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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 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 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, meghívott vendégeinket és a sajtó igen 
tisztelt képviselőit. 

A mai napirendünk meghatározása előtt az első teendőnk a határozatképesség 
megállapítása. Megállapítom a jegyzőkönyv számára is, hogy az aláírt jelenléti ív 
alapján és az eseti képviseleti megbízással együtt bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően a múlt hétvégén 
megkapták a napirendi ponti javaslatomat. A mai ülésre két napirendet terveztünk 
megtárgyalni. Az első napirendi pont: eszmecsere Navracsics Tibor uniós biztossal, az 
Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagjával. 
A második napirendi pontunk: döntés az Európai Bizottság COM (2016) 709. számú 
javaslatával kapcsolatban, a házszabály 142. § (1) bekezdése alapján.  

Kérdezem képviselőtársaimat, a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Szavazásra 
teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, 
hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Még mielőtt hozzákezdenénk a napirendi pont megtárgyalásához, engedjék 
meg, hogy röviden tájékoztassam a bizottságot, hogy a múlt hét kedden a finn 
parlament nagybizottságának a delegációját fogadtam több képviselőtársammal. 
Áttekintettük a főbb aktuális uniós ügyeket, valamint az uniós ügyekben a 
kormánnyal való együttműködés tapasztalatait.  

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

Tisztelt Bizottság! Akkor áttérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására. 
Engedjék meg, hogy bizottságunk nevében köszöntsem Navracsics Tibor biztos urat, 
az Európai Bizottság tagját és Zupkó Gábor nagykövet urat. Köszönöm, hogy a biztos 
úr elfogadta a meghívásunkat. 

Az első napirendi pont előadója tehát a biztos úr: eszmecsere Navracsics Tibor 
uniós biztossal, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és 
sportért felelős tagjával.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Örömünkre szolgál, hogy ebben az évben másodjára 
köszönthetjük bizottságunkban Navracsics Tibor biztos urat, hiszen emlékezhetnek 
képviselőtársaim, a tavaszi ülésszak kezdetekor már járt a bizottságunknál. Ez év 
szeptemberében pedig Cecilia Malmström biztos asszony látogatása napján a biztos 
úr eszmecserét folytatott a Kulturális bizottsággal.  

Fontos rögzítenünk, hogy a biztosok és az Országgyűlés között tavaly 
megkezdett közvetlen párbeszéd gyakorlata hála istennek idén is megmaradt A mai 
ülésünkön a biztos úr portfóliójáról szóló áttekintés mellett érdemes kitérni az 
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Európai Bizottság 2017. évre vonatkozó munkaprogramjára, amely az első olyan 
program, amelynek elfogadására a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodás szerinti konzultáció alapján kerül sor. A Bizottság jövő 
évre vonatkozó munkaprogramja Jean-Claude Juncker bizottsági elnök 2016 
szeptemberi, az Unió helyzetéről szóló beszédén alapul és a 2014. év júliusában 
kiadott tíz politikai iránymutatás teljesítésére összpontosít.  

Az Európai Bizottság kezdeményezései közül az első az új ifjúsági 
kezdeményezés, amely célja, hogy minden egyes fiatal valódi tanulási, képzési és 
foglalkoztatási lehetőségekkel rendelkezzen. Az új európai készségfejlesztési program 
végrehajtása során az Európai Bizottság kiemelten fogja kezelni a fiatalokat.  

Tisztelt Biztos Úr! Akkor megadom önnek a szót. Kérem, hogy röviden 
tájékoztassa bizottságunkat, az itt ülő vendégeinket és a sajtó képviselőit a Bizottság 
programjáról, amit az előbb említettem, és utána megadom a lehetőséget 
képviselőtársaimnak a kérdésekre, a véleményekre. Ezeket összegyűjtjük és 
ismételten visszaadom a szót a biztos úrnak. Természetesen, ha úgy gondolja a 
nagykövet úr, hogy valamiben még ki kell egészítenie a biztos úr mondandóját, illetve 
ha önhöz is érkezik kérdés, akkor kérem, hogy majd válaszoljon.  

Tisztelt Biztos Úr! Megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Navracsics Tibor tájékoztatója 

NAVRACSICS TIBOR uniós biztos, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, 
ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, hogy időről időre lehetőséget kapok arra, hogy 
beszámoljak részben a Bizottságon belül kifejtett tevékenységemről, részben pedig az 
Európai Bizottság tevékenységéről. Most már konszolidálódni látszódik az az évente 
körülbelül kettő alkalom, amikor el tudok jönni ide és egyrészt beszámolok a 
bizottságnak, másrészt pedig válaszolok a bizottság tagjainak a kérdéseire.  

Ha megengednék, tekintettel arra, hogy év vége felé járunk és a jövő évi 
munkaprogram talán érdeklődésre tart számot a bizottság részéről, illetve az elnök úr 
is arra ösztönzött engem, hogy ha lehet, akkor erről számoljak be, röviden ezzel 
kezdeném, utána beszélnék arról, hogy az én tárcám szempontjából a jövő év 
körülbelül milyen feladatokat jelent, illetve milyen új események várhatók azon a 
területen, és utána természetesen rendelkezésre állok a kérdésekre válaszolni.  

A Bizottság harmadik éves munkaprogramja továbbra is annak jegyében 
fogant, hogy a Jean-Claude Juncker által 2014 nyarán az Európai Parlamentben 
megfogalmazott tíz prioritást vigyük tovább. Ezeket további konkrét elképzelésekkel 
próbáljuk, részben az Európai Parlamenttel együttműködésben, részben pedig a 
tagállamokkal, a Tanáccsal együttműködésben továbbvinni. Ha megengedik, akkor 
röviden, tíz pontba összefoglalva elmondanám a jövő évi éves munkaprogram főbb 
kezdeményezéseit. 

Az első pont: a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások élénkítése 
érdekében javaslatot teszünk egy ifjúsági kezdeményezésre, amiről már az elnök úr is 
beszélt, a körforgásos gazdaság végrehajtására vonatkozó cselekvési tervre és az új, 
több éves pénzügyi keretre. Ha megengedik, tekintettel arra, hogy az ifjúsági 
kezdeményezés jelentős mértékben érinti az én tárcámat is, a végén majd még 
visszatérnék erre.  

Félidős értékelést készítünk a digitális egységes piacról, hiszen ez megint egy 
olyan kiemelt célja a Bizottságnak, amelyet rögtön a hivatalba lépés után elkezdtünk 
előkészíteni, és most már, tekintettel arra, hogy a Bizottság is a félidejébe lépett, ezért 
maga a digitális egységes piaci program is a félidejéhez közeledik.  
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Végrehajtjuk az energiaunióra vonatkozó stratégiát, az alacsony kibocsátású 
járművekre és a mobilitásra irányuló munka révén. Elmélyítjük és méltányosabbá 
tesszük a belső piacot az egységes piaci stratégia, az európai űrstratégia és a tőkepiaci 
unióra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, valamint az igazságosabb társasági 
adórendszerre irányuló javaslatok előterjesztése révén. Bemutatjuk a 27 tagú EU 
megreformálására és a Gazdasági és Monetáris Unió megerősítésére vonatkozó 
elképzeléseinket, illetve javaslatot teszünk a szociális jogok európai pillérére. 
Végrehajtjuk a mindenki számára előnyös kereskedelem stratégiáját, és folytatjuk a 
kereskedelmi tárgyalásokat partnereinkkel, ugyanakkor megerősítjük a piacvédelmi 
eszközeinket is. 

A terrorizmus elleni küzdelem jegyében tovább dolgozunk a biztonsági unió 
kiépítésén, és harmonizáljuk a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó 
szabályokat. Végrehajtjuk az európai migrációs stratégiát. 

Európa globális színtéren betöltött szerepének megerősítése érdekében 
bemutatjuk az európai védelmi cselekvési tervet, amely magába foglalja az európai 
védelmi alap létrehozását, továbbá a Bizottság és a fő képviselő elfogadják a Szíriára 
vonatkozó uniós stratégiát, illetve végrehajtják az EU kül- és biztonságpolitikára 
vonatkozó globális stratégiáját és az Afrika-EU partnerséget.  

És végül: a hatályos jogszabályokat a szerződések felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra és végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezéseihez igazítjuk, és 
megvizsgáljuk a másodlagos uniós jog bizonyos aktusainak elfogadására vonatkozó 
hatályos eljárások demokratikus legitimitását. Végül pedig: fokozzuk az uniós jog 
érvényesítését célzó erőfeszítéseinket. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ezen belül is 
erősíteni kívánjuk egyrészt az Európai Bizottságnak a teljesítmény és a végrehajtás 
értékelésére vonatkozó rendszerét, másrészt pedig a bürokráciacsökkentő program 
révén továbbra is egy szabályozáscsökkentés folyik Frans Timmermans első alelnök 
vezetésével, és ebben is további eredményeket várunk a jövő évre. 

Ez a munkaprogram értelemszerűen nemcsak együttműködést vár az én 
tárcámtól, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport tárcától, de vannak olyan területek, 
amelyek kifejezetten komoly felelősségeket és feladatokat is kijelölnek a tárca 
számára.  

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport tárca számára az idei év több 
szempontból is fontos volt. Egyrészt az oktatás területén idén is megjelentettük az 
oktatási és képzési monitort, talán a képviselő urak is találkoztak vele. Ez egy kevésbé 
ismert, de legalább ennyire fókuszált tagállami elemzése az egyes európai uniós 
tagállamok oktatáspolitikájának. Kevésbé ismert talán, mint a PISA. A PISA-nak 
nagyobb az ismertsége, azonban az oktatási és képzési monitor is minden tagállam 
oktatáspolitikájának és oktatási helyzetének elemzését adja bizonyos szemszögekből, 
így Magyarországét is, hogy egy pozitív és egy kevésbé pozitív, vagy negatív elemét is 
kiemeljem ennek az elemzésnek. Miközben természetesen a kötelezettségszegési 
eljáráshoz kötődően megállapítja, hogy Magyarországon továbbra is problémás, vagy 
nehézkesen valósul meg minden társadalmi csoport egyenlő hozzáférése az oktatási 
rendszerhez, és ezen a területen további lépéseket kell tenni, Magyarország azon hat 
európai uniós tagállam közé tartozik, ahol az oktatásra fordított beruházások összege 
5 százaléknál nagyobb arányban növekedett. Ezzel, azt mondhatjuk, hogy egy pozitív 
tendencia élén jár, de sok más figyelemre méltó elemzés és észrevétel is található 
ebben az elemzésben. Tudom ajánlani a képviselő uraknak, megtalálható a Bizottság 
honlapján.  

A kultúra területén különösen fontos eredményként könyveljük el azt, hogy 
amikor az Európai Unió nemzetközi stratégiájának felülvizsgálata folyik, akkor 
nemcsak egy külön dokumentum, de kiemelt jelentőséget kap a kulturális diplomácia, 
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mint az Európai Unión belüli, a nemzetközi kapcsolatok felülvizsgálata során 
fejlesztendő terület. Az Európai Unió úgynevezett puha vagy szelíd hatalom, amelyet 
az is jellemez, egyelőre még, szerencsére vagy sajnos, hogy nincsen hadserege, 
nincsen rendőrsége. Ebből adódóan, ami nemzetközi színtéren az Európai Unió 
számára diplomáciai eszközként adatik, azok között a kultúra, és tegyük hozzá, hogy a 
sport és az oktatás is kiemelkedő jelentőségű. Ezt most már egy uniós dokumentum is 
elismeri, és kifejezetten a jövőre vonatkozóan nagy szerepet szán a tárcának ezen a 
területen.  

Az ifjúság területén Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének a 
2016 szeptemberében az Európai Parlamentben az Unió állapotáról elmondott 
beszédében megemlített új kezdeményezés jelent egy nagyon jelentős előrelépést a 
tárca számára, amikor az európai önkéntességi szolgálat mellett, egyelőre első 
fázisban, úgy néz ki, hogy annak keretein belül, az Európai Bizottság január 1-jétől 
létre fogja hozni az európai szolidaritási testületet, amelynek a célja, hogy most, az 
első fázisban, elsősorban a fiatalokra koncentrálva, azon tagállamoknak nyújtsanak 
segítséget önkéntességi alapon, amelyek vagy valamilyen természeti csapás, vagy 
valamilyen váratlan esemény következtében nehéz helyzetbe kerülnek, és az európai 
szolidaritási testület akciója révén az európai értékek mellett, elsősorban a 
szolidaritás mellett lehet hitet tenni.  

Végül, hogy egy mondatban utaljak a sport területére is: idén másodszor 
tudtuk megrendezni az európai sporthetet, amelyre most már azt mondhatjuk, hogy 
valódi áttörést jelent, már az Európai Unión kívül is rendeznek európai sportheteket. 
Több, mint megduplázódott az európai sporthét alatt rendezett sportesemények 
száma. Itt, Magyarországon is most már komoly sportrendezvények jelentek meg, és 
meglehetősen nagy látogatottsággal bírtak az európai sporthét alatt. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy most már, végre sikerült a szabadidősport népszerűsítése terén is, úgy néz 
ki, egy jelentősebb lépést tenni.  

Végezetül, ha megengedik, akkor négy pontban hadd említsem meg, hogy a 
jövő évre milyen főbb felkészülési feladataink adódtak. Az egyik, amit már 
említettem, a kultúra megjelenítése az uniós nemzetközi kapcsolatokban. Ez ügyben 
egy tanácsi következtetést fogadott el a Kulturális Tanács, éppen a múlt héten. 
Fontosnak tartom felhívni a figyelmet, tekintettel arra, hogy a tárcám minden eleme a 
szubszidiaritás elve alá tartozik, itt sem arról van szó, hogy az Európai Unió 
bármilyen szempontból is át akarna venni diplomáciai szerepet a tagállamoktól, még 
csak kulturális diplomáciai szerepet sem. Elsősorban a tagállamok kulturális 
diplomáciai infrastruktúrájára építve, azok összehangolásával és a tagállamok 
kulturális diplomáciai erőfeszítéseinek támogatásával kívánjuk elérni azt, hogy 
értelemszerűen elsősorban tőlünk távolabb eső országokban és régiókban az Európai 
Unió egy többé-kevésbé koherens képet és összehangolt stratégiát tudjon felmutatni. 

A kultúra területén a jövő év másik meghatározó tevékenysége egy nagyon 
nagy diplomáciai sikernek köszönhető. Tekintettel arra, hogy a Juncker-bizottság a 
hivatalba lépésekor úgy döntött, hogy nem támogatja a tematikus európai évek 
megrendezését, éppen ezért igazi diplomáciai áttörésnek könyvelhetjük el, hogy 2018-
ban mégis sikerül egy ilyen európai évet, mégpedig a kulturális örökség európai évét 
megrendezni. Értelemszerűen a tárcám a fő felelőse az Európai Parlamenttel együtt 
és a Tanáccsal együtt, illetve így a tagállamokkal együtt a kulturális örökség európai 
évének a megrendezéséért. Most alakítjuk ki a koncepciót, most tárgyalunk a 
tagállamokkal. Vannak olyan tagállamok, amelyek már nagyon komolyan előrelépve, 
például Németország már a saját vizuális megjelenését és a programját is készíti 
2018-ra. Én arra kérem a képviselő urakat is, hogy ha lehet, akkor Magyarország is 
álljon ennek az élére. A kulturális örökségünk olyan, amely kiváló lehetőséget ad 
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számunkra is, hogy megmutassuk Európa felé az értékeinket, és nemcsak Európa felé, 
hiszen ugyanez az év egyébként a Kína-EU turisztikai speciális év is lesz. Tehát 
vélhetően nemcsak európai látogatók számára tudjuk megnyitni akár Magyarország, 
akár az Európai Unió más tagállamának a kincsestárát.  

Szintén említettem az európai szolidaritási testületet. December 7-én az 
ifjúsági csomaggal együtt fogja majd elfogadni a Bizottság azt a javaslatot, amelyik az 
európai szolidaritási testület létrehozását célozza. Az itteni ambiciózus céljaink azok, 
hogy 2020-ig 100 ezer fiatal vegyen részt az európai szolidaritási testület akcióiban, 
és a mostani elképzeléseink szerint ez elsősorban 17-30 év közötti fiataloknak szólna, 
és a földrajzi lefedettségét tekintve is az Erasmus-programban részt vevő országok, 
tehát az Európai Unió tagállamai, öt további állam, összesen 33 tagállam vehetne 
részt az európai szolidaritási testület munkájában.  

És végül, komoly feladatot jelent számunkra az az évforduló is, ha már az 
Erasmusról beszéltem, amely jövőre következik el. Jövőre lesz 30 éves az Erasmus-
program. Megkockáztatom, hogy az Európai Unió legnépszerűbb és legláthatóbb 
programja, amely jó példát mutat olyan európai uniós akcióra, amely nem sérti a 
tagállamok önállóságát, kompetenciáját, viszont nagyon komoly lépéseket tesz az 
Európai Unió és az európai identitás, mint nem nemzeti és más helyi, regionális 
identitásokat elnyomó identitás kifejlesztésére. Erre talán jó példa az is, hogy az 
adataink szerint Nagy-Britanniában a június végi brexit-népszavazáson, miközben a 
többség az Európai Unióból való kiválás mellett szavazott, a fiatalok korosztályának 
túlnyomó többsége, kétharmada az Európai Unióban maradás mellett szavazott. Ez az 
Erasmus-program lesz tehát 30 éves. Mi mindenképpen szeretnénk megünnepelni.  

Ha megengedik, akkor zárásképpen röviden néhány Magyarországgal 
kapcsolatos Erasmus-adatot hadd mondjak el. Magyarország 1997 óta vesz részt az 
Erasmus-programban. Eddig évente, arányait tekintve körülbelül 4500 magyar fiatal 
élt azzal a lehetőséggel, hogy külföldön tanuljon, és körülbelül évente 5000 külföldi 
hallgató jön Magyarországra szintén az Erasmus-program keretében, tehát nagyjából 
egyensúlyban vagyunk.  

A legaktívabb diákokat az Erasmus-programban külföldre küldő egyetemek, az 
első öt helyezett közül az első helyezett a Corvinus Egyetem, a második az ELTE, a 
harmadik a Műszaki Egyetem, a negyedik a Szegedi Egyetem, az ötödik a Pécsi 
Egyetem. A legnépszerűbb öt fogadó intézmény pedig: az első az ELTE, a második a 
Corvinus, a harmadik a Műegyetem, a negyedik a Szegedi Egyetem és az ötödik pedig 
a Budapesti Gazdasági Főiskola. Az öt legnépszerűbb ország sorrendje így néz ki, 
ahova magyar diákok mennek: az első Németország, a második Spanyolország, a 
harmadik Franciaország, a negyedik Olaszország, az ötödik Ausztria. A hozzánk 
érkező diákok sorrendjében pedig az első Franciaország, a második Németország, a 
harmadik Törökország, a negyedik Spanyolország és az ötödik Románia. Mindez azt 
mutatja, hogy jól szerepelünk, Magyarország jól szerepel az Erasmus-programban 
egyrészt a kibocsátás tekintetében, tehát a diákok küldése tekintetében, másrészt 
pedig a fogadás tekintetében is. Érdemes erre alapozni a jövőben.  

Az az ifjúsági csomag, amelyet december 7-én el fog fogadni a Bizottság, és 
amelynek egyik része az európai szolidaritási testület, mint említettem, éppen ezért 
egy meglehetősen komoly oktatási profillal is rendelkezni fog. Az egyik célunk, hogy 
ezeket a mobilitási programokat, ha lehet, minél inkább elérhetővé tegyük a 
szociálisan kevésbé szerencsés családokból vagy helyzetből érkező fiatalok számára is, 
hiszen itt az adatokból is látjuk, azért ez továbbra is a felső vagy felső középosztálybeli 
fiatalok számára teszi lehetővé elsősorban a mobilitást.  

A jövőben minden olyan kezdeményezést támogatni kívánunk, amely lehetővé 
teszi esetleg másoknak is, hogy bekapcsolódjanak az Erasmus-programba. Egy utolsó 
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mondat: ez vonatkozik arra az Interrail-program néven ismertté vált, utazási 
kedvezményt nyújtó programra is, amelynek a tárgyalása most még folyik az Európai 
Parlamenttel, de amely, legalábbis az első szakaszban, szintén úgy tűnik, hogy az 
Erasmus-programból fog megvalósulni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Állok 
rendelkezésre a kérdések tekintetében. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a biztos úr beszámolóját. Ahogy ígértem, most 

megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, kérem, jelentkezzenek. Elsőként 
Bana Tibor alelnök úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Biztos Úr! Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Bizottság! A Jobbik képviselőcsoportja 
részéről én is szeretném megköszönni, hogy ismét lehetőségünk nyílik arra, hogy 
eszmét cseréljünk a biztos úrral. 

Fontosnak tartom, hogy ezt időről időre megtegyük. Természetesen a 
kérdéseim egy részét kimondottan a portfóliójával kapcsolatban szeretném feltenni, 
viszont ha már van módunk arra, hogy megkérdezzük, hogyan is állnak most a 
dolgok, akkor azt gondoltam, hogy az Európai Bizottság munkájával összefüggésben 
tennék fel még más jellegű kérdéseket is, némi kritikát is megfogalmazva.  

De kezdeném akkor azokkal a felvetésekkel, amik elsőrendűen az ifjúság és az 
oktatás területére vonatkoznak. Itt olyan felvetéseim lennének, amikkel kapcsolatban 
arra lennék kíváncsi, hogy a biztos úr hogyan látja az Európai Unió területén ezeket a 
kérdéseket, illetve vannak-e olyan gyakorlatok, amiket adott esetben Magyarországra 
át tudnánk ültetni? Mire gondolok? Egyrészt a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos 
problémákra. A Jobbik és a Jobbik ifjúsági tagozata hosszú ideje foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, és számtalan alkalommal hangot adtunk annak a véleményünknek, hogy 
fontos lenne az, hogy a szakmai gyakorlatok során az ott eltöltött időt hasznosan 
tudják kihasználni azok a fiatalok, akik élnek ezzel a lehetőséggel, vagyis érdemben 
bevonják a gyakornokokat a munkába. Sajnos azt láthatjuk, hogy sok esetben nem ez 
valósul meg Magyarországon. Kíváncsi lennék, hogy uniós kitekintésben hogyan látja 
ezt a kérdést a biztos úr. 

A másik az oktatásnak a gyakorlatorientált irányba történő fordítása lenne. 
Ehhez kapcsolódóan, elsősorban a felsőoktatás tekintetében, az egyetemek és a 
vállalatok közötti kapcsolatok erősítésére vonatkozóan is szeretnék kérdést feltenni. 
Az előző ciklusban működött egy innovációs és egy fejlesztési eseti bizottság. Ilyen 
módon nekem is alkalmam nyílt arra személyesen, hogy ennek az eseti bizottságnak 
az alelnökeként jobban belelássak ebbe a területbe, és láttam azt, hogy azért vannak 
pozitív kezdeményezések Magyarországon is, de úgy gondolom, hogy azért még 
komoly elmaradásunk van e tekintetben. Ezzel összefüggésben a kutatás-fejlesztés 
területének az erősítése is fontos lenne, hiszen a mostani, 2014-2020-as költségvetési 
ciklusban egyébként is nőttek az erre a célra rendelkezésre álló összegek a 2007-
2013-as időszakhoz képest.  

És végül, még kimondottan a biztos úr portfóliójához kapcsolódóan, a 
nyelvoktatásra vonatkozóan szeretném feltenni azt a kérdést, vagy lennék kíváncsi az 
ön véleményére, hogy hogyan tudnánk előrelépést felmutatni e téren, hiszen azért 
továbbra is komoly elmaradásban vagyunk az idegen nyelv ismeretének tekintetében. 
Számtalan alkalommal, amikor különböző üzleti szereplőkkel találkozunk, akkor is 
előjön ez a kérdés. Tehát kíváncsi lennék arra, hogy ön hogyan látja ezt európai 
bizottsági tagként?  
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És akkor a végére hagytam azt a két kérdést, ami nem kimondottan a 
portfólióját érinti, de azt gondolom, hogy mégis fontos róluk beszélni. Az egyik az, 
hogy meglehetően kritikusan látom az Európai Bizottság működését abból a 
szempontból, hogy a Magyar Országgyűlés két alkalommal élt a sárga lapos eljárás 
lehetőségével, az európai ügyészség vonatkozásában, illetve a kiküldött 
munkavállalók kérdésében. Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy mindkét esetben 
figyelmen kívül hagyta az Európai Bizottság a tagállami parlamentek véleményét. 
Holott én azt gondolom, fontos lenne az, hogy érdemben figyelembe vegyék azt, hogy 
amikor a nemzetállami parlamentek megfelelő indokolással ellátva és szakmailag 
alátámasztva egy véleményt fogalmaznak meg, akkor legalább arra valamilyen 
komolyabb szakmai válasz érkezzen. De ezt azért valamennyire a nagykövet úrhoz is 
címezném, tehát ha ő esetleg tudna mondani erről néhány mondatot, azt 
megköszönném. Hiszen tényleg azt látjuk, hogy ez valóban egy szélmalomharc. 
Megfogalmazta a mi bizottságunk is az álláspontját, és mégis azt kellett látnunk, hogy 
teljes mértékben figyelmen kívül hagyták azt, hogy mi is volt a mi véleményünk. 

A másik pedig a kvóta kérdésére vonatkozna. Zajlik a kvótaper, nemrégiben 
volt ezzel összefüggésben egy zárt bizottsági ülésünk. Én nagyon remélem azt, hogy 
Magyarország eredményt tud majd felmutatni e tekintetben, de kérném, hogy a biztos 
úr arról is szóljon néhány szót, hiszen voltak nyilatkozatai ez ügyben az elmúlt 
hónapok során, hogy összességében a kvóták helyzetét hogyan látja, ez mennyire 
veszély ön szerint Magyarországra nézve? És a kvótaperrel összefüggésben végül is 
mire számíthatunk, mikor lehet ennek eredménye? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak megjegyzem, képviselőtársam, hogy a 

magyar kormány nem az Európai Bizottsággal, hanem az Európai Tanáccsal áll 
perben, tehát ez nem a Bizottság portfóliója. Úgyhogy, ha van magánvéleménye, 
elmondhatja, de nem tartozik a Bizottság portfóliójához. (Bana Tibor: Bocsánat, egy 
mondat…) Tessék! 

 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Nyilván 

tisztában vagyok ezzel, de mégis kíváncsi lennék. Biztos úr azért több alkalommal 
megnyilvánult erről a kérdésről, úgyhogy ezért lenne számomra fontos az, hogy ő 
vajon hogy látja ezt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hollik képviselő úré a szó. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Biztos 

Úr! Nagykövet Úr! Ha megengedi, akkor nem konkrétan a portfóliójához kapcsolódó 
kérdést tennék fel, ugyanakkor egy olyan kérdést, ami az Európai Unió 
tagállamainak, állampolgárainak a figyelmét most a leginkább vonzza.  

Hallottuk, hogy múlt héten az Európai Parlament úgy döntött, hogy 
felfüggesztené Törökország európai uniós csatlakozási tárgyalásait, illetve minderre 
reagálva Erdoğan elnök azt jelentette ki egyrészt, hogy Törökország nem akarja 
mindenáron az EU-hoz kötni magát. De ami talán aggodalommal tölthet el 
bennünket, illetve a tagállam állampolgárait, hogy meglebegtette az Európai Bizottság 
által egyébként tető alá hozott EU-török megállapodás felmondását. Ezzel 
kapcsolatban lenne kérdésem, hogy a Bizottság vizsgálja-e ennek a biztonsági 
kockázatát, illetve a Bizottság számít-e arra, hogy Törökország ezt a fenyegetést 
tulajdonképpen be fogja váltani, és felmondja ezt a megállapodást? Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úré a szó. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Biztos Úr! Tisztelt 

Nagykövet Úr! Két ügyben szeretnék érdeklődni. Egyfelől arról, ami számomra 
nemcsak ifjúságpolitikai, hanem versenyképességi kérdés, a képzés ügyében. Nyilván 
tagállami hatáskör az oktatás rendszere, annak a minőségének az alakítása. Az új 
ifjúsági csomag keretében mégis arra szeretnék rákérdezni, hogy van-e olyan 
elképzelés, amely az összeurópai versenyképességet ebben a tekintetben erősítheti? 
Mert véleményem szerint az Unió tagállamaiban eltérő minőséggel és eltérő 
versenyképességi tényezőként szerepel az oktatás, de az üdvös mégiscsak az lenne, ha 
az Unió együttesen jelentene a versenyképesség ügyében legalább egy lehetőséget a 
fiatalok számára.  

A másik, ami megütötte a fülem, és kérem, ha távol van az érdeklődési 
körüktől, akkor ezért ne haragudjanak, az Európai Unió és az Afrika együttműködés 
ügye. Vélhetően itt nem arról van szó, hogy valamiféle karitatív együttműködésre 
gondol az Unió, hanem arról, hogy az afrikai kontinens gazdasági szempontból 
különösen fontos, észrevehetően nemcsak az Unió számára, ezért a kérdésem arra 
irányulna, hogy vajon mennyire gyors az Unió ebben az ügyben, mennyire tud 
lehetőségeket kiaknázni egy gazdasági értelmű jó kapcsolatért? Köszönöm szépen, 
elnök úr, köszönöm szépen az adandó választ. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs több kérdés. Tisztelt Biztos Úr! Engedjen 

meg három rövid kérdést. A biztos úr említette, hogy Magyarország elég régóta részt 
vesz az Erasmus-programban, hála istennek jó eredménnyel szerepelünk. 
Debrecenből az egyetemről nagyon sok diák, az én hallgatóim közül is többen vettek 
részt ebben a programban. A 7 éves pénzügyi keret félidei felülvizsgálatánál tartunk, 
mint azt tudja a biztos úr is. Kérdezem, látható-e már, hogy a 2020 utáni pénzügyi 
keret tervezése során például az Erasmus+ forrásainak a növelése jelent-e valamifajta 
prioritást? Hogyan látja ezt a biztos úr? 

A következő kérdésem. Zajlik Magyarországon is az Európa kulturális fővárosa 
verseny, hála istennek elég sok város jelentkezik a versenyre, köztük Tokaj és Tokaj-
Hegyalja is. Én arra kérem a biztos urat, hogy ha oda kerül a sor, akkor támogassa 
ezt. Meglehet, hogy Tokaj-Hegyalja nem Miskolc, nem Debrecen, vagy Tokaj egy kis 
város, de hasonlóan, mint ahogy Németországban történt, nemcsak egy város 
jelentkezik, hanem egy város mögött lévő térség, 27 település. Kevés ilyen van, ahol a 
bor egy világörökségi terület, ahol a kultúra és a turizmus ápolása rendkívül fontos. 
Jelentkezzen erre, hiszen nagyon sok teendő van még ahhoz, hogy ehhez a címhez 
felnőjön nemcsak Tokaj, hanem Tokaj-Hegyalja is, de számunkra nagyon fontos 
lenne. Hiszen ahogy részben a biztos úr portfólióját is érinti, köztudott, hogy 
Magyarországról két dolgot ismer mindenki a világban, Puskás Öcsit és a tokaji bort. 
Úgyhogy a kettőt összekapcsolva kérjük a biztos urat, hogy támogassa ezt a 
pályázatot. 

A másik ilyen kulturális eseménye Európának a Reformáció 500, hiszen mi, 
protestánsok jövőre ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Közismert, hogy 
Luther Márton 1531. október 31-én Wittenbergben függesztette ki a 95 tételét, és ettől 
kezdve számítjuk a kontinens megújítását is. Kérdezem, hogy a Bizottság, nyilván az 
ön portfóliójához tartozóan, támogatja-e ezt, vagy van-e valamilyen kapcsolat? 
Egyébként megjegyzem, hogy Magyarország ebben rendkívül tevékenyen részt vesz, 
hiszen egy kormánybizottság is alakult ez ügyben a programok szervezése kapcsán, és 
egyik szűkebb pátriám, Debrecen is mint a „kálvinista Róma”, megjelenik itt, Európa 
reformációtérképén, ez is örvendetes dolog. 
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Tisztelt Biztos Úr! Akkor visszaadom a szót, hogy röviden válaszoljon a 
kérdésekre. 

Navracsics Tibor válaszai 

NAVRACSICS TIBOR uniós biztos, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, 
ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, akkor Bana alelnök úr két kérdését, ami a 
gyakorlatiasságra, illetve a vállalatokkal való együttműködésre és Tukacs képviselő 
úrnak a versenyképességet erősítő lépésekre vonatkozó kérdését összevonnám, ezekre 
együtt válaszolnék, mert tematikájukból adódóan nagyjából összefüggenek. Vannak 
nagyon komoly törekvések, az elmúlt 2-3 évben az Európai Unió összes országában, 
azt tudnám mondani, hogy a szakmai képzés területén a duális képzést és a minőségi 
duális képzést vezessék be. Itt a szakmai vitáknál mindig Németországra, Ausztriára, 
Hollandiára és Svájcra szoktak hivatkozni. Ebből gondolom, hogy az itteni szakmai 
gyakorlatoknak valóban van praktikus haszna is.  

Én úgy gondolom, ez nagyrészt attól függ egyébként, hogy a duális képzés 
keretében azok a cégek, amelyek biztosítják a szakmai gyakorlatot, mennyire veszik 
ezt komolyan. Mert ha egy cég komolyan veszi a szakmai gyakorlatot, akkor nyilván 
tud olyan lehetőséget biztosítani a gyakornokok számára, hogy szakmailag is 
gyarapodjanak, de valóban előfordulhat az is, hogy nem veszik komolyan és csak a 
szendvicsért küldik le a büfébe a gyakornokokat, akkor a duális képzés önmagában 
sok hasznot nem hajt. Tehát itt valóban arról van szó, hogy a gazdasági élet szereplői 
és az oktatáspolitikai élet szereplői szorosan működjenek együtt, folyamatosak 
legyenek a visszajelzések, illetve legyen egy olyan közös érdek, amely abban áll, hogy 
lehet, hogy többet kell érte tenni, lehet, hogy többet kell befektetni, de az ebből jövő 
haszon mind anyagilag, mind pedig az emberi humán tőke szempontjából magasabb, 
mint ha mindenki csak lealibizi a feladatot.  

Egyébként az Európai Bizottságnak is, nekünk is az egyik alapvető 
célkitűzésünk, hogy segítsük részben a képzések minél gyakorlatiasabbá alakítását, 
másrészt a gyakorlati képzések, a gyakornokságok minél hatékonyabb létét, illetve 
elsősorban a felsőoktatásnál a felsőoktatási szféra és a vállalati szféra, a gazdasági élet 
együttműködését. Hadd mondjak ezekre mind egy-egy példát! Nagyon nagy 
lehetőséget jelent számunkra az, hogy idén év elején kezdtük el az európai 
felsőoktatási stratégia felülvizsgálatát, amely az első fázisait tekintve egyfajta 
konzultáción alapult, részben a minisztériumokkal, részben egyetemekkel, illetve 
európai diákszervezetekkel. Problémaazonosítás volt nagyjából a célunk, és elég jól ki 
is jött két olyan pont, amellyel tovább tudunk dolgozni, és a jövő év végére elkészülő 
részletes jelentésünk ezzel a két pillérrel fog elsősorban foglalkozni. Az egyik, ahogyan 
az alelnök úr is említette, a felsőoktatás gyakorlatiasabbá tétele. Az látszik, hogy az 
egyetemek részéről is, de elsősorban a diákok részéről van egy nagyon nagy igény 
arra, hogy természetesen az elméleti képzést nem háttérbe szorítva, a gyakorlati 
képzés minél nagyobb szerepet kapjon.  

Másrészt pedig az egyetemek nem pusztán oktatási intézményként való 
felfogása, hanem az egyetemek szerepének a vizsgálata a regionális 
gazdaságfejlesztésben Egy nyíregyházi felsőoktatási intézménynek, egy szegedi, egy 
pécsi vagy akár egy soproni, egy győri felsőoktatási intézménynek is óriási jelentősége 
lehet abban, már csak a munkahelyteremtés révén, már csak a magasabb fizetési szint 
révén, de az együttműködésbe való bekapcsolódás révén is, hogy az adott térségben 
milyen esélyei vannak egy esetleges gazdasági növekedésnek. Tehát önmagában a 
jövő év egyik hangsúlyos pontja lesz számomra az, hogy a felsőoktatás találkozási 
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pontjait keressem a regionális fejlesztéssel, illetve az ottani regionális gazdasági 
élettel.  

És ehhez kötődik még egy dolog, ami már átvezet a kutatás-fejlesztési 
kiadásokhoz is: itt, budapesti székhellyel létezik az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet, amelynek sajnos csak az adminisztratív központja van itt, 
Budapesten, hiszen a munkamódszerét tekintve úgynevezett tudás- és innovációs 
közösségekben működik. Tematikusan, a nyersanyagoktól kezdve az alternatív 
energiaforrásokig, különböző témák mentén olyan tudás- és innovációs közösségek 
jönnek létre, amelyek egyetemi, kutatóintézeti és üzleti szereplőket foglalnak 
magukba. Van olyan tudás- és innovációs közösség is, amelyben magyar tag is van. 
Ilyen a digitális kérdésekkel foglalkozó tudás- és innovációs közösség, de amennyiben 
a magyar költségvetés nagyobb mozgásteret enged az egyetemeknek, több 
lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak ilyen együttműködésekbe, akkor ez 
például egy óriási lehetőség arra, hogy a magyar kutatás-fejlesztés bekapcsolódhasson 
az európai, valóban elismert és magas színvonalú üzleti tudományos 
együttműködések sorozatába.  

Egy másik lehetőség, amely kapcsán szintén Magyarországról tudok jó példát 
mondani, mert innen érkezett a megkeresés az Európai Bizottsághoz, az olyan 
konzorciumok létrehozatala, amelyek lehetővé teszik a szakmai gyakorlatosok 
nemzetközi cseréjét. A GE kereste meg az Európai Bizottságot azzal, hogy neki 
különböző európai országokban vannak vállalatai, és nagyon szívesen vállalná azt, 
hogy a különböző országok diákjait utaztassák a különböző országokban lévő 
vállalataik között. Most úgy néz ki, hogy létre fognak hozni egy ilyen konzorciumot, 
amelyik más nagyvállalatok előtt is nyitott, és lehetőség van arra, hogy akkor a 
szakmai mobilitást növeljék a jövőben.  

Illetve az Európai Parlamentben van most egy olyan, úgynevezett pilot projekt, 
egy kísérleti program, amelynek a lényege az, hogy az Európai Unión belüli szakmai 
gyakornokok cseréjének az időtartamát - most is van erre lehetőség, az Erasmus+ 
programon belül, de az átlagos időtartam kettő, azaz kettő hét, ami azért 
meglehetősen kevés ahhoz, hogy valaki valódi tapasztalatokat szerezzen egy másik 
országban - hat hónapra növelje. A jövő évben fog megkezdődni ez a program, és 
amennyiben sikeres lesz, akkor ezt is az Erasmus+ programba tudjuk beilleszteni.  

Ezek tehát olyan lépések, amelyek, azt hiszem, nemcsak a gyakorlatiasságát 
növelik az oktatásnak, de egyben a versenyképességét is növelik. Hadd említsek meg 
még valamit! 2017-ben fogjuk az európai képzési keretprogramot felülvizsgálni, és az 
a célunk, hogy ebbe a képzési keretprogramba elismert gyakorlatként, elismert 
kompetenciaként hozzunk be olyan kompetenciákat is, amelyeket nem iskolában 
lehet tanulni, hanem például a nem formális oktatás keretében, sportklubokban, 
ifjúsági szervezeteknél, az úgynevezett társadalmi kompetenciák kapcsán, amelyek a 
közösségszervezéstől kezdve a közösségi cselekvésen keresztül magát a későbbi 
felnőtt munkaerőt is versenyképesebbé teszik. 

A nyelvoktatás kapcsán köszönöm a kérdését, mert az én egyik nagy 
szívügyemről van szó. Én úgy gondolom, hogy a magyar oktatásügy egyik stratégiai 
kitörési pontjának a nyelvoktatásnak kell lennie, de két „de” van. Az egyik, hogy az 
oktatási reformok, illetve az oktatási átalakítások mindig közép- vagy hosszú távon 
megtérülő befektetések, tehát ha most azonnal kezdenénk el, a hatása akkor is csak 3-
5 év múlva érződne. És a másik „de” pedig, hogy ezt pedig a pedagógusokkal kell 
kezdeni. Minden oktatási reformot csak úgy lehet elkezdeni, ha egyrészt 
elkötelezettekké tesszük a pedagógusokat a reform iránt, azaz magukénak érzik a 
reform célkitűzéseit, másrészt pedig olyan képzést biztosítunk nekik a 
tanárképzésben, amely lehetővé teszi, hogy a legmagasabb tudással hagyják el a 
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felsőoktatási intézményeket, és mivel a nyelv is élő anyag, ezért ráadásul kellően 
motiváltak legyenek abban, hogy időről időre továbbfejlesszék a saját nyelvi 
készségeiket.  

De úgy van, ahogy ön mondta, Magyarország ebből a szempontból nem áll jól 
európai összehasonlításban, ráadásul nekünk rokon nyelvünk sincsen a közelben. Én 
úgy gondolom, nagyon fontos lenne a nagy nyugati vagy a nagy nyelvek tanítása, 
fogalmazzunk akkor így, hiszen az oroszt is az európai nyelvek közé értve. És én 
nagyon fontosnak tartanám a közép-európai nyelvek tanításának a bevezetését is, 
vagy legalábbis ennek a megfontolását, mert szerintem számos problémát okoz az - és 
talán Firtl képviselőtársam egyetért velem -, hogy itt, Közép-Európában nem 
beszéljük egymás nyelvét, és lehet, hogy lehetne az együttműködésen is segíteni, ha a 
magyar oktatási rendszerben is megjelenne a közép-európai nyelvek tanítása is.  

A sárga lapos eljárás tekintetében valóban két olyan eset volt, amikor a Magyar 
Országgyűlés sárga lapot mutatott a bizottsági javaslatra. Én azért nem vagyok 
annyira pesszimista, mint az alelnök úr, ugyanis az európai ügyészségnél azóta 
gyökeresen átalakult a koncepció is. Tehát az a koncepció, ami először itt volt, arra 
azért emlékszem, mert személyesen is volt vele dolgom, az egy kifejezetten 
szupranacionális európai ügyészségi szervezetet célzott, és részben a magyar, de más 
parlamentek észrevételei kapcsán is most egy úgynevezett kollégium típusú 
ügyészségi rendszer van, amely a szubszidiaritást sokkal inkább figyelembe veszi. Ez 
tehát megváltozott. Amennyire én tudom, a kiküldött munkavállalók kérdésében 
pedig, legalábbis én akkor konzultáltam Marianne Thyssen biztos asszonnyal, aki azt 
mondta nekem, hogy a Bizottság jogi szolgálatának álláspontja szerint fenntartják azt, 
hogy nem sérti a szubszidiaritás elvét a kiküldött munkavállalók koncepciója. Ez a 
vita még nyilván folytatódni fog a továbbiakban is. 

A kvóta kérdésében én csak a Bizottság álláspontját tudom ismételten 
elmondani. Ebből a szempontból tehát továbbra is fenntartjuk, hogy az Európa 
Tanács által elfogadott kvóta, amit az Európa Tanács elfogadott, jelen pillanatban 
végrehajtás alatt van. Ennek a végrehajtása erőteljesen akadozik, ugyanis azon 
tagállamok jelentős része is, amelyek megszavazták a Bizottság előterjesztését, most 
nem, vagy nem nagyon, nem időarányosan hajtják végre a kvótát. A másik kvótaügy, 
amely pedig Magyarországon nagyon élénk vitákat váltott ki, ez a bizonyos kötelező 
kvótarendszer, ez pedig jelen pillanatban még a Tanács asztalán van, és folyik a 
kérdés megvitatása. Ebben még nincsen döntés.  

Hollik képviselő úr kérdésére, Törökország és az Európai Unió közötti 
kapcsolatok. Az Európai Parlament által elfogadott határozat nem kötelező erejű a 
Bizottságra nézve, de nyilván hangsúlyos. Az Európai Bizottság egyébként 
folyamatosan vizsgálja, hogy mivel járna az, ha megszakadnának vagy felfüggesztenék 
a kapcsolatokat Törökország és az Európai Unió között. Azt kell mondanom, hogy 
szakpolitikai szinten sajnos nem jó a helyzet, nagyon rohamosan gyengül a török 
együttműködési készség. Például az Erasmus program végrehajtása területén is a 
török kormány nem tanácsolja a török diákoknak, hogy pályázzanak az Erasmus 
programra, tehát van egyfajta lassú visszahúzódás török részről. Én azt hiszem, abban 
egyetérthetünk, hogy az Európai Unió alapvető érdeke az, hogy megmaradjon az 
együttműködés, hogy Törökország valamilyen szinten a társa maradjon az Európai 
Uniónak ezen problémák megoldásában, hiszen amennyiben Törökország felhagy az 
együttműködő magatartásával, annak elsősorban a migrációs politika és elsősorban a 
délkelet-európai országok látják majd a kárát. 

Tukacs képviselő úr másik kérdésére, EU-Afrika vonatkozásában. Szintén a 
Bizottság elnöke az őszi parlamenti, az Unió állapotát értékelő beszédében jelentette 
be az úgynevezett második stratégiai alap, egy afrikai befektetési alap létrehozását, 
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amelynek kifejezetten az a célja, hogy az Európai Unió, amelyik egyébként 
világszinten a legnagyobb donor, tehát ő a segélypolitikában a legnagyobb 
adományozó, és ezért nagyon erősen jelen van Afrikában is, most egy 
gazdaságélénkítő eszközzel is megjelenjen. Ez, hasonlóan az Európában és az Európai 
Unióban használatos és Magyarországon is, elsősorban a kis- és középvállalkozások 
által igénybe vett stratégiai alaphoz, elsősorban afrikai befektetésekhez kíván 
garanciát, illetve kedvezményes hitelezést adni, tekintettel arra, hogy az afrikai 
befektetések is az átlagosnál magasabb kockázattal térülnek meg. Ezért itt próbál a 
Bizottság egy olyan pénzügyi alapot a vállalkozók rendelkezésére bocsátani, amely 
segíti részben az afrikai munkahelyteremtést, részben pedig az európai gazdasági 
megjelenést vagy térhódítást is.  

Az elnök úr kérdéseire, az Erasmus+. Nem könnyű a feladat, mert az 
Erasmus+ költségvetése mostantól kezdve dinamikusan nő. Olyan volt az ütemezése, 
hogy az eddigi pénzügyi keretben, eddig nem nagyon emelkedett az Erasmus 
költségvetése, azonban mostantól kezdve 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben 
dinamikusan nő, és ha az Európai Unió ennek eredményeként a 2020 utáni pénzügyi 
keretidőszakban fenn akarja tartani az Erasmus akkori költségvetését, akkor az a 
tagállamok részéről 42 százalékkal magasabb hozzájárulást kívánna meg, ami egy 
rendkívül magas összeg, egy rendkívül magas összeg. Tehát ebből a szempontból, azt 
is mondhatnám, hogy pesszimista vagyok az Európai Unió következő pénzügyi 
lehetőségeit illetően az Erasmus finanszírozásában. Viszont most meg azt kell 
mondanom, hogy a mostani költségvetési tárgyalások azt mutatják, hogy a jövő évre 
vonatkozóan, legalábbis az Erasmus+ program, olyan többletköltséget kap, amely 
lehetővé teszi egyrészt az Európai Parlament által kezdeményezett Interrail-
kezdeményezés vagy utazási kedvezmény kezdeményezés első időszakának a 
finanszírozását, másrészt az európai szolidaritási testület felállítását. Bízunk benne, 
hogy ebből talán még tudunk az Erasmus program szociális profiljának az erősítésére 
is valamennyi pénzt félretenni. Tehát a tagállamok, úgy tűnik, hogy amikor dönteni 
kell az Erasmusról, akkor általában a támogatás mellett döntenek, hiszen valóban úgy 
van, sőt, most már büszkén mondhatom, hogy egyre több döntéshozó maga is 
Erasmus-diák volt. Az Európai Bizottságban három olyan biztos van, aki Erasmus-
diákként dolgozik most már a Bizottságban, de már miniszterelnökök is vannak, akik 
az Erasmus öregdiák-hálózat tagjai. És ez talán azt is jelenti, hogy az Erasmus 
finanszírozási esélyei javulnak a jövőre vonatkozóan. 

Európa kulturális fővárosa pályázat ügyben két okból sem tudom megígérni, 
sajnos, elnök úr, hogy támogatom (Derültség.) a tokaji pályázatot, egyrészt, mert 
nincs rá lehetőségem. Tőlem teljesen független az egész eljárás. Az én feladatom csak 
annyi, hogy az egyébként kihirdetett győztest én terjesztem a Tanács elé 
jóváhagyásra. Másrészt pedig, amennyire én tudom, egy szívemhez különösen közel 
álló város is pályázni kíván ugyanebben az időszakban ugyanerre a címre 
(Derültség.), amit szintén ugyanúgy nem támogathatok értelemszerűen, 
összeférhetetlen lenne az én pozíciómmal.  

Viszont ami lehetőség most adódott számomra, éppen a múlt héten, az az, 
hogy az Európa kulturális fővárosa kört ki tudtuk bővíteni. Norvégia és Izland kérte 
azt, hogy hadd csatlakozzon, noha nem EU-tagállam, de ő is hadd vegyen rész ebben a 
programban. A Tanács támogatta ezt a javaslatunkat és most az Európai Parlamenten 
múlik. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül. Én úgy gondolom, hogy a tárcának 
pontosan ezek a programjai, tehát a kulturális főváros, az Erasmus, jelzik azt, hogy 
igenis van lehetősége és van tere az európai összefogásnak, tehát hogy a tagállamok 
hajlandók rá és szívesen vesznek részt olyan együttműködésben, amelyben nem érzik 
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azt, hogy az érdekeik sérülnének, és ezek tipikusan olyan területek, amelyek nem 
sértik egyetlen tagállam érdekét sem.  

A reformáció 500 éves évfordulójával kapcsolatban pedig, miközben a kultúra 
valóban hozzám tartozik, a vallás, a vallásközi párbeszéd és a vallási ügyek Frans 
Timmermans első alelnökhöz tartoznak. Ezek az emberi jogi kontextusban jelennek 
meg elsősorban, nem a kulturális kontextusban, de meg fogom keresni és érdeklődni 
fogok, hogy a Bizottság készül-e ezen a téren valamilyen lépéssel, és én ezt 
természetesen támogatom jó katolikusként is. (Derültség.) Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak a jegyzőkönyv számára egy megjegyzés, az 

előbb említettem a reformáció kezdetét: nem 1531, hanem 1517, tehát így jön ki az 
500 év, október 31-én. Egyébként ez már régóta a világtakarékossági nap is, ezt 
ünnepeljük, de nem ezért fontos számunkra.  

Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy ismét megjelent. Egyébként a bizottság 
megelégedéssel vette tudomásul, hogy ebben a ciklusban talán ön az ötödik biztos, aki 
idelátogat Budapestre és tárgyal a bizottságunkkal. Ez jelzi azt, hogy a Bizottság 
megváltoztatta a korábbi munkamenetét és kíváncsi a nemzeti parlamentekre. 
Nyilván Timmermans úr is és Jean-Claude Juncker elnök úr is látja, hogy egyre 
nagyobb a szakadék az európai polgárok és az európai intézmények között, és ebben a 
szakadékban egy fontos hidat képezhetnek a nemzeti parlamentek. 
Demokráciadeficit, mondja a szakirodalom, ami megmutatkozik például az európai 
parlamenti választások alkalmával is, hogy egyre kisebb a polgárok részvételi 
szándéka.  

Éppen ezért fontos, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk és a nemzeti parlamentek 
szerepét növeljük. Ebben a folyamatban vagyunk benne mi, a Magyar Országgyűlés 
Európai ügyek bizottsága. Támogatunk minden ilyen kezdeményezést és a jövőben is 
ezért fogunk dolgozni. Tisztelt Biztos Úr! Nagykövet Úr! Köszönöm, hogy 
megjelentek, és végül szokás szerint engedje meg, biztos úr, hogy az Európai ügyek 
bizottságának titkos fegyverét átnyújtsam önnek, egy jó üveg Tokaji bort (Derültség.), 
ezzel is emlékeztetvén arra, hogy amikor majd bejelenti Európa kulturális fővárosát, 
akkor talán ez is inspirálja önt, hogy Tokajt nevezze meg. (Derültség. - Megtörténik 
az ajándék átadása. - Navracsics Tibor: Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok! 
Viszontlátásra. - Navracsics Tibor és Zupkó Gábor távoznak a bizottság üléséről.) 

Döntés az Európai Bizottság COM (2016) 709. számú javaslatával 
kapcsolatban (HHSZ 142. § (1) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottsági ülésünket. A második napirendi 
pontunk: döntés az Európai Bizottság COM (2016) 709. számú javaslatával 
kapcsolatos megkereséssel kapcsolatban, a Házszabály 142. § (1) bekezdése alapján.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Korábban már jeleztem képviselőtársaimnak, hogy az 
Európai Bizottság a 2016. november 15-ei levelében azzal a kéréssel állt elő, hogy a 
COM (2016.) 709. számú javaslat vonatkozásában az Országgyűlés ne éljen a 
lisszaboni szerződés második jegyzőkönyve alapján biztosított eljárási lehetőséggel. 
Megjegyzem, hogy ilyen még nem volt bizottságunk történetében. A megkeresés 
kivételes. Javaslom, hogy röviden zárjuk le ezt az ügyet.  

Megjegyzem, hogy a múlt péntekig képviselőtársaim nem tettek észrevételt. 
Kérdezem, hogy most esetleg kíván-e valaki hozzászólni. (Bana Tibor jelentkezik.) 
Tessék parancsolni, alelnök úr! 
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Hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr, csak két 
mondatban. Valóban nem tettem észrevételt, hiszen támogatom, amit az elnök úr 
felvezetett, viszont szeretném megköszönni a bizottság munkatársainak a komoly 
szakmai háttérmunkáját ebben az esetben is. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását. Akkor szavazásra teszem fel: ki az, 
aki egyetért azzal, hogy figyelemmel a házszabály 142. § (1) bekezdésére, a COM 
(2016) 709. számú javaslat vonatkozásában ne kezdeményezzük a 
szubszidiaritásvizsgálat lefolytatását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv 
számára is megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag elfogadta. Köszönjük 
szépen.  

És végül tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő 
ülésére 2016. december 5-én, hétfőn 10 órától kerül sor a főemelet 66. számú 
termében és több egyeztetési eljárás lesz napirenden, tehát kérem, hogy jöjjenek el 
képviselőtársaim. Az európai ügyészség létrehozásáról (EPPO) szóló tanácsi 
rendelettervezet kapcsán állásfoglalás kialakítása esedékes, természetesen zárt ülés 
keretében továbbá várhatóan egyéb uniós tervezetek is napirenden lesznek, ezek még 
egyeztetés alatt állnak.  

Végül jelzem képviselőtársaimnak, hogy jövő héten pénteken, december 9-én - 
elég szokatlan nap, de így hozta az élet - 10 óra 30 perctől tartunk ülést, ismét ebben a 
teremben, a Varga Béla teremben, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter éves meghallgatására kerül sor.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottsági ülést bezárom, jó munkát kívánok. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 05 perc) 

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Madarász Mária 
 


