeresen eljön a 
magyar parlamentbe és hírt hoz azokról a folyamatokról - természetesen a saját 
véleményét is tolmácsolva -, amik Brüsszelben történnek. Pozitívumként szeretném 
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megemlíteni a Juncker-alap beindulásával kapcsolatban, hogy meglátásom szerint 
nagyon nagy eredmény, hogy kevesebb, mint egy évvel a Bizottság megalakulását, a 
Juncker-terv hivatalos meghirdetését követően, tehát 2015 szeptemberétől beindult ez 
a program, azzal együtt, hogy ez az 5,7 milliárd euró, ha 25 milliárdot von, akkor ez 
kevesebb, mint ötszörös multiplikáció, az induláskor 15-szörös szerepelt a tervben. 
Tehát erre szeretnék rákérdezni, hogy vannak-e modellszámítások a multiplikáció 
felfuttatását illetően. 

A másik kérdésem összefügg a vállalkozásfejlesztési résszel, illetve nagyon 
örülök, hogy magyarul mondta a körkörös gazdaságot; először alig értettem, hogy a 
recycling-ra gondol. E tekintetben a műanyag palackok, a PET-palackok helyett az 
öblösüvegek alkalmazása nagyon fontos lenne, és ebben megújítható hazai kapacitások 
vannak, például a Salgótarjáni Öblösüveggyár, amely minimum szinten, mondhatni 
tetszhalott állapotban még működik. Múlt héten jártam polgármesterkampány 
ügyében Salgótarjánban, és nagy reményeket fűznek ahhoz - amit én is tápláltam -, 
hogy a körkörös gazdaság tekintetében az öblösüveggyártás fölfuttatására esetleg lenne 
lehetőség. Kérdésem, hogy hol lehet ennek hangot adni, hogy a Juncker-alapból egy 
olyan vállalkozásfejlesztési cél, amelyik egy másik uniós céllal is összhangban van, 
érvényesíthető legyen.  

Az energiapiac kibővítése nem szorosan a biztos úr területe. De milyen 
ütemezést lát ebben? Mert nagy lendülettel indult, Šefčovič alelnök úr járt itt, és 
hihetetlen lendülettel adott hangot az elképzeléseinek. Ebből a Junkcer-tervhez 
hasonló dinamizmussal várható-e valami eredmény? A hazai vonatkozása ennek, hogy 
a tartalék villamosenergia-kapacitások kiépítése területén van hihetetlen jelentősége, 
ugyanis, ha Paks II. ténylegesen - várhatóan - belép, akkor egy országon belül a 
legnagyobb egységblokk teljesítményét kell tartalékkapacitásként kiépíteni. Jelenleg ez 
a paksi 500 megawattos blokk. Ha belép egy 1,2 megawattos blokk, akkor a jelen 
szabályozás szerint Magyarországnak kellene biztosítani egy 1,2 megawattnyi 
tartalékkapacitást, hogy ha ne adj’ isten le kell állítani azt a Paks II.-es blokkot, akkor 
valami biztosítsa az áramszolgáltatást. Tehát a tartalékkapacitások, ezeknek a 
grideknek a kiépítési távlata tekintetében mikor számíthatunk olyan léptékű 
határkeresztező kapacitásra, illetve olyan uniós szabályozásra, ami ezt a jelenleg 
kötelező tartalékkapacitás-kiépítést szétteríthetővé teszi a környező országokra? 

Ezek mellett a FIFA-val kapcsolatos kérdésem már apróságnak tűnik. Ezek 
szerint van az Uniónak antikorrupciós állásfoglalása vagy álláspontja? Milyen, az 
erkölcsi hatáskörön túlmenő lehetőségei vannak? Merthogy az UEFA-val kapcsolatban 
van egy uniós biztosnak tárgyalási pozíciója, az kézenfekvő, különösen, hogy Platini úr 
utódlása is a küszöbön van. De a FIFA területén milyen relációban vagy pozícióban 
tartja kifejthetőnek a véleményét a biztos úr?  

A harmadik szerintem a legsúlyosabb, ez a Magyarország által elfoglalt 
bevándorláspolitika. Ezt fertőzésveszélynek nevezik Európa fejlett felén. A Bild 
hétvégén nagyon súlyos szavakat fogalmazott meg. Nem tudom, hogy válaszolhat-e rá 
biztos úr: meglátása szerint döntően belpolitikai indíttatású a magyar álláspont 
menekültellenes kiélezése, illetve ön szerint milyen európai vetületei lehetnek ennek? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több kérdés nincs, tisztelt biztos úr, engedjen 

meg egy nagyon rövid kérdést. Az európai közvéleményt, úgy hiszem, ma leginkább a 
menekültügy foglalkoztatja, és nemcsak a visegrádi négyekben, hanem az Európai 
Unió más országaiban is. Mi azt érezzük, hogy az Európai Bizottság bizony lassan 
dolgozik, és sokszor a lázas tevékenység mellett talán azt látjuk, hogy kevés az az 
eredmény, ami megoldást hozna vagy hozhatna az európai menekültválságra. 
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Minden államfő a közös európai megoldásról beszél, és e helyett a tagállamok a 
maguk hatáskörében próbálják meg megtenni azt a szükséges intézkedést, ami 
előremutató. Előremutató abban, ha megnézzük, hogy Európán kívül, Észak-
Afrikában, illetve más földrészeken mintegy 35-36 millió menekült áll készen arra, 
hogy elinduljon Európa felé. Tehát ez előbb-utóbb tarthatatlanná teszi azt a helyzetet, 
amiben már most is van az Európai Unió, és mi, a magyar polgárok, úgy hiszem, hogy 
joggal várjuk el az Európai Bizottságtól, hogy időben lépjen, hozza meg a 
rendelkezéseit, mert a tárgyalások során a halogatás minden napján 3-4 ezer migráns 
áll Európa határában. S azt látjuk, egyszerű nyelvre lefordítva, hogy kevés a cselekvés, 
nincs európai megoldás.  

Talán egyfajta előrelépés az, hogy a hírek szerint a márciusi Európai Tanács 
ülésén a dublini menekültügyi rendszer felülvizsgálatát veszik napirendre, amelyik, ez 
már 1,5 éve hangzott el, elavult, betarthatatlan és a többi. De emellett milyen más 
kezdeményezések, intézkedések láthatóak a közeljövőben az Európai Bizottság részéről 
a menekültügyi válság kezelésére? 

Ez azért fontos, mert van egyfajta vita például a visegrádi négyek és az Európai 
Unió más tagországai között a határőrizet kapcsán, és ezért várnánk azt a fajta közös 
európai megoldást, amiben a visegrádi négyek egyfajta megoldást adtak. Mert az 
mégiscsak nonszensz, hogy a görög komposok sztrájkja kapcsán, ami egy vagy két hétig 
tart, csillapodik ez a migránsáradat, mint egyfajta megoldás, és utána, mikor befejezik 
a sztrájkot, akkor minden megy a régiben. Tehát egy ilyenfajta megoldás is a küszöbön 
áll, jól tudjuk, a tárgyalások során. 

És a másik probléma, amint látjuk, hogy például a kölni események 
rávilágítottak a bevándorlók társadalmi befogadásával kapcsolatos problémák 
összetettségére. Kialakul lassan a párhuzamos társadalmak egymás mellett élése, amit 
senki nem kíván. És olyan megoldatlan feszültségek keletkeznek az Európai Unió 
tagállamaiban, amiket nagyon nehéz lesz a későbbiekben kezelni.  

Van-e valamifajta elképzelése az Európai Bizottságnak, valamifajta 
intézkedéscsomagja? Például nem lenne-e indokolt nagyobb összeg elkülönítése a 
bevándorlók és más hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadásával 
kapcsolatos problémák kezelését célzó projektek támogatására? Mert jelenleg a 
migránsválsággal küszködünk, de ennek öt-tíz évre beláthatatlan következményei 
lesznek az európai társadalmakra. Én tudom azt, hogy a biztos úrnak nem ez a 
portfóliója, de mégis kérem, hogy röviden válaszoljon a kérdéseimre. Ha nincs több 
kérdés, akkor átadom a szót a biztos úrnak. Tessék parancsolni! 

Navracsics Tibor válasza 

NAVRACSICS TIBOR, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, 
ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Akkor engedjék meg, hogy sorrendben próbáljak meg válaszolni a 
kérdésekre. Lesz, amire nem tudok válaszolni. Utánanézünk, annyit tudok mondani 
akkor.  

Bana alelnök úr kérdezte a lengyel jogállamisági vitát. Az az igazság, hogy én 
mindig kínosan ügyelek arra, hogy a legjobb tudásom szerinti igazságot mondjam. 
Orientációs vitaként szerepelt a kollégium ülésén a lengyel kérdés, és maga a 
jogállamisági mechanizmus, mint kifejezés, ott el sem hangzott.  

Arról beszéltünk, és ott én voltam egyébként, aki az elsők egyikeként 
megfogalmaztam azt az álláspontot - és azt kell mondanom, hogy a biztosok többsége 
ideológiai vagy párthovatartozásra való tekintet nélkül támogatta ezt az álláspontot -, 
hogy abban az esetben, ha jogszabályi, jogi ütközés van a közösségi joggal, ahogyan ez 
Magyarország esetében is előfordult, akkor le kell folytatni egy olyan egyeztetési 
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eljárást, amelynek keretében értékelhetik, hogy valóban fennáll-e az ütközés; ha 
fennáll az ütközés, akkor módosítanak-e a jogszabályon vagy nem.  

Magyarország esetében, engedjék meg, hogy erre kicsit kitérjek, mert elég jól 
ismertem az esetet, tekintettel arra, hogy akkor a másik oldalon ültem, kétfelé 
bontottuk a kérdéseket. Ami közösségi jogi probléma volt, ott az Európai Bizottsággal 
egyeztettünk és módosítottunk, hogyha szükséges volt; ami pedig inkább politikai 
természetű volt és kevésbé volt jogilag megragadható, ott pedig az Európa Tanáccsal 
egyeztettünk, és úgy próbáltuk meg orvosolni a problémákat.  

Arról volt szó a kollégium ülésén, hogy a tárgyalások szigorúan csak azokra a 
pontokra korlátozódnak, ahol azonosíthatóan közösségi joggal ütközik az adott lengyel 
jogszabály. Itt két jogszabályról volt szó, az egyik az Alkotmánybírósággal kapcsolatos 
jogszabályok, a másik pedig a médiahatóság szabályozásával és felügyeletével 
kapcsolatos jogszabályok.  

Maga a lengyel kormány egyébként, én ez alapján is fogalmaztam meg az 
álláspontomat, ráutaló magatartásként ezt támogatta, hiszen megállapodott a Velencei 
Bizottsággal arról, hogy a Velencei Bizottság elkészíti a véleményét ezekről a 
jogszabályokról. Március közepére, második felére várható, hogy ezek a vélemények 
elkészülnek, és nyilván akkor folyik majd tovább a tárgyalás. Egyrészt tehát nem tettem 
semmi olyat, ami akár az európai, akár a magyar, akár a lengyel érdekek ellen lett volna. 
Én úgy gondolom, hogy itt az egységes érdek abban fogalmazható meg, hogyha részei 
vagyunk egy jogrendnek, akkor lehetőség szerint - lehetőség szerint - olyan 
jogszabályokat fogadjunk el, amelyek összhangban vannak azzal a jogrenddel. Azért 
mondom, hogy lehetőség szerint, mert nincsen olyan európai uniós tagállam, amelynek 
ne lenne kisebb-nagyobb vitája az európai uniós jogrenddel; sok esetben magának az 
európai jogszabályoknak az értelmezése is vitatott. Tehát nagyon sok ilyen vita van.  

És nem gondolom, hogy Lengyelország szégyenpadon lenne. Nyilván van olyan, 
aki nem szimpatizál, meg van olyan, aki rajong az új lengyel kormány politikájáért, de 
nagyon sok tagállami kormánynak, nagyon sok tagállami jogszabálynak vagy 
törvényhozó testületnek éppenséggel vitája van adott esetben az Európai Bizottsággal. 
És én ebből nem gondolom, hogy ez szégyenpadra kerülne.  

A lengyelekkel folytatott vita a Bizottság részéről nem lépte át, legalábbis a 
Bizottság részéről, én úgy gondolom, a tárgyilagosság határait. Tény, hogy biztosok 
kaptak szenvedélyes hangú - fogalmazzunk akkor így, szenvedélyes hangú - írásbeli 
válaszokat lengyel miniszterektől, akik náci ősökre emlékeztettek, meg nem tudom, mit 
tettek, de a Bizottság egy percig sem lépte túl nyelvezetében a jogias és a tárgyilagos 
hangvételt, és én nem is gondolom, hogy kellene. Ha Lengyelországgal vita áll fönn, az 
csakis jogi természetű lehet. Ez volt akkor is az álláspontom, és ez a jövőben is. 
Meglátjuk, hogy majd hogyan alakul a későbbiekben a Velencei Bizottság állásfoglalása 
fényében a további párbeszéd. 

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi 
egyezménnyel kapcsolatban alelnök úr pontosan fogalmazott, amikor azt kérdezte, 
hogy hogyan áll. Én úgy tudom, hogy nagyjából áll.(Derültség.) És tekintettel arra, 
hogy elnökválasztási év van az Egyesült Államokban, méghozzá láthatjuk, hogy nem is 
akármilyen, ezért én úgy gondolom - és az elnökjelöltek között ráadásul van olyan 
elnökjelölt, aki kifejezetten meghirdette, hogy nemcsak ezt, hanem még az ennél sokkal 
elfogadottabb, Amerikában sokkal elfogadottabb Csendes-óceáni térséggel kapcsolatos 
szabadkereskedelmi egyezményt sem támogatja -, hogy nagyon lassú lesz az idén az 
előrehaladás, ha egyáltalán lesz előrehaladás. És én nem várok most áttörést az idei 
évben ettől a szabadkereskedelmi megállapodástól.  

Ami Józsa István képviselő úr kérdéseit illeti, annak idején a 15-szörös 
multiplikáció a legsikeresebb európai uniós projektek multiplikációszámából alakult 
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ki. (Dr. Józsa István: 18 volt a legsikeresebb.) Igen, de abból indult ki, és úgy 
gondolták, hogy az lesz egy olyan, ami, ha lendületbe jön, és igazán meghozza a kedvet, 
akkor akár ilyet is produkálhat. Én arra gondolok, vagy arra gondolnak a számítók, 
hogy még csak most jön lendületbe, tehát majd ezután lesznek ennél sikeresebb 
beruházások is.  

Az öblösüvegügyet értettem, és én is majd érdeklődöm ez ügyben. Szerintem az 
egy jó javaslat önmagában, hogy a műanyag palackok helyett ismét rehabilitáljuk az 
üvegpalackokat. 

Az energiapiacoknál, ami lépések történtek az elmúlt időszakban, azok inkább a 
megújuló energiákat, illetve a szénalapú - hadd fogalmazzak így - energiaforrásoktól 
való eltávolodást irányozzák elő. Ennek keretében éppen az EFSI, tehát a Beruházási 
Alap keretében Spanyolország kapott egy nagy infrastruktúra-beruházásra támogatást, 
amelynek a célja az, hogy a spanyol gázszállítási infrastruktúrát korszerűsítsék, és 
tegyék nagyobb befogadóképességűvé. Ez az LNG-ként érkező gáz európai, elsősorban 
Európa nyugati részére való szállítását célozza. Karbonszegény gazdaság, most 
megtaláltam az egészen pontos kifejezést. Ennek érdekében kíván új ösztönözőket 
kidolgozni majd az új javaslat. Illetve a villamosenergia-piacoknak az energiatermelés 
új formáihoz, például a megújuló energiaforrásokhoz való hozzáigazítását célzó 
javaslatokat dolgozott ki a Bizottság az elmúlt időszakban, és értelemszerűen következő 
feladatként adódik a Párizsban aláírt COP 21 klímavédelmi stratégiában vállalt számok 
megvalósítása.  

Az Európai Bizottságnak van antikorrupciós, és úgy is fogalmazhatunk, hogy „jó 
kormányzás” stratégiája a nagy sportszervezetekkel és nagy sportrendezvényekkel 
kapcsolatban. A FIFA-ban én nem kotnyeleskedni akarok, mert egyébként van jobb 
dolgom is annál, mint hogy a FIFA-elnökjelöltekkel egyeztessek, csakhogy nagyon 
komoly elvárás érkezik az Európai Unió tagállamai részéről, és nemcsak az Európai 
Unió tagállamai részéről, hanem az Európai Unión kívülről is, hogy az Európai Unió 
mint szereplő jelenjen meg a nemzetközi sportügyekben is. Hasonlóképpen az Olimpiai 
Bizottságnál is, ahol Thomas Bach elnök úrral már egy nagyon jó munkakapcsolatot 
alakítottunk ki, és annak ellenére, hogy sem a FIFA, sem a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság nem európai szervezet ilyen értelemben, mind a két szervezet számít a 
stratégiai együttműködésre. Éppen ezért be is vontuk mind a kettőjüket a munkába, és 
abban bízom, hogy a nyáron elfogadandó ajánlások olyanok lesznek, amelyeket a 
későbbiekben a FIFA megújulási folyamatában alapszabályként majd tiszteletben 
fognak tartani. 

A bevándorláspolitikával kapcsolatban azt nem tudom megmondani, hogy 
milyen indíttatású, és ebben valóban nem is vagyok feljogosítva, hogy találgassak, hogy 
milyen indíttatású lehet a magyar álláspont. A most következő Európai Tanács-ülésen 
ismét napirendre fog kerülni. Az alaphelyzet jelenleg nem az, hogy a Bizottságnak túl 
kevés javaslata lenne, hanem az alaphelyzet az, hogy a tagállamok nem nagyon hajtják 
végre azt sem, amiben megállapodtak. A legutóbbi vagy kettővel ezelőtti Európai 
Tanács-ülésen például megállapodtak a tagállamok, egyetértettek abban 
konszenzussal, hogy egyrészt a Frontex hatásköreit bővíteni fogják, vagyis sokkal 
szélesebb határőrizeti jogokat kap, és tud segíteni az adott országoknak, másrészt 
pedig, hogy Törökország megsegítésére vagy Törökország tevékenységének 
támogatására egy hárommilliárd eurós pénzügyi alapot hoznak létre, amelynek csak 
egy része lenne az uniós költségvetésből származó pénzösszeg, sokkal nagyobb része a 
tagállami hozzájárulás lenne. Az egyik legnagyobb fejtörést éppen az okozza, hogy a 
tagállamok az elmúlt időszakban inkább a megajánlásokban voltak aktívak, és nem 
annyira ezeknek a lépéseknek a teljesítésében. Ilyen értelemben biztos vagyok benne, 
hogy az elkövetkező hetek még jobban ki fogják élezni ezt a kérdést.  
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Az áttelepítési mechanizmus keretében körülbelül négyszáz bevándorlót vagy 
menekültet sikerült elhelyezni az Unión belül. Ez egyértelműen kudarcnak minősül, és 
nyilvánvalóan ez a mechanizmus sem működik a tagállamok nélkül, illetve maguknak 
a bevándorlóknak az együttműködése nélkül. Jelen pillanatban most azt láthatjuk, 
hogy egy olyan helyzet állt elő, amikor a Bizottság egyébként most már egy éve - hiszen 
mi a Bizottságban, ha jól emlékszem, valamikor áprilisban tárgyaltuk az első bizottsági 
javaslatot - javaslatokat dolgoz ki, de különösebben sem a tagállamok, sem pedig a 
megsegítendő menekültek vagy bevándorlók nem működnek együtt ezeknek a 
javaslatoknak a végrehajtása érdekében. 

Végül elnök úr kérdésére: a Frontex kapcsán már beszéltem róla, és azt hiszem, 
egyre nagyobb szerepet fog kapni a probléma kezelésében a külső határőrizet 
kérdésének a megoldása, de itt rögtön szemtanúi vagyunk egy vitának, hogy hol is 
húzódik a külső határ. Komoly kétségek vannak azzal kapcsolatban, hogy technikailag 
a görög szigetvilág, tehát a nem szárazföldi határa a schengeni övezetnek védhető-e. 
Olaszország és Málta esetében ez egy sokkal egyszerűbb kérdés, Görögország esetében 
valóban egy nagyon nehéz technikai kérdés, és a mostani Európai Tanács-ülésen is 
nyilván elő fog majd kerülni az, hogy hol húzódik ez a bizonyos külső határ, és hogyan 
is lehetne hatékonyabban védeni ezt a külső határt.  

Ami a társadalmi integrációra, a menekültek vagy bevándorlók integrációjára 
vonatkozó kérdést illeti: köszönöm szépen, mert én kifelejtettem a felvezetőben, 
ugyanakkor az én tárcámnak éppen az egyik legnagyobb feladatát adó kérdés pontosan 
az, hogy ha egy kicsit lecsillapodik ez a menekült- vagy bevándorlóhullám - kinek hogy 
tetszik -, és eldől, hogy ki marad, ki megy, tehát tudunk már arra is figyelmet fordítani, 
hogy integráljuk ezeket a társadalmakat, akkor éppen az oktatásnak, a kultúrának és a 
sportnak van az egyik legnagyobb szerepe. Már most is nagyon komoly támogatást ad 
a Bizottság törökországi, jordániai, libanoni menekülttáborokban folyó oktatási 
tevékenységekre, két okból is. Egyrészt itt sokkal nagyobb arányban fordulnak elő 
szíriai tanárok, tehát olyan tanárok, akik autentikusan tudják tanítani a menekülteket, 
másrészt pedig azt feltételezzük, hogy ha egy család a gyerekei számára jó minőségű 
oktatást tud biztosítani a hazájához közel is, akkor talán inkább hajlamos arra, hogy ne 
menjen el messzire a hazájától abban a reményben, hogy ha a válság elmúlik, akkor 
majd visszatelepülhetnek, mint ha ezt nem biztosítjuk. Éppen ezért a humanitárius 
segítség jelentős része az oktatás megerősítésére megy.  

Ugyanakkor már az Európai Unió területén lévő és itt élő menekültek vagy 
bevándorlók integrációjára is a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Részben az 
Erasmus Plus programon belül indul olyan programcsomag, amely azon oktatási 
intézmények számára ír ki programokat, amelyek vállalják - akár iskola előtti oktatás, 
akár iskolai oktatás, akár felsőfokú oktatás keretében - az itt élő menekültek vagy 
bevándorlók integrálását. Hasonlóképpen sportkluboknál is, hiszen mi magunk is 
tudjuk - Magyarországról is tudunk példákat hozni -, hogy sportklubok milyen óriási 
szerepet tudnak játszani a társadalmi integrációban. Így van ez Nyugat-Európában is. 
Azok a fiatalok, gyerekek, akik adott esetben még nem is beszélik az európai nyelveket, 
vagy nem jól beszélik, otthonra és biztonságra lelhetnek egy-egy sportklubban, és talán 
így is sikerül őket közösségen belül tartani, és stabilizálni a helyzetet Európán belül is 
akár rövidebb, akár hosszabb távra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a biztos úr beszámolóját, várjuk majd a következő 

konzultációt. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy időt szakított ránk, és ezt a 
gyakorlatot tovább folytatja. Várjuk biztostársait is az elkövetkezendő hónapokban, 
amikor az egyik fontos kérdés lesz nyilvánvalóan a migránsválság megoldása. 
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Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron 
következő ülésére 2016. február 22-én, hétfőn, 10 órától kerül sor a főemelet 66. számú 
teremben. Két napirendi pontot tervezünk. Az egyik a tőkepiaci unió létrehozására 
irányuló cselekvési terv, a másik pedig egy egyeztetési eljárás, az értékpapírosítás közös 
szabályainak a meghatározásáról és a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra 
vonatkozó prudenciális követelményekről szóló rendeletmódosítás. Az előterjesztő 
Balogh László államtitkár úr lesz.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést. Az ülést bezárom, viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária  


