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Napirendi javaslat 

 
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  

a) A Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott agrár-szakképző iskolák 
gazdálkodásáról szóló határozati javaslat (H/11054. szám)  
(Vágó Sebestyén, Dúró Dóra és Magyar Zoltán (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 
b) A klubkártya és a vénaszkenner megszüntetése érdekében a sportról szóló 
2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11278. szám)  
(Szilágyi György és Dúró Dóra (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
c) A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának 
ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12066. szám)  
(Cseresnyés Péter és Vigh László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
d) A paralimpiai játékokon eredményesen szerepelt sportolók jutalmáról szóló 
határozati javaslat (H/12008. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
 

10.00 órától: 
2. Navracsics Tibor, az EU kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi 

biztosának tájékoztatója eddigi tevékenységéről, jövőbeni terveiről 
3. A 2016. őszi ülésszak munkarend-tervezetének elfogadása 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)   
Szabó Szabolcs (független)  
  

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig dr. Pósán Lászlónak (Fidesz) 
Halász János (Fidesz) távolléte idejére Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz) megérkezéséig Törő Gábornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Takács Gabriella, a bizottság tanácsadója  
Gyetvánné Zweig Zsuzsanna, a bizottság munkatársa  
 

Meghívott 

Navracsics Tibor, az EU kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és 
sportügyi biztosa   
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot a képviselők megkapták, ehhez 

Dunai Mónika képviselő asszony írásban módosítást kezdeményezett. Képviselő 
asszony a Kulturális bizottság szeptember 26-ai, hétfői ülés napirend-módosítását 
kezdeményezte, miszerint az 1. napirendi pontban szerepelő T/11278. és H/12008. 
számú törvényjavaslatra a következő bizottsági ülésen kerüljön sor. Tehát ez a 
vénaszkenneres és a paralimpiai játékokat érintő javaslat tárgysorozatba vétele. 
Először erről a módosításról szavazunk a napirend kapcsán.  

Ki az, aki támogatja, hogy módosítsuk a napirendet? (Szavazás.) 6 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) Nem volt. Akkor ezt a módosítást a bizottság nem támogatta.  

Akkor az előzetesen kiküldött napirendi javaslatról szavazunk. Ki az, aki 
támogatja az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 

A bizottságnak nincsen elfogadott napirendje a mai ülésre, akkor szünetet kell 
hogy elrendeljek, úgyhogy szünetet rendelek el.  

 
(Szünet: 9.42-9.49) 

 
ELNÖK: Ismételten köszöntöm önöket a Kulturális bizottság ülésén.  
Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők megkapták, az ehhez benyújtott 

módosításról már szavazott a bizottság, így jelen alkalommal csak az előzetesen 
kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról van módunk szavazni. Kérdezem, hogy 
támogatja-e a bizottság az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot. Aki igen, az, 
kérem, jelezze! (Dr. Pósán László jelentkezik: Bocsánat! Ügyrendben kérek szót.) 
Ügyrendben. Bocsánat, akkor ügyrendben kér szót Pósán alelnök úr.   

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat! Tehát akkor 

nem tudott dönteni, merthogy egyenlő. 
 
ELNÖK: Így van. Nem támogatta. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tehát ha jól értettem, 

akkor arról a módosítóról volt elvileg egy fele-fele arányban érvényes szavazás, egy 
döntetlen szavazás, amely a mostani napirendre vonatkozott. Azt javasoltam volna, 
hogy azokat tárgyaljuk, amelyeknek a határideje lejár, tehát értelemszerűen van egy 
ilyen technikai szorító körülmény. Ha azt a feltevést nézzük, hogy akkor onnantól 
határozatképtelen volt a bizottság… 

 
ELNÖK: Nem volt határozatképtelen. 
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DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat! Tehát akkor 
nem tudott dönteni, merthogy egyenlő volt. 

 
ELNÖK: Így van. Nem támogatta. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatta, és most 

kell szavaznunk a napirendről, akkor én a következőt szeretném javasolni, hogy vagy 
újra szavazzunk erről, vagy egész egyszerűen az egész napirendet nem fogjuk tudni 
támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A házszabály szerint, ha határozatképes a bizottság ülése és 

szavazásra felteszünk bármilyen módosítást, ha a bizottság nem támogatja, akkor 
nem hozzuk újra napirendre azt a módosító javaslatot. Tehát nem úgy van, hogy 
addig szavazgatunk a bizottságban egy módosító javaslatról, amíg a bizottság azt nem 
támogatja, hanem van róla egy adott időpontban szavazás, hogyha akkor a bizottság 
azt nem támogatja, akkor nem tudjuk még egyszer, bármilyen körülmény változik 
meg, azt szavazásra feltenni. Tehát jelen esetben arra van a bizottságnak a házszabály 
szerint lehetősége, hogy az előzetesen kiküldött napirendi javaslatról szavazzon, és ha 
azt támogatja, akkor ülést tartunk, hogyha nem támogatja, akkor pedig új ülést kell 
összehívni. 

(Jelzésre:) Dunai Mónika, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Akkor ez esetben, hogy házszabályszerűek is 

legyünk, én az írásban beadott javaslatomat most szóban előterjesztem új 
előterjesztésképpen. 

 
ELNÖK: A határozati házszabály szerint a 114. § (1) bekezdése alapján írásban 

lehet a napirend módosítására javaslatot tenni, szóbeli javaslattételre nincs lehetőség. 
Szóbeli napirendmódosítási javaslatot is csak elfogadott napirend esetén tudna tenni 
a képviselő asszony. 

Az ügyrendi vitában kíván-e még valaki részt venni? (Nincs jelentkező.) Nem 
kívánnak. 

Akkor szavazásra teszem fel az eredeti napirendi javaslatot. Ki az a bizottság 
tagjai közül, aki az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot támogatja? Kérem, aki 
támogatja, jelezze! (Szavazás.) Látható többség. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság 1 tartózkodás mellett az 
előzetesen kiküldött formában fogadta el a napirendet. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

A Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott agrárszakképző 
iskolák gazdálkodásáról szóló határozati javaslat (H/11054. szám) 
(Vágó Sebestyén, Dúró Dóra, Magyar Zoltán (Jobbik) képviselők 
önálló indítványa) 

Az első napirendi javaslatunk döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről. Az 1/a. napirendi pontban a Földművelésügyi Minisztérium 
által fenntartott agrárszakképző iskolák gazdálkodásáról szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételétől döntünk, Vágó Sebestyén, Dúró Dóra és Magyar Zoltán 
képviselők önálló indítványa. Az előterjesztők képviseletében Magyar Zoltán 
képviselő úr van jelen. Kérlek, foglalj helyet az asztalnál! (Megtörténik.) Megadom a 
szót az előterjesztői expozéra Magyar Zoltán képviselő úrnak. Tessék, Zoli! 
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Magyar Zoltán hozzászólása 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, 
elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő javaslat annyira rövid, amennyire 
világos és egyértelmű, úgyhogy nem is kívánom túl hosszan megmagyarázni, hogy 
miért is fontos ez a javaslat. Nagyon röviden: arról szól, hogy a Földművelésügyi 
Minisztérium alá tartozó mezőgazdasági szakképző iskolák esetében szeretnénk azt 
elérni, hogy az intézményi gazdálkodásból fakadó bevételek legalább 25 százaléka az 
intézménynél maradjon és az intézmény erről szabadon dönthessen, így a bevétel 
legfeljebb 75 százalékának a felhasználásáról pedig a fenntartó minisztérium 
rendelkezne. 

Azért tartjuk fontosnak ezt a módosítást, mert úgy gondoljuk, hogy ezen 
iskolák esetében a XXI. századi technológiák megismerésének a lehetősége nagyon 
fontos a hallgatók számára. Azt pedig bizonyára a bizottság tagjai is tudják, hogy a 
mezőgazdaság esetében ez egy nagyon drága technológiai sort jelent, hiszen 
számtalan területet kell megismerni az ott lévő diákoknak. Azt tudom mondani, hogy 
ma Magyarországon az ilyen jellegű oktatás gyakorlati része totális csőd. Ezt teljesen 
pártpolitikától függetlenül tudom mondani, hiszen ez egy több évtizedes folyamat 
eredménye, hogy úgy kerülnek ki onnan a diákok, hogy a gyakorlatból szinte semmit 
nem ismerhetnek meg, gyakorlatilag az aratást is sok esetben a tábla széléről van 
módjuk szemlélni, miközben egyébként a végzett diákokra nagy szükség lenne a 
gyakorlatban. Az agrárium egyik legnagyobb problémája hazánkban, hogy pontosan 
az ilyen intézményekből kikerülő, később már munkavállalókra lenne leginkább 
szükség, hiszen az egyetemi oktatásunk még úgy, ahogy megfelelő minőségű és kellő 
számú agrármérnököt bocsát ki, de bizony középen komoly hiányosság fedezhető fel. 
Napi problémát jelent ez egyébként a gazdálkodásban. Ha önök is ismernek a saját 
környezetükben olyan gazdaságokat, amelyek elérték azt a szintet, hogy képesek 
lennének felvenni alkalmazottakat, mindannyian arról fognak panaszkodni, hogy 
megfelelő tudással rendelkező, megbízható munkatársakat nem tudnak felvenni, 
kizárólag olyanok jelentkeznek ilyen állásokra, akik teljesen képtelenek képzettségük 
hiányából fakadóan arra, hogy ellássanak ilyen felelősségteljes feladatokat. 

Így ezen indoklás mellett szeretném kérni azt, hogy a bizottság tárgyalja, vegye 
tárgysorozatba ezt a javaslatot és engedje az Országgyűlés elé. Ahogy már említettem, 
ez nyilván nem egy egész országot érintő nagy horderejű ügy, de azon oktatási 
intézményeknek és legfőképpen azoknak a gazdaságoknak, amelyek ilyen 
munkavállalókat várnak, nagyon-nagyon fontos lenne és időszerű. E nélkül a lépés 
nélkül nehezen tudom elképzelni azt, hogy mondjuk az állam bármikor ilyen célokra 
többletforrást biztosítana, ezért biztatom képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a 
javaslatot. Köszönöm a szót, elnök asszony. 

 
ELNÖK: Köszönjük képviselő úrnak az előterjesztést. Kérdezem, a bizottság 

tagjai közül ki az, aki hozzá kíván szólni. (Jelzésre:) Pósán alelnök úr, tessék! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Képviselőtársamtól egyrészt azt szeretném kérni, hogy maradjunk a 
tárgynál. A beadott javaslathoz képest sokkal terjengősebb előterjesztést hallottunk. 
Én maradok annál, ami a beterjesztés tárgya. Az arról szól, hogy az intézményi 
gazdálkodásból származó bevétel hogy és milyen módon maradjon az iskolánál, vagy 
milyen legyen a megoszlása. Megmondom röviden és velősen, nem fogjuk támogatni 
a javaslatot. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a jelenlegi szabályozás szerint száz 
százalékban egyébként az intézményeknél marad a saját bevétel, amit tervezni kell a 
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költségvetésben, ön ehhez képest azt javasolja, hogy 75 százalékkal csökkenjen. Egy 
ilyenhez nem fogunk tudni hozzájárulni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e a javaslathoz? (Nincs 

jelentkező.) Nem látok jelzést. Magyar Zoltán képviselő urat kérdezem, hogy kíván-e 
válaszolni. (Jelzésre:) Tessék! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a napirendi pont előadója: Képviselőtársammal 

vitába kell szállnom. Bármely intézményvezetőt érdemes lenne ebben a kérdéskörben 
megkeresni. Több intézménynél jártunk, beszéltünk az intézményvezetőkkel, akik 
egyhangúlag ezt emelték ki panaszként, hogy a gazdálkodásuk folyamán, teszem azt, 
rendelkeznek termőfölddel, folytatnak bárminemű gazdálkodást, az onnan befolyó 
támogatásokat, összegeket nem tudják az intézményen belül felhasználni. Itt nemcsak 
az állagmegóvásra gondolok és a karbantartásokra, hanem ahogy említettem, például 
az oktatás gyakorlati minőségének a fejlesztésére is, úgyhogy én továbbra is 
fenntartom a javaslatot, és arra biztatom képviselőtársaimat, hogy támogassák. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Most a szavazás következik. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
H/11054. számon Vágó Sebestyén, Dúró Dóra és Magyar Zoltán képviselők által 
benyújtott önálló indítvány tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. 
Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt.  

A bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot.  
Magyar Zoltán képviselő úrnak köszönjük szépen, hogy jelen volt a bizottság 

ülésén. 
Az elfogadott napirendi javaslatunkban az a kitétel szerepel, hogy 10 órától 

áttérünk a második napirendi pont tárgyalására, és amint ezt befejeztük, folytatjuk az 
első napirendi pontot. Most tehát, mivel 10 óra van, és a második napirendi ponthoz 
megérkezett a vendégünk is, ezért a második napirendi pont tárgyalásával folytatjuk. 

Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, 
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosának tájékoztatója eddigi 
tevékenységéről, jövőbeni terveiről 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság ülésén Navracsics Tibort, az Európai Unió 
kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosát, akit megkérek, hogy 
tájékoztassa a bizottságot eddigi tevékenységéről és jövőbeni terveiről. Parancsoljon! 

 
DR. NAVRACSICS TIBOR, az Európai Unió kulturális, oktatási, 

ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa: Köszönöm szépen, elnök asszony.  
Jó reggelt kívánok! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm szépen a 

lehetőséget, hogy itt a bizottság előtt beszámolhatok azokról a területekről, amelyek 
mind a Kulturális bizottság, mind pedig az Európai Bizottság számára közös 
területek, hiszen jómagam az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és 
sportért felelős biztosaként a tárcám négy területéből három a bizottság 
kompetenciájába is tartozik.  

Szerkezetileg hogyan oldjuk meg? Mondjak egy rövid bevezetőt és utána 
kérdések? Gondolom, a kérdések az izgalmasak önöknek, nem az én bevezetőm. 

 
ELNÖK: Mind a kettő. 



10 

Dr. Navracsics Tibor tájékoztatója 

DR. NAVRACSICS TIBOR, az Európai Unió kulturális, oktatási, 
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa: Mind a kettő, nagyon kedves, köszönöm szépen. 
Akkor 10-15 percet a bevezetőnek szánnék és utána állok rendelkezésükre a 
kérdésekre.  

Engedjék meg, hogy tényleg csak címszavakban az elmúlt, most már lassan két 
év eredményeiről, illetve a tárca főbb témáiról tájékoztassam a bizottságot, kezdve az 
oktatással. 

Az oktatásnál talán a legnagyobb jelentőségű területe a tárcának az Erasmus+ 
program, amely jövőre fogja ünnepelni a 30. évfordulóját. Az Erasmus+ program 
elsősorban a diákcsere, a felsőoktatási diákcsereprogramjáról vált ismertté az európai 
integráció negyedik, spontán módon leggyakrabban említett vívmánya, amelynek 
Magyarország 1997 óta a tagja. A felsőoktatási, egyetemista diákcsereprogramok 
mellett számos más területtel is gazdagítja a tagállamok együttműködését, így az 
önkéntesség, az európai önkéntesség támogatása révén, amelynek keretében 
Magyarországról 2014-ben - ezek a legutóbbi, most már konszolidált adataink - 4322 
fiatal vett részt nemzetközi együttműködési programokban.  

A szakképzési programoknál, a gyakornoki programok támogatásánál 
körülbelül 3100 - szám szerint 3094 - a Magyarországról részt vevők száma. A 
felnőttoktatásban, a felnőttoktatási programokban 122-en vettek részt 2014-ben és az 
iskolai tanári csereprogramokban pedig 466-an, és emellett van a már említett, a 
leghíresebb és legnépszerűbb egyetemi diákcsereprogram, illetve oktatói program, 
amelyben 5876-an vettek részt Magyarországról. Az Erasmus+ programnak emellett 
van egy sportot támogató része is, szabadidősportot támogató része. Úgy gondoljuk, 
hogy miközben a professzionális sportnál elsősorban jogalkotási feladataink, a 
szabadidősportnál elsősorban az anyagi támogatás jelentkezik feladatként, éppen 
ezért erre is szánunk összegeket. 

Visszatérve az oktatáshoz: az Erasmus+ a legerősebb programja az Európai 
Bizottságnak az oktatás területén, hiszen ahogy az a bizottság tagjai előtt is ismert, az 
oktatás is, akárcsak a kultúra és a sportügy is elsősorban a szubszidiaritás elve alapján 
tagállami kompetenciába tartozik, a Bizottság csak abban az esetben járhat el, ha 
valamilyen úgynevezett európai hozzáadott értéket tud biztosítani az 
együttműködéshez, illetve a módszer tekintetében pedig a tagállamokkal való 
együttműködés serkentése, illetve támogatása az, ami a tevékenység alapját jelenti. 
Ilyen értelemben én hagyományosan úgy is szoktam megfogalmazni a saját magam 
pozícióját, hogy én vagyok a 29. oktatási, kulturális, illetve ifjúsági miniszter, aki 
tehát egyenrangú a nemzeti szinten dolgozó kollégákkal, és az elsődleges feladatomat 
abban látom, hogy olyan együttműködéseket hozzak létre, amelyek a tagállamok 
oktatáspolitikájának közös problémáit próbálja kezelni.  

Ez idáig kettő ilyen téma jelentkezett az oktatáspolitika területén, az egyik az 
úgynevezett foglalkoztathatóság kérdése, tehát az a kérdés, hogy az európai oktatási 
rendszerek sajnos gyengén teljesítenek abban a tekintetben, hogy olyan tudást 
adjanak a fiataloknak, amely a munkaerőpiacon könnyen hasznosítható. Ezt próbálja 
meg kezelni az Európai Bizottság által júniusban elfogadott európai készség stratégia 
nevű dokumentum, amely a munkatársaim agilitásának köszönhetően egy elég 
erőteljes oktatási részt is tartalmaz és az oktatási részen belül is elsősorban az 
úgynevezett társadalmi készségekre vagy életviteli készségekre helyezi a hangsúlyt, 
nevezetesen olyan készségek tanítására, amelyek a rugalmasságukból adódóan és 
horizontális jellegükből adódóan lehetővé teszik a fiataloknak, hogy önállóan 
boldoguljanak. Itt mi különösen fontosnak tartjuk a közösségben élés készségének a 
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megtanulását, érdekek megfogalmazása, értékek kifejezése, csapatmunka, konszenzus 
elérése, konszenzus kialakítása, illetve az úgynevezett vállalkozói készségek 
kialakítása, amely nemcsak gazdasági értelemben vállalkozói készségeket, hanem az 
önmagukban bízó és a saját lábukon megállni tudó fiatalok képét és készségeit 
alakítja ki.  

A másik nagy terület a 2015 márciusában Európa-szerte elkövetett 
terroristatámadások válaszaként kialakított úgynevezett párizsi folyamat, amely az 
oktatási miniszterekkel közösen azoknak az értékeknek a tanítását támogatja az 
európai oktatási rendszerekben, amelyek lehetővé teszik, hogy azok a fiatalok, akik 
akár hátrányos családi helyzetből érkeznek, akár hátrányos gazdasági körülmények 
között élnek, be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és a demokrácia, a demokrácia 
értékeinek tanítása, illetve megint csak a közösségi értékek tanítása itt a hangsúlyos 
terület. Elsősorban a közös, a legjobb gyakorlatok vagy a jó gyakorlatok cseréjét 
támogatja ez az együttműködés, illetve hasonlóképpen a kudarcok megosztását is, 
hiszen egy kudarcból legalább annyit lehet tanulni, mint egy jó gyakorlatból.  

Az első együttműködési programként pedig az olasz kormánnyal kötött 
megállapodást tudnám kiemelni, ahol az olasz kormány kérésére az Európai Bizottság 
és az olasz kormány kötött egy megállapodást az európai ismeretek oktatásáról az 
olasz iskolákban, mint kísérleti tárgyról, amely - a félreértések elkerülése végett, és 
erre mindenhol maximális hangsúlyt kívánok helyezni - sehol sem a nemzeti 
ismeretek háttérbe szorítását jelenti, hanem egy kiegészítő ismeret az európai 
integráció története, illetve az európai integráció által védelmezett értékek tanítása 
területén. 

A kultúra területén a legnagyobb programunk, amely az Erasmus kulturális 
része, ez a kreatív Európa program, amelynek az elsődleges célja megint csak az, hogy 
a kulturális együttműködéshez adjon egy európai hozzáadott értéket, vagyis 
támogatja azokat a programokat, amelyek egyrészt a különböző országok 
művészeinek, alkotóinak vagy éppen kreatív ipari szakembereinek az 
együttműködését vagy cseréjét támogatja, és ennek keretében konferenciák, 
mobilitási programok vagy éppen alkotó közösségek támogatását is magában foglalja.  

Itt újdonságnak számít az, hogy az Európai Unió újonnan megfogalmazott 
külkapcsolati stratégiájában a kulturális diplomácia vagy a kulturális külkapcsolatok 
központi helyet kapott Federica Mogherini külügyi főképviselőnek köszönhetően, 
amelynek következtében a jövőben az Európai Unió külképviseletei, tehát harmadik 
országban létező külképviseletei által ellátott funkciók bővülnek a kulturális 
diplomácia funkcióival is. Ez elsősorban, értelemszerűen olyan országokban adhat 
esélyt a tagállamoknak is és magának az Európai Uniónak is, amely távolságokból 
adódóan esetleg túlságosan költségigényes lenne az egyes nemzeti kulturális 
diplomáciai erőfeszítéseket finanszírozni. Ilyenkor az Európai Unió felvállalja azt, 
hogy minden tagállam a kultúrájából mutat be részletet.  

A kultúra területén is igaz az, amit az oktatás területén elmondtam. Mivel a 
szubszidiaritás elve alá tartozik, ezért én kínosan ügyelek arra, hogy az úgynevezett 
európai kulturális politika, az európai kultúra és maga az európai identitás se 
fogalmazódhasson meg a nemzeti identitásokkal és nemzeti kultúrákkal szemben. Az 
én megítélésem szerint a nagy-britanniai népszavazási végeredmény többek között 
éppen azt jelezte, hogy abban az esetben, amikor európai identitás és nemzeti 
identitás egymással szemben fogalmazódik meg, akkor a nemzeti identitás győz, 
éppen ezért az európai identitást nem szabad szembeállítani a nemzeti identitással. 
Ugyanakkor az európai identitásnak lehet egy fontos kiegészítő szerepe és 
gazdagíthatja az egymásra épülő identitásokat a személyiségen belül. 
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Az ifjúságpolitika területén több biztostársammal kell együtt dolgozni, hiszen 
az ifjúságpolitikának is, akárcsak az oktatáspolitikának, kettős célkitűzése van, 
egyrészt a fiatalok foglalkoztathatóságának az előmozdítása. Ma jelen pillanatban az 
Európai Unió gazdaságaiban több mint 4 millió fiatal munkanélküli van, miközben az 
EU gazdaságaiban több mint 2 millió betöltetlen álláshely van elsősorban az 
informatikai szektorban, de a szolgáltató szektorban is, ami elég jól mutatja azt a 
problémát, amely a képzési rendszer és a munkaerőpiac követelményei között fennáll. 
Egyes dél-európai országokban az ifjúsági munkanélküliség eléri az 50 százalékot, és 
meglehetősen nehézkesen haladnak azok a reformok, amelyek esélyt adnának a 
fiataloknak. Az ifjúsági garanciaprogram, amely elsősorban a foglalkoztatáspolitika 
területére tartozik, próbál segíteni ezen az ifjúsági munkanélküliség okozta gondon. A 
problémát azonban az jelenti, hogy az ifjúsági garanciaprogram révén általában csak 
rövid időre tudnak elhelyezkedni a fiatalok. Éppen ezért ma már kialakult az a helyzet 
a dél-európai országokban, hogy nem is annyira az első álláshoz jutás jelenti a 
problémát, hanem a foglalkoztatásban maradás.  

Tehát nagyon sok munkáltató viszonylag könnyen és gyorsan tudja 
foglakoztatni a fiatalokat rövid időre akár gyakornoki program keretében, amely 
ingyenességet jelent, és ez megint egy nagyon nagy probléma, amit az ifjúsági 
szervezetek vetnek fel európai szinten, hogy szűnjön meg az ingyenes gyakornoki 
program, mert azt látják, hogy egyes munkáltatók ezzel visszaélve gyakorlatilag 
hónapokig vagy akár évekig is elhúzzák a fiatalok valódi munkába állását és 
ingyenesen alkalmazzák őket, akár pedig úgy, hogy rövid időre, amíg a támogatás 
szól, addig foglalkoztatják a fiatalokat, és amikor a támogatás csökken, vagy éppen 
meg is szűnik, akkor pedig elbocsátják őket. A legsúlyosabb helyzet ezen a területen 
Görögországban van - vagy nemcsak ezen a területen -, és ugyan csökkenőben van egy 
kicsit a munkanélküliség, de ez sajnos elsősorban nem a dél-európai országok javuló 
eredményeinek, hanem az észak-, északnyugat-európai országok egyre jobb 
mutatóinak köszönhető.  

Az ifjúságpolitika területén is megjelenik a másik nagy terület, a politikai 
passzivitás felszámolásának, illetve a demokratikus szocializáció erősítésének a 
kérdése. Itt részben a Bizottság támogatásának köszönhetően is komoly 
kutatómunkák folynak abban a tekintetben, hogy mi az oka annak, hogy a fiatalok 
visszahúzódnak a politikai életben való részvételtől. Ez azért is lehet veszélyes, mert 
egyrészt az apátia a demokráciára nézve önmagában veszélyes, másrészt pedig az 
apátia esetleg radikalizálódásba is átcsaphat. Annak már láttuk szomorú eredményeit, 
hiszen az eddig elkövetett terrormerényletek túlnyomó többségét nem frissen érkezett 
migránsok követték el, hanem olyan fiatalok, akiknek a szülei vagy a nagyszülei voltak 
bevándorlók, és ők maguk az európai uniós tagállamok oktatási rendszereiben nőttek 
fel és tanultak, tehát világos, hogy van egy súlyos probléma az európai oktatási 
rendszerek szocializációs kapacitásával is. 

Sport: nagyon röviden szólnék még sportügyben. Mint említettem, két nagy 
terület van, a professzionális sport, ahol az elsődleges célkitűzésünk, hogy próbáljuk 
rászorítani a professzionális sport szervezeteit és szereplőit arra, hogy ha már egyszer 
több milliárdos üzletről van szó, akkor a jogi szabályozás is feleljen meg az üzleti 
életben megszokott transzparens és szigorú szabályozásoknak, hiszen ma a sport 
egyfajta szürkezónája ebben a tekintetben a gazdaságnak, illetve a szabadidő-
tevékenységnek és a kultúrának. A szabadidősportnál pedig igyekszünk minél 
koncentráltabban pénzügyi támogatást juttatni azoknak a helyi sportkluboknak, 
amelyek valamilyen formában együttműködést terveznek vagy bármilyen szintű 
sportaktivitást terveznek. Ennek keretében a legsikeresebb programunk az idén 
másodszor megrendezett európai sporthét volt, amely szemben a tavalyi első 
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alkalommal, amikor körülbelül 5 ezer rendezvény volt egy hét alatt, most 15 ezer 
rendezvény volt Európa-szerte, és ma már Európa 31 országa vett részt, köztük 
Magyarország is részt vett az európai sporthéten, ami azt is jelenti, hogy már 
túlléptünk az Európai Unió határain. 

Egy-egy mondatban még engedjék meg, hogy két háttérintézményről 
számoljak be csak azért, ha kérdések vonatkoznának rá, akkor arra is válaszolhassak. 
Az egyik az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, amelynek Budapesten van az 
adminisztratív székhelye, köszönhetően a hárommal előző kormány diplomáciai 
sikerének, amely elsősorban a tudomány, tudás és innovációs közösségek révén 
Európa-szerte jelen van és szolgálja az innovációt. A másik pedig az Egyesített 
Kutatási Központ nevű, szintén Európai Unió-szerte telephelyekkel rendelkező 
kutatási központ, amely az atomkutatásoktól a társadalomkutatásokig rendkívül 
széles spektrumban szolgálja egyrészt az Európai Bizottság, másrészt pedig a 
tagállamok megrendelései alapján annak a tudományos tevékenységét. Köszönöm 
szépen a figyelmet, és állok rendelkezésre a kérdések tekintetében. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. Most a képviselőknek van 

lehetőségük kérdéseket feltenni. (Jelzésre:) Kunhalmi Ágnes, tessék! 

Kérdések, hozzászólások 

KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen köszönöm. 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Navracsics urat. Csak pár rövid kérdést 
szeretnék önnek feltenni. Az Európai Bizottság a nyár folyamán indított 
kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen a roma integráció hiányosságai 
miatt. Különösen oktatási területen állapít meg nagyon súlyos következtetéseket a 
vizsgálat. Azt szeretném öntől kérdezni, hogy hol tart a vizsgálat és milyen 
intézkedések várhatók. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy kiemelten kiemelik a 
tankötelezettség korhatárának a leszállítását, amely a korai iskolaelhagyásnak az 
egyik nagyon súlyos okozója. Mint tudjuk, Magyarországon nagyon sok szegény 
gyerek idő előtt kiesve az iskolából, gyakorlatilag funkcionálisan analfabétán és a 
nyolc általános iskolát sem elvégezve kerül ki az elsődleges munkaerőpiacra, amely 
nagyon veszélyes Magyarország jövője szempontjából. 

A második kérdésem: az OECD szeptemberben jelentette meg az idei 
Education at a Glance jelentését. A jelentés világosan visszaigazolta a régóta jelzett 
problémákat, miszerint Magyarország kevesebbet költ oktatásra, mint versenytársai, 
és azt is nagyon rossz struktúrában és rosszul. A kérdésem az lenne önhöz, hogy az 
EU összes országára rálátó biztosként hogyan értékeli a megállapításokat.  

Továbbá szeretném öntől megkérdezni azt is - Magyarországon az állam 
módszeresen felszámolta a szabad tankönyvpiacot, évek alatt eljutottunk odáig, hogy 
egy, legfeljebb két tankönyvet lehet használni lassan az iskolákban -, hogy biztosként 
ismer-e olyan országot, ahol hasonló restriktív a rendszer és működőképes. 

Továbbá az egyik állami történelem tankönyvben Orbán Viktor 2015-ös, 
menekültekről szóló beszédét idézik történelmi példaként, amelyet Strasbourgban 
mondott el. Összességében azt gondoljuk, hogy ez egy nyílt versenykorlátozás egy 
elméletileg szabad területen, ráadásul ilyen tankönyveket eredményez, amelyeket az 
előbb említettem, ami szerintünk csorbítja a gyerekek szabad tanuláshoz való jogát. 
Azt szeretném öntől kérdezni, hogy hogyan látja. 

Az utolsó előtti kérdésem. Európa számos országában vezettek be digitális 
alapismereteket és a programozás alapismereteit. Az Egyesült Királyságban ugyan a 
kilépés állapotában vannak, de csak versenytársai lesznek Magyarországnak és az EU-
nak is, de például Finnország idén szeptemberben a programozás alapismereteit 
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bevezette az általános iskolába és a nemzeti alaptantervébe, nem külön tantárgyként, 
hanem okosan minden tantárgyba beintegrálták ezt a fontos alapismeretet. Hogyan 
értékeli ezt a folyamatot? Dolgoznak-e olyan európai folyamaton, bár részben 
mondta, hogy a jó gyakorlatokat próbálja ön is terjeszteni, tehát részben végül is 
választ kaptam erre a kérdésemre. 

Az utolsó kérdés egy sporttal kapcsolatos kérdés lenne. Magyarországon pár 
nappal ezelőtt köszöntöttük a paralimpikonokat és az olimpiai bajnokainkat. Tudjuk, 
hogy Magyarországon a paralimpikonok és az ép olimpikonok nem ugyanabban a 
díjazásban részesülnek. Magam megkérdeztem írásban miniszter urat, de már 
államtitkár asszonytól is és államtitkár úrtól is több válaszban sportszakmai 
szempontokra hivatkozva azt mondták, hogy nem lehet egyenlőségjelet tenni egy 
parasportoló teljesítménye és egy ép sportoló teljesítménye közé. Véleményem szerint 
ez nem sportszakmai kérdés, hanem elsősorban emberi és társadalmi kérdés, hogy 
egy társadalom hogyan tekint magára az esélyegyenlőség szempontjából, milyen céljai 
vannak. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy erről önnek mi a véleménye biztosként. 
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és köszönöm előre is a válaszait. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ikotity alelnök úr, tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.  
Tisztelettel köszöntöm én is biztos urat. Úgy szeretném a kérdéseimet föltenni, 

hogy nem közvetlenül, vagyis nyilván az ön területéhez kötődően, de elsősorban úgy, 
miként lát magyarországi viszonyokat, európai, igazi európai szemmel elmondja 
nekünk, hogy mi a szép, mi a baj. Biztos úr, három kérdésem lenne, kettő az oktatás 
területéről, egy pedig a kultúrából.  

Elhangzott öntől néhány héttel ezelőtt egy nemzetközi gazdasági fórumon, 
idézem, hogy rugalmasabbá kell tenni az oktatási rendszereket, ez a társadalom és a 
gazdaság munkaerőpiaci érdeke is. Mennyire gondolja a magyar oktatáspolitikai 
folyamatokat a rugalmasság irányába elmozdulónak? Nyilván lát sok folyamatot, itt 
az iskolák működésének az államosítására, a központosításra, centralizációra, a 
merev tananyagra gondolok és ezeket látom, kíváncsi vagyok biztos úr véleményére. 

A második kérdésem: a szakközépiskolai képzés egy jelentős átalakításon ment 
keresztül. Mennyire szolgálja vajon a munkaerőpiac érdekeit, mennyire rugalmas 
megoldás ez? Mi úgy látjuk, hogy megnehezedett a diákok továbbtanulási lehetősége, 
pályamódosítási lehetősége azáltal, hogy például a közismereti tárgyak óraszáma 
jelentősen csökkent. 

A harmadik, utolsó kérdésem pedig a kultúra területéről: nyilván a biztos úr 
feladatai között szerepel elősegíteni, hogy a kultúra a katalizátor szerepét töltse be az 
innováció, a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés terén. Mit gondol biztos úr a 
magyarországi gigaberuházásokról? A Városligetre, a budai várnegyedre kiszórt 
milliárdokra gondolok. Tisztelettel várom válaszát. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Gergely, tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm én is biztos urat. Az 

előadásában is hallhattuk öntől, illetve az ön honlapján is szerepel, hogy az egyik fő 
célja a fiatalok társadalmi életben és a demokratikus vállalatokban való teljes 
mértékű részvételének elérése. Ebből a szempontból szeretném kérdezni az ön 
véleményét arról, talán mondhatni, hogy az ellenzéki pártok egységesek a levélben 
való szavazás kiterjesztésére az elvándorolt honfitársaink esetében is, akik egyébként 
állandó lakcímmel rendelkeznek Magyarországon, de munkájuk, tanulás és más 



15 

egyéb miatt külföldön élnek életvitelszerűen. Mi fontosnak tartanánk nekik is 
megadni a lehetőséget a levélben szavazás intézményére, hogy ők is éljenek ezzel a 
jogukkal. Ugyanakkor a kormány részéről folyamatos aggályokkal és ellenzéssel 
szembesülnünk annak ellenére, hogy számos nemzetközi példa van arra vonatkozóan, 
illetve számos országban a levélben való szavazás gyakorlata bevett gyakorlat, ennek 
ellenére a magyar kormány erre nem nyitott. Én kíváncsi lennék az ön véleményére, 
hogy hogyan látja a céljainak, a biztosi munkájából adó céljainak tükrében a 
kormánynak ezen álláspontját. 

Az előadásában nagy érdeklődve hallgattam az ifjúsági garanciaprogramra 
vonatkozó mondatait, és kíváncsian vártam a jogos aggályok után következő, a 
jövőbeni tervekre vonatkozó elképzeléseit, de ez valahogy elmaradt. Szeretném kérni, 
hogy tájékoztasson minket arról is, amellett, hogy nagyon fontos az, hogy már 
tisztában vannak ezekkel a problémákkal, amelyeket ön is felvázolt, milyen módon, 
milyen javaslatokkal, milyen változtatásokkal szeretnék ezeket kiküszöbölni. 

Az oktatás kapcsán szeretném szintén a véleményét kérni, hogy hogyan látja a 
magyarországi folyamatokat abból a szempontból, hogy eléggé drasztikusnak 
mondható csökkenés látható a felsőoktatásba jelentkező hallgatók számának 
tekintetében. 2010-ben még 68 ezren nyertek államilag finanszírozott képzésre 
felvételt, idén már ez csak 57 ezer volt, ez messze túlmutat a demográfiai 
folyamatokból következő csökkenésen. Mindez annak tükrében lenne fontos, hogy a 
magyar kormány vállalta 2020-ra, hogy a fiatal generációk közötti diplomások 
arányát 40 százalék felettire próbálja feltornászni, ennek tükrében ez a csökkenés 
különösen aggasztó, más szempontból is egyébként. Ön látja-e ezt az ellentmondást, 
és ha igen, akkor milyen módon tud hatást gyakorolni a kormány oktatáspolitikájára? 

Az elvándorlásról nem esett szó, amelyet mi nagyon súlyos kérdésnek tartunk, 
és nem arról a részéről szeretnék beszélni, és biztos urat is kérem, hogy ne arról 
beszéljünk, ha valaki oktatás miatt vagy tanulmányai miatt külföldön vesz részt más 
intézmények életébe bekapcsolódva, hisz úgy gondoljuk - és ebben szerintem 
hasonlóan látjuk a dolgokat -, hogy ez nagyon hasznos és fontos is tud lenni. 
Ugyanakkor tudnunk kell azt és látnunk kell azt is, hogy nagyon sokan kényszerből 
hagyják el az országot, elsősorban gazdasági indíttatásból, de mindenekelőtt, hogy 
egyáltalán hasonlóan látjuk-e a problémát, szeretném kérdezni, hogy ön is érzékeli-e 
ezt a fajta elvándorlási szándékot és ezt problémának tartja-e.  

Amennyiben igen, akkor szerintem érdemesebb tovább gondolkodnunk, és 
tényleg az ön szerencsés helyzetéből adódóan számos európai ország tapasztalatait, 
programjait, kezdeményezéseit átláthatja, ebből a szempontból kérdezem, hogy 
milyen olyan pozitív, más országokban bevált gyakorlatot lát, amit esetleg 
Magyarországon is érdemes lenne alkalmaznunk annak érdekében, hogy a 
kényszerből történő elvándorlást fiatalok és kevésbé fiatalok esetében is tudjuk 
mérsékelni.  

Illetve még egy felvetés a fiatalkori munkanélküliség kapcsán. Sokszor azt 
érzem, hogy azon adatok alapján, amiket a statisztikákban láthatunk, egy hitvita 
alakul ki, hiszen mi ellenzéki pártként mindig elmondjuk, hogy könnyű úgy 
csökkenteni a fiatalkori munkanélküliségre vonatkozó statisztikákat, hogy abba az 
elvándorolt fiatalokat is beleszámítják, a kormány pedig ezzel együtt közli az 
egyébként csökkenő adatokat. Ebből a szempontból, hogy ne egy hitvita legyen, hogy 
most a fiatalkori munkanélküliség Magyarországon, konkrétan az országban javult-e, 
ebből a szempontból kérdezem, hogy ön nem tartaná-e fontosnak egy olyan 
statisztika kezdeményezését, amely megmutatná azt is, hogy az adott országban lévő 
fiatalok esetében milyen a fiatalok munkanélkülisége, amelybe nem számolnák bele 
az elvándorolt fiatalokat. Mondom még egyszer, abból a szempontból tartanám ezt 
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fontosnak, mert e nélkül egy hitvitát tudunk csak folytatni, hogy a csökkenő adatok 
mennyire köszönhetőek az elvándorolt fiataloknak, vagy mennyire a tényleges, 
Magyarországon létrejött új munkahelyeknek. Várom tisztelettel válaszait. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kucsák László, tessék! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, külön is Navracsics Tibor biztos urat. Az 

előttem megszólalók kapcsán, itt a politikai évad első Kulturális bizottsági ülésén 
igyekszem rendkívül visszafogottan fogalmazni. Tisztelettel figyelmükbe ajánlanám 
képviselőtársaimnak, hogy Navracsics Tibor az Európai Bizottság biztosa, nem 
Magyarország Kormányának e területekért felelős tárcavezetője. Ezt csak azért 
idéztem fel, mert itt az eddig elhangzottak között természetesen, megszokott módon 
jobbára belpolitikai jellegű és belpolitikai megoldási kompetenciát kívánó kérdések 
kerültek szóba. Természetesen joga és lehetősége továbbra is mindenkinek ezeket 
megfogalmazni, felvetni, mindazonáltal fontosnak tartottam arra ráirányítani a 
figyelmet, hogy ha figyelmesen végighallgattuk azt a rövid kis bevezetőt, amit biztos 
úr tartott, abban külön is megfogalmazta, így például az oktatás kapcsán, így például 
a kultúra kapcsán, hogy ezek a területek nemzeti kompetenciában lévő területek, 
amely mellett természetesen az európai uniós célok, célkitűzések, programok és 
programok megvalósítása mind-mind fontos, és hogy akkor ez valami komplex 
egésszé tudjon összeállni. Tehát én tisztelettel arra irányítanám a figyelmet, hogy 
belpolitikai kérdésekről a megfelelő körülmények között beszéljünk inkább, és ha 
külpolitikai kitekintéssel bíró napirendi pontjaink vannak, akkor talán ezekre 
célszerűbb fókuszálni; persze, majd mindenki belátása szerint cselekszik a 
továbbiakban is.  

Illő tisztelettel azt szeretném megkérdezni biztos úrtól, hogy a szerepkör 
elvállalásakor megfogalmazott prioritásai, illetve a jelenkori prioritásai, a kiemelt 
célkitűzések között mik szerepelnek. Melyek azok a területek, melyek azok a kérdések, 
amelyeket mindenképpen szeretne, ahogy mondani szokták, „A” pontból „B” pontba 
eljuttatni? Hogy látja ezeknek a megvalósítási lehetőségét, nyilván tekintettel arra, 
amit hallhattunk már eddig, csakhogy mindezen területeket figyelembe véve melyek 
tehát azok a kérdések, amelyek ilyen kiemelt szerepet játszanak az ön biztosi 
szerepvállalásában, elképzelései között, ha ezek megvalósulásáról, annak 
valószínűségéről, esélyeiről, körülményeiről is hallhatnánk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vinnai Győző, tessék! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony.  
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a vendégeket és természetesen külön 

tisztelettel Navracsics Tibor uniós biztost. Biztos úr a bevezető előadásában említette 
- és én csak az oktatás területéről szeretnék kérdezni, pontosabban a jó gyakorlatokra 
rákérdezni - a foglalkoztathatósági együttmutatót vagy együtthatót, hogy milyen nagy 
probléma ez az Európai Unióban. Egyrészt nagy probléma a munkanélküliség és ezen 
belül is a fiatalok munkanélkülisége, hogy nem kapnak használható és versenyképes 
tudást. Az oktatási rendszernek ebben kulcsszerepe van. Magyarország véleményem 
szerint ebben az irányban mozdult el, hogy ha a szakképzés átalakítását, megújítását 
nézzük, hogy milyen használható tudással, szakmai tudással kerülnek ki a fiatalok a 
szakképzésből. Erre szeretnék rákérdezni, hiszen ezt egy közös problémaként 
említette Navracsics Tibor, hogy milyen példák vannak arra vonatkozóan, hogy mit és 
hogyan tanítsunk. Ez a kulcskérdés, hogy milyen tartalomfejlesztés van, milyen 
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módszertannal tanítsuk akár az alapiskolában, akár a középfokú oktatásban. 
Természetesen az egyetemek és a főiskolák világában is azt látjuk, zárójelben jegyzem 
meg a duális képzés kapcsán, hogy élő kapcsolat kell az oktatás és a gazdaság között, 
gyakorlati képzőhelyekkel, tanulószerződésekkel lehet ösztönözni a fiatalokat, hogy 
bekapcsolódjanak ebbe a gyakorlatorientált képzésbe. 

Ennek a kérdéskörnek a kapcsán szeretném megismerni a véleményét, hogy mi 
a véleménye a digitális - nem alapismeretekről - tartalomfejlesztésről, amely a XXI. 
században elengedhetetlenül fontos. Hiszen maga a gazdaság is abba az irányba 
megy, olyan technológiai váltást érzékelhetünk már most is, és gondolom, két-három 
évtized múlva ez már valóság lesz teljes mértékben, és most nemcsak a villanyautókra 
vagy a számítógép-fejlődésre gondolok, a robottechnikára, amely átalakítja a 
mindennapi életünket. Magyarul, a kérdésem az, hogy a digitális tartalomfejlesztéssel 
- amit említett biztos úr a bevezető előadásában - milyen készségeket, milyen 
tartalmat, milyen gyakorlatorientált ismereteket kell adni a fiataloknak. Szerintem az 
oktatási rendszer nagymértékű átalakítása nélkül nem tudunk javítani az Európai 
Unióban és Magyarországon is természetesen kialakult problémákon. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Dunai Mónika, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony.  
Tisztelt Biztos Úr! Ön azt mondta, és nem is csak mondta, hanem tudjuk, akik 

figyelemmel kísérjük a tevékenységét, hogy nap mint nap ezért rengeteget tesz, hogy 
az európai értékeket, az európai kultúrát óvja, védelmezze. Ugyanakkor ön 
hihetetlenül nagy energiát fordít a nemzeti és ezen belül mi büszkék vagyunk arra, 
hogy a magyar nemzeti kultúra megőrzéséért és azért, hogy a nemzeti kultúrák és az 
európai kultúra ne versengjen egymással, hanem párhuzamosan tudjon élni. Az a 
kérdésem, tisztelt biztos úr, hogy erre a törekvésére mennyire fogékonyak a mai 
európai uniós vezetők, gondolok itt a jelen migrációs helyzetre, amikor mi itt, 
Magyarországon azt látjuk, hogy nemcsak a nemzeti kultúrákra, hanem az egész 
egyetemes európai kultúrára is komoly veszélyt jelent az a migrációs hullám, amelyet 
ma megél az egész világ és ezen belül természetesen Európa. Mennyire érzik át azt az 
Európai Unió vezetői, hogy itt az európai kultúra bizony veszélyben van? Felfogják-e 
ennek a súlyát, illetve mit tud ön ezért tenni, hogy kellő súllyal lássák ennek a 
veszélyét? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Pósán László, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen biztos úrnak, hogy tudott egy kis időt szakítani arra, hogy eljöjjön a 
Magyar Országgyűlés Kulturális bizottságába. Szeretnék abban a gondolatmenetben 
tovább menni, amit Vinnai Győző vetett fel: oktatás, és hogy mit tanítunk és hogyan. 
Az első kérdésem a nyelvoktatáshoz kapcsolódna. Kicsit közhely, hogy 
Magyarországon ennek a hatékonysága, hatásfoka, eredményessége, hogy is 
mondjam, nem a legjobb. Van-e ilyen értelemben kellő összehasonlítás a többi 
európai országgal kapcsolatban, hogy ott mi a helyzet, illetve van-e látványos, jól 
megfogható különbség - és ilyen értelemben a jó gyakorlatokra áttértünk - a 
tekintetben, hogy hol milyen eszközökkel, módszerekkel, metodikával vagy akár 
éppen tartalommal oktatják az idegen nyelveket. Itt elsősorban most lehetőleg olyan 
idegen nyelvekre kellene gondolni, amelyek az adott nyelvtől ténylegesen eltérő 
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szerkezetűek, tehát egy neolatin közegben mondjuk egy germán nyelvet vagy fordítva. 
Itt mit lehet a szó jó értelmében idehaza is hasznosítani? Szerintem ez fontos lehet. 

A másik, ami ezzel kapcsolatban felvetődött bennem, hogy nincs-e arra 
készség, valamiféle terv uniós szinten, hogy a nyelvoktatás szempontjából az 
anyanyelvi tanárok körét, hálózatát nagyobbá tenni, bővíteni. Én azt tapasztaltam, 
hogy azokban a gimnáziumokban - sajnos elég kevés van ebből Magyarországon -, 
ahol vannak anyanyelvi nyelvtanárok is hosszabb-rövidebb ideig, kifejezetten nagy 
lökést tud adni mind a gyerekeknek a motiváció oldaláról, mind pedig a késztetés 
nagyobb lesz, mert egyébként nem fognak tudni egymással kommunikálni. Nem 
lehet-e esetleg valami ilyesmi programot beindítani vagy nagyobbá tenni? Ennek 
látnám hasznát. 

A harmadik kérdéskör ugyancsak az oktatás. Úgy fogalmazott, hogy 
Olaszország kötött egy megállapodást az Unióval, amely európai ismeretek átadására 
vonatkozik. A kérdésem a következő. Ezek szerint összeállt itt valamiféle, bocsánat, 
hogy így fogalmazok, tananyag, amit elvileg Olaszországban oktatnak. Annyit sikerült 
ebből megtudni, ön annyit mondott, hogy ez érinti az integráció történetét. Ezen kívül 
érint-e mást? Ha arról beszélünk, hogy európai ismeretek oktatása, akkor én 
gondolhatok egy egészen tág dologra is, amely az európaiság lényegét adja vagy adta 
évszázadokon keresztül, meg gondolhatok kifejezetten csak egy intézménytörténetre, 
hogy az Európai Unió hogy jött létre és milyen intézményei vannak. A kettő között 
óriási a különbség. Ez melyikre vonatkozik pontosabban? Igazából a beltartalmi 
részét pedig kik rakták össze? Ez a beltartalom megmaradt egy szakértői team 
munkájaként, vagy pedig tagállami szinten is volt ezzel kapcsolatban véleményezés 
vagy bármi hasonló? Ezt azért lenne jó tudni, hogy a másik oldalon lássuk a 
kifutásának a lehetőségét is.  

Még egy negyedik, már csak egy ilyen elvi felvetés: Nagy-Britannia példájaként 
valahogy úgy fogalmazott, hogy a különböző identitásoknál talán a Brexit apropóján 
mondhatjuk azt is, hogy a nemzeti erősebbnek bizonyult, mint az európai. Felteszem 
a kérdést, fordítva is megközelítve: nem lehetséges, hogy éppen a nemzeti 
kultúráknak valamiféle háttérbe szorítottsága eredményezhet egy ilyet? Megmondom 
konkrétan, mire gondolok. A kilencvenes évek legelején tapasztaltam személyesen, 
egyetemi kapcsolatok apropóján Hollandiában, hogy a derék hollandusok - 
fiatalokról, egyetemistákról beszélek, történelem szakosokról ráadásul - gyakorlatilag, 
már elnézést a megfogalmazásért, tőlem tudták meg, hogy mi volt Hollandia 
történetében a XVII. században, mert többet tanultak elmondásuk szerint a 
gyarmatokról, mint a saját történelmükről. 

Valami hasonlót egyébként tetten lehet érni sajnos Németország esetében is jó 
néhány iskolában. Nem tudok nyilatkozni Nagy-Britannia esetében, mert ott nem 
rendelkezem ismeretekkel, és ebből a szempontból Franciaország is nagyon vegyes 
képet mutat, ott még iskolája válogatja, hogy hol, milyen. Ez csak egy óvatosan 
megfogalmazott kérdés, nem lehet-e, hogy esetleg pont a nemzeti kultúrák kárára 
ment sok esetben az elmúlt esztendőkben, vagy nem elmúlt esztendőkben, akár 
évtizedekben is - idézőjelben - az európai fejlődés, ha ezt egyáltalán fejlődésnek lehet 
nevezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hiller István, tessék! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szerintem az öné a legfontosabb portfólió az 

egész Európai Bizottságban. Akkor is így gondoltam, amikor ezt a portfóliót a biztos 
úr elnyerte. Nem személyi tekintetben a lényeges, hanem ha nem választjuk külön a 
négy területet, akkor itt dől el a jövő. Arról van szó, hogy végül is az európai uniós 
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ciklusnak durván a felénél vagyunk, biztos úr, 2014 óta több mint két év telt el a 
Bizottság megalakulása óta, ez durván két év, és 2019-ig tart, én a tapasztalatairól 
szeretném kérdezni, hogy milyen tendenciákat lát. Én egy befelé forduló Európai 
Uniót, ezen belül befelé forduló államokat látok, és az eredeti, az alapító atyák egy 
egymásra nyitottan néző és egymás felé közeledő országok Európáját látta.  

Azt szeretném kérdezni, hogyan látja az elitellenesség kérdését az Unión belül. 
Számos tagállamban úgy tapasztalom, hogy miközben Európa-párti az emberek döntő 
többsége, a brüsszeli tevékenységet nagyon negatívan ítélik meg. Ez nyilvánvalóan az 
egyes országokban és nemcsak az Unióban megfigyelhető elitellenesség, de hosszú 
távon mégsem tartható fenn, hogy egy közösség vezetője és a közösség tagsága között 
növekvő szakadék alakul ki.  

Azt szeretném kérdezni a tendenciákon belül, hogy fölfogja-e a Bizottság 
egésze az ön portfóliójának a súlyát a tekintetben, hogy a 2020 utáni költségvetés 
tervezésénél látják-e a pénzügyekkel, gazdálkodással foglalkozó emberek, hogy ha ide 
nem tesznek többet, és itt nem egyszerűen új programok kitalálásán van a hangsúly, 
akkor tarthatatlan lesz a jelenlegi állapot. Szóval biztosként, azt szeretném kérdezni, 
amikor majd visszagondol, hogy tíz évvel ezelőtt lettem biztos, 2024-ben hogyan látja 
az Európai Uniót. (Dr. Pósán László: A kristálygömb erre való.) 

 
ELNÖK: Van-e más képviselő? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs jelzi, hogy szeretne 

szólni. Parancsoljon!  
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Nekem egy nagyon 

rövid kérdésem lenne. Amennyire én látom, bár nyilván nálam sokkal nagyobb 
tapasztalata van ezen a téren, hogy sokszor az Európai Unió tagállamai oktatási téren 
nagyjából ugyanolyan vagy hasonló alapproblémákkal küszködnek. Itt elhangzott már 
a digitális analfabetizmustól kezdve nagyon sok példa, a funkcionális analfabetizmus, 
a felsőoktatás stb., stb., és amennyire látom, még az Európán kívüli országok is, a 
velünk nagyjából hasonló fejlettségi szinten lévő országok is hasonló problémákkal 
küszködnek.  

Az érdekelne, hogy egyrészt Európai Unión kívüli kollégákkal szoktak-e eszmét 
cserélni ezekről, hogy az Unióban milyen megoldások vannak, Unión kívül, illetve ha 
idejön egy harmadik tagországbeli kolléga, nem tudom, Japán vagy amerikai vagy 
akármilyen más oktatási politikus, aki ilyen felsővezető, mint ön, és fölteszi önnek azt 
a kérdést, hogy mondjon már egy olyan országot, ahol úgy nyúltak bele strukturálisan 
ebbe az egész rendszerbe, ami ön szerint példamutató és javasolná, hogy oda 
mindenféleképpen menjen el, akkor mint mondana erre. Szándékosan nem a rosszat 
kérdezem, mert nyilván kellemetlen lenne, ha azt mondanám, hogy rossz példákat 
soroljon, mert nem akarom ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, nehogy megróják, nem 
tudom, egy következő európai uniós tanácsülésen, tehát kifejezetten ilyen pozitív 
példák érdekelnének. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e más képviselői hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést, akkor én is három témakörben feltenném a kérdéseimet, amelyekből kettőt 
már érintettünk, de szeretném egyrészt nyomatékosítani ezeknek a fontosságát, 
másrészről egy kicsit konkrétabb kérdéseket is feltennék. 

Az egyik a nyelvoktatás kérdése, amellyel kapcsolatban vannak különböző 
összehasonlítások, vannak statisztikák arról például, hogy már általános iskolában 
vagy középiskolában a diákoknak hány százaléka tanul idegen nyelvet vagy akár két 
idegen nyelvet. Itt a legkimagaslóbb eredményeket Olaszország, Románia és 
Észtország mutatja, ahol a 11-14 éves gyerekek 95 százalékánál is több az, aki kettő 
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idegen nyelvet tanul. Magyarország e tekintetben 6 százalékon áll, tehát 
Magyarországon a 11-14 éves gyerekek 6 százaléka az, aki két idegen nyelvet tanul.  

Nyilván a szórás e között a két érték között jelentkezik az Európai Unió 
tagországai tekintetében. Ez egy óriási lemaradás, és nyilván értem azt, amit Pósán 
képviselő úr is mondott, hogy más a románoknak, más az olaszoknak tanulni két 
idegen nyelvet, mint a magyaroknak, ugyanakkor látható az, hogy már ebben a 
korban egy olyan elképesztő mértékű hátrányunk van, amelyet akár felsőoktatási 
programokkal, akár az Erasmus+ programmal önmagában behozni, vagy csökkenteni 
a lemaradást e tekintetben nem tudjuk. Inkább arra vonatkozóan szeretnék kérdést 
feltenni, hogy a közoktatásban hogyan tudjuk a nyelvoktatásban keletkező 
hátrányainkat csökkenteni.  

A második kérdéskör, amelyről szeretnék egy rövid kérdést feltenni, az az 
oktatásra fordított pénz. Ön azt nyilatkozta, hogy az oktatásra fordított pénz nem 
társadalompolitikai kiadás, hanem gazdaságpolitikai befektetés, s ezt a 
pénzügyminiszterekkel is igyekszik elfogadtatni. Ez az elfogadtatás miben nyilvánul 
meg? Mik azok a konkrét lépések, amelyeket tud tenni a pénzügyminiszterek felé, 
hogy az oktatásra fordított kiadásra ilyen módon tekintsenek? 

A harmadik kérdés pedig az, hogy volt egy olyan felvetés az Európai Bizottság 
részéről, hogy a 2018. év a kulturális örökség európai éve legyen, ez nyilván az ön 
portfóliójából következően is egy nagyon fontos lehetőség lenne Magyarország 
számára is. Erről szeretném önt kérdezni, hogy néhány konkrét részletet tudna-e 
mondani erről, illetve hogy milyen lehetőségei lesznek hazánknak ebben az évben. Én 
ezt a három kérdéskört szerettem volna felvetni.  

Más képviselői hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor 
megadom a válaszra a szót Navracsics Tibor úrnak. Parancsoljon!  

Dr. Navracsics Tibor válaszadása, reagálása 

DR. NAVRACSICS TIBOR, az Európai Unió kulturális, oktatási, 
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt 
Képviselő Hölgyek és urak! Igyekszem röviden válaszolni, mert ha minden kérdésre 
kifejtő választ adnék, akkor valószínűleg önök lekésnék a plenáris ülést én meg a 
repülőgépet vissza Brüsszelbe, bár ez lehet, hogy mind a kettőnknek jobb lenne 
egyébként. 

Csalódást fogok okozni valószínűleg, mert van egy-két kérdés, amelyre csak 
feltűnően dodonai választ fogok tudni adni egyrészt a szerződésből adódóan. A 
szerződés kifejezetten előírja azt, hogy az oktatásért felelős biztos, miközben 
természetesen gondoskodnia kell az oktatáspolitikában az európai hozzáadott 
értékről, két dologba nem szólhat bele a tagállamok oktatási rendszere tekintetében, 
az egyik az oktatás tartalma, a másik pedig az oktatás szerkezete. Ez meglehetősen 
beszűkíti a mozgásteret, tehát lehet, hogy amikor tőlem sarkosabb hozzáállást 
várnának, akkor ehhez képest csalódást fogok okozni, mert csak meglehetősen 
absztrakt szinten fogalmazom meg a válaszomat, de ha megengedik, akkor sorban 
haladok. 

Kunhalmi alelnök asszony kérdéseire válaszolva: a kötelezettségszegési eljárást 
- bár valóban így van, hogy nagyon sok oktatási mozzanatot tartalmaz - de alapvetően 
nem az én területem indította, hanem Věra Jourová egyenjogúságért is felelős biztos, 
és ebből adódóan egy alapvetően emancipatórikus fókusza van a vizsgálatnak. Úgy 
tudom, hogy jelenleg az eljárásnak az a szakasza zajlik, amikor a Bizottság, illetve a 
magyar fél párbeszédet folytat és megpróbálnak egy közös megegyezést találni a 
kérdés rendezése ügyében. Amennyire én tudom, ez a Bizottság elképzelései részéről 
jobbára törvény vagy törvények módosítását jelentené. Tehát alapvetően jogalkotói 
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szinten várnák el vagy várja el a Bizottság azt, hogy rendeződjön a kérdés, noha 
magában a kötelezettségszegési eljárás megindításául alapul szolgáló levélben 
alapvetően esetek vannak felsorolva, illetve bírósági ítéletek, de egy törvényalkotási 
feladatot vár el a Bizottság a kormánytól. Őszintén nem tudom, hogy éppen most 
jelen pillanatban milyen szinten állnak, írásbeli eszmecseréről van szó valószínűleg. 

Az OECD anyaga egy rendkívül informatív anyag, és akkor már ilyen 
termékpromócióként hadd hozzam be a mi anyagunkat, amely pedig az Oktatási és 
képzési monitor című anyag, amely az év vége felé szokott megjelenni, ez is 
megjelenik magyarul, a honlapon megtalálható, ez is rendkívül informatív, az egyes 
oktatási rendszerek értékelését is tartalmazza. Valóban az OECD által is 
alátámasztottan az európai oktatási rendszerek egyik legnagyobb problémája, és 
többek között a magyar oktatási rendszer egyik legnagyobb problémája is az, hogy az 
oktatási befektetések évek óta, körülbelül tíz éve jelentősen elmaradnak a világ más 
térségeinek oktatási rendszereitől. Nagyon leegyszerűsítve úgy szoktuk mondani, 
hogy míg az úgynevezett BRIC-országoknál, illetve most már az Egyesült Államoknál 
is az oktatási beruházások a GDP 5 százaléka vagy afölötti értékben vannak, Új-
Zélandnál ez 5,5-6 százalékot is elér, addig az Európai Unió országaiban ez általában 
4 százalék körül mozog, és van, ahol ennél is kevesebb. 

Ami miatt az Európai Bizottság ebben a kérdésben talán kevésbé vehemens, az 
a bűntudat is, azt hiszem, mert korábban, az elmúlt években és most is egyébként 
sokszor, amikor a költségvetési fegyelmet érvényesíteni akarják, akkor van, amikor 
explicite, de van, amikor csak implicite arra is szorítják a tagállamokat, hogy 
elsősorban az úgynevezett szociálpolitikai kiadásokból vágjanak le, és ennek sajnos 
sokszor az oktatás is áldozatul esik. Valóban úgy van, ahogyan az egyik 
képviselőtársunk idézte, én ezt elsősorban gazdaságpolitikai befektetésnek tartom. 
Úgy gondolom, hogy amit ma megspórolunk az oktatáson, azt a jövőben a 
versenyképességen fogjuk elszenvedni, illetve annak a hiányán fogjuk elszenvedni. Az 
oktatás és egy ország versenyképessége között egyenes arány van, és ilyen értelemben 
minden olyan beruházás, pénz, program, amely az oktatás erősítését, az oktatás 
színvonalának az emelését jelenti, az a jövő versenyképességét szolgálja. 

Nincs ismeretem arról, hogy a tankönyvpiac hogyan alakul az egyes 
országokban. Hogy mondjam, informálisan hallottam, hogy talán mintha 
Lengyelországban lenne hasonló struktúra, de nem vagyok benne biztos, ezért nem 
tudom ezt itt most megmondani, hogy hogyan van az országokban, hogyan működik 
piac, illetve hol van piac nélküli tankönyvellátás. Ha gondolja, akkor utánanézek és 
válaszolunk erre, hogy ez az egyes országokban hogy néz ki. (Kunhalmi Ágnes: 
Köszönöm.)  

Digitális alapismeretek: többször is visszajön ez a kérdés, ezért hadd 
válaszoljak most mindenkinek, aki ezzel kapcsolatban kérdezett. Egyrészt az Európai 
Uniónak van a készségstratégia mellett egy másik dokumentuma, a digitális egységes 
piacra vonatkozó stratégiája, amely említi a digitális készségeket, amely hangsúlyozza 
a fontosságát és hangsúlyozza a horizontális bevezetését, hogy valóban ne egy 
tárgyként jelenjen meg akár a programozás, akár bármilyen digitális készség, hanem 
lehetőség szerint minden tárgyba építsék be. Számunkra például nagyon fontos a 
kritikai ismeretek fejlesztése is a digitális készségek kapcsán, hiszen tudjuk, hogy az 
internet éppen a szabadságából vagy az ellenőrizetlenségéből adódóan tartalmazza a 
legtöbb fals információt, és kiválóan alkalmas manipulációra, ha valaki erre nem 
készül fel, ezért az oktatási rendszereknek a kritikai ismereteket, tehát a szűrőt is ki 
kell fejleszteni a gyerekekben, hogy tudják ellenőrizni, ha valamilyen információt 
olvasnak. 
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De annyiban csalóka a digitális ismeretek támogatása, hogy egy kicsit azt az 
érzést is sugallja, mintha egyébként minden más rendben lenne az alapkészségek 
területén, holott az Európai Unió polgárainak egyötöde, azaz körülbelül 20 százalék 
küzd nagyon súlyos gondokkal írás-olvasás területén. Gyakorlatilag a funkcionális 
analfabéták aránya az Európai Unióban 20 százalék, és egynegyede pedig alapvető 
matematikai készségek híján is van, illetve súlyos problémákkal küzdenek, tehát 
körülbelül 25 százalék azoknak az aránya, akik az alapvető matematikai készségek 
híján vannak. Tehát miközben a digitális készségeket fejleszteni kell, be kell vezetni az 
oktatási rendszerbe, sajnos úgy néz ki, hogy erősítenünk kell az alapkészségek 
oktatását, illetve újra oktatását is, mert meglehetősen sokan esnek ki ebből. 

A paralimpikonok és olimpiai bajnokok díjazásával kapcsolatban hadd ne 
nyilvánítsak véleményt. Miközben ennek van egy humanitárius vonzata, ennek van 
egy költségvetési vonzata is. Minden tagállam maga dönti el. Szintén nem tudom, 
hogy más tagállamokban hogyan kezelik, ezért távol maradnék attól, hogy belpolitikai 
kérdésben véleményt nyilvánítsak. 

Ikotity képviselő úr kérdése szerint rugalmasabbá kellene tenni, vagy 
komolyan gondoltam-e, hogy rugalmasabbá kell tenni. Én úgy gondolom, hogy 
rugalmasabbá kell tenni az európai oktatási rendszereket. Három szempontból kell 
rugalmasabbá tenni. Egyrészt az életkor: hajlamosak vagyunk az oktatási 
rendszerekre úgy gondolni, mint ami a 6-23 éves korcsoport dolga, feladata, holott 
egyértelműen mutatják statisztikai adatok, hogy már az óvodai vagy az iskola előtti 
képzés rendkívül fontos lehet alapértékek, alapmagatartások megtanítása 
tekintetében. Ahogy Európában a családok válságáról beszélhetünk, úgy sajnos az 
iskoláknak és az oktatási rendszereknek nagyon sok olyan funkciót át kell vállalniuk, 
amelyeket korábban a családokban tanítottak meg. Ma már az óvoda, az iskola 
nemcsak ismeretátadás, hanem személyiségfejlesztés fő fóruma is lehet, illetve felfelé 
is rugalmassá kell tenni. Az élethossziglani tanulás révén ma már nagyon kevesen 
engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy 23 évesen, mondjuk, egy egyetem 
elvégzése után soha többé ne kelljen már fejleszteniük a saját tudásukat.  

Másrészt rugalmasabbaknak kell lenni az európai oktatási rendszereknek 
intézményi szempontból is, ami azt jelenti, hogy a formális oktatás mellett az 
informális és a nonformális oktatásnak is jelentős szerepet kell kapnia. Itt hadd 
mondjam a tárcámhoz tartozó sportot, szabadidősportot, aminek nagyon komoly 
személyiségfejlesztő, személyiségnevelő hatása lehet. A sportklubok a csapatszellem, 
a tisztességes sportolás, a tisztességes versengés szabályainak megtanítása révén 
nagyon sokat hozzá tudnak tenni, amit egy iskola adott esetben nem. De sok esetben 
azt látjuk, hogy egy-egy ifjúsági központ például a fiatalok leszakadásának vagy a 
társadalomból való kiesésének a megakadályozásában óriási szerepet játszhat, 
amelynek olyan programjai vannak, amelyekkel bent tartja a közösségben a 
fiatalokat, alapértékeket tanítanak meg nekik és a többi. 

Harmadrészt pedig úgy gondolom, a tananyag szempontjából is 
rugalmasabbnak kell lenni. A készségstratégia révén, mind a digitális készség kapcsán 
mindezek azt mutatják, hogy a klasszikus tantárgyfelosztásoknak rugalmasabbá kell 
válniuk, hiszen számos olyan ismeretanyag van, amelyeket az eddigieknél 
integráltabb módon lehet megtanítani, miközben az oktatás nehezen reagál, minden 
ország oktatási rendszere nehezen reagál erre, de egyértelműen rajzolódik ki, hogy ez 
az irány. 

A szakközépiskola, illetve a szakképzés területén ma mindenki, minden 
európai uniós tagállam a duális képzést akarja bevezetni az osztrák, német, svájci, 
holland minta alapján. Ezeket tekintik a legsikeresebb szakképzési modellnek, és 
mindenki ennek a bevezetésével kacérkodik, vagy éppen vezeti be, aminek most itt a 



23 

lényege tendenciaszerűen az, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlati képzés, 
ennek keretében a tanoncképzés is, tehát a helyszínen történő gyakornoki képzés. 
Amiben az Európai Unió itt hozzá tud járulni, az a tagállamok közötti 
gyakornokcsere-program, és aztán erről majd a nyelvoktatás kapcsán, ha 
megengedik, részletesebben is beszélek, de a gyakorlatközpontú képzés 
idegennyelvtudással valóban sokkal foglalkoztathatóbbá teszi a fiatalokat, hiszen 
megsokszorozza a készségeik hatékonyságát. 

A kultúra területe: ha a képviselő úr a magyarországi beruházásokra kérdez, ez, 
ha úgy nézzük, hogy múzeumlétesítés, akkor azt tudjuk mondani, hogy a kultúra 
területére tartozik, de az az igazság, hogy nem szól bele általában az Európai Unió az 
egyes kulturális beruházásokba. Egy olyan kérdés és vita volt, amelyet most oldottunk 
meg, amely a regionális politikáknál, a regionális alapok felhasználásánál a kulturális 
beruházásokra egy plafont állapított meg, amely túl alacsonynak bizonyult, és 
elsősorban a balti államok lobbiztak azért, hogy ezt a plafont szüntessük meg, és ezt 
sikerült megszüntetni. Nem szólunk bele abba, hogy egy tagállam mire fordítja a saját 
költségvetési pénzeit, illetve még abban az esetben is, hogyha uniós pénzről van szó, 
de az megfelel az Európai Unióval egyeztetett célkitűzéseknek, akkor célszerűségi 
szempontból ezeket nem vizsgáljuk. 

Farkas képviselő úr kérdését illetően hadd kérjem a felmentésemet a levélben 
való szavazás kérdésére való válaszadásnál. Általánosságban mi minden olyan eszközt 
támogatunk, ami a fiatalok minél aktívabb bekapcsolódását és könnyebb 
bekapcsolódását lehetővé teszi, az életkor, szavazási módok tekintetében, konkrét 
megoldásoknál nem nyilvánítunk véleményt. Azt keressük, hogy hogyan lehet a 
fiatalokat minél hatékonyabban megszólítani és minél könnyebbé tenni számukra, 
hogy véleményt nyilvánítsanak a nagy kérdésekben, de az egyes országok választójogi 
szabályozásába nincs kompetenciánk beleszólni, ezt mindenki maga dönti el.  

Az ifjúsági garanciaprogramnál, hogy hogyan oldjuk meg a problémákat. Az 
egyik probléma, amit megpróbálunk oldani, ez a pénzhiány sok esetben. Itt 
egymilliárd euró plusz fog még rendelkezésre állni a jövőben, de mint említettem, a 
gyakornoki programok fizetős vagy nem fizetős voltáról a vita még folyik. Nagyon 
sokan vannak, akik azt mondják, hogy ezeket fizetőssé kell tenni, és legalább ennyien 
vannak, érdekképviseletek, akik pedig azt mondják, hogy ha ezeket fizetőssé teszik, 
akkor ez a gyakornoki helyek megszűnéséhez vezet, és tulajdonképpen lemerevíti az 
egész rendszert és a munkáltatók más megoldásokat fognak keresni arra, hogy ingyen 
alkalmazzanak fiatalokat. Tehát itt nem tudok könnyű megoldásról beszámolni, én 
úgy gondolom, hogy az én időszakomat végig fogja még kísérni ez a vita, és nem lesz 
konszenzusos megoldás. 

A felsőoktatással kapcsolatban valóban így van, van néhány európai uniós 
tagállam, ahol csökkenő a felsőoktatásban részt vevők aránya és ez veszélyezteti az 
Európa 2020-ban vállalt és ott szabályozott célok elérését is. Amit mi tudunk tenni, 
az az, hogy ösztönözzük ezeket a tagállamokat, hogy a felsőoktatásban részt vevők 
arányát növeljék. A magyar statisztikai adatok és más országok statisztikai adatai is 
azt mutatják, hogy a felsőoktatási részvétel és a felsőoktatási végzettség 
nagymértékben növeli az elhelyezkedési esélyt és csökkenti a munkanélküliség 
veszélyét. Tehát az a cél, hogy minden tagállam lehetőség szerint növelje a 
felsőoktatásban részt vevők arányát. Azon túl, hogy ezt szóvá tesszük és próbáljuk 
bátorítani a tagállamokat, hogy ezt tegyék, ezen túl nekünk más eszköz nem áll 
rendelkezésre.  

Az elvándorlás tekintetében én úgy gondolom - és ezt a nézőpontot is próbálom 
sikerre vinni a Bizottságon belül -, hogy itt alapvetően regionális politikai probléma 
van. Egészen pontosan ott lehetne megfogni az elvándorlást, hogy a regionális 
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politika részeként kezeljük. Magyarországon kívül egyébként ma már ez, azt 
mondhatjuk, hogy általános közép-európai probléma, sőt a balti államoknál van olyan 
ország, ahol a népességnek közel 30 százaléka vándorol el az országból, 
értelemszerűen a fiatalok és a jobban képzettek, tehát ott egészen egész súlyos 
problémát jelent, de a dél-európai országoknál is nagyon komoly problémát jelent.  

Portugália például az egyik legnagyobb népességexportáló. Luxemburgban ma 
már a legnagyobb kisebbség a portugál, olyannyira, hogy saját iskoláik, portugál 
nyelvű iskoláik, napilapjaik vannak, tehát egy portugál társadalom él a luxemburgi 
társadalmon belül. Egyébként a statisztikai adatok azt mutatják, hogy ha így 
folytatódik ez a bevándorlás, akkor Luxemburgban egy-két éven belül a népesség 50 
százaléka alá esik a luxemburgi népesség, tehát kisebbséggé válnak a luxemburgiak 
Luxemburgban, elsősorban Európán belüli olasz, portugál, román bevándorlók 
vannak; a luxemburgi iskolarendszerre még majd visszatérek az idegennyelv-tanítás 
kapcsán is 

Úgy gondolom, hogy nagyban ez ugyanaz a helyzet, mint ami kicsiben 
országon belül is lejátszódik, amikor a rurális, kevésbé fejlett térségekből elvándorol a 
jól képzett fiatal munkaerő. Én a megoldást abban látnám, ha az Európai Unió a 
regionális politikai eszköztárát vetné be, tehát olyan célzott programokat, részben a 
vidékfejlesztés, részben pedig a regionális fejlesztések területén olyan célzott 
programokat alakítana ki és indítana el a következő pénzügyi keretben, amely 
megkötné vagy legalábbis a lehetőséget megadná arra, hogy megkösse az ottani, itteni 
értelmiségieket.  

Az én tapasztalatom, ahogy beszéltem azokkal a fiatalokkal, akik ott hagyták a 
hazájukat, magyarok és nemcsak magyarok, és elmentek Nyugat-Európába, nemcsak 
a fizetés miatt, van, aki nem is elsősorban a fizetés miatt megy el, hanem az 
infrastruktúra, a társadalmi közhangulat, a megbecsültség hiánya miatt. Tehát ezeken 
a területeken talán lehetne javítani a regionális politikai fejlesztésekkel.  

Nem mondhatnám, hogy uralkodó az én felfogásom ma a Bizottságon belül, de 
arra próbálok ott szövetséget alakítani a Bizottságon belül is, hogy a regionális 
politikában is és minden uniós politikában a területi érzékenység sokkal nagyobb 
hangsúlyt kapjon. Hatalmasak a területi fejlettségbeli különbségek az Európai Unión 
belül, és sajnos azt kell mondani, hogy az elmúlt 50-60 évben ezek nem csökkentek 
semmivel, tehát nyilvánvalóan az eddigi, ezt célzó politikai eszközök nem voltak 
alkalmasak arra, hogy megoldják ezt a feladatot. Talán egy erőteljesebb területi 
érzékenységgel valamit javíthatunk rajta. 

Kucsák képviselő úr kérdésére, hogy mik a prioritásaim, hármat hadd emeljek 
csak ki. Az egyik az európai felsőoktatási stratégia felülvizsgálata, amely az év végéig 
készül el és a jövő évben kezdünk hozzá a kommunikációjához is. Ez részben az 
egyetemek, az európai egyetemek, részben pedig az itteni oktatási minisztériumok és 
a szervezetekkel való konzultációk eredményeként alakult ki. Két elemét emelném ki, 
az egyik itt is a felsőoktatáson belül a gyakorlati orientáltság erősítése, amihez mindig 
hozzáteszem, hogy ez nem jelenti a bölcsész és társadalomtudományi képzés háttérbe 
szorítását - ez rólam nehezen lenne elképzelhető, hogy támogatnám egyébként is -, 
másrészt pedig, mint ahogyan elnök asszony is talán tudja tanúsítani, lehet 
társadalomtudományt úgy is oktatni és tanulni, hogy annak gyakorlati haszna legyen 
a jövőben. Ezt szeretném, ha a társadalomtudományok is gyakorlatiasabban 
valósulnának meg ezen a képzési területen. 

A másik fő pontja pedig az, hogy az egyetemek számomra nemcsak a tudás 
fellegvárai, hanem - és itt elsősorban nem a fővárosi egyetemekre gondolok, hanem a 
nem fővárosban működő egyetemekre - a regionális gazdaságfejlesztés motorjai is 
lehetnek. Tehát egy jó egyetem részben a tudás révén, részben pedig a képzett 
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munkaerő révén igazi hajtóereje lehet egy regionális gazdaságnak. Szeretném 
támogatni azokat az egyetemeket, amelyek a jövőben felvállalják ezt a szerepet, tehát 
kilépnek a gazdaságba, nemcsak az elméleti kutatásokkal foglalkoznak, hanem ennek 
a gyakorlatiasításával is.  

A másik prioritásom a kreatív ipar. Európában a kreatív ipar az egyik olyan 
ipar, amely ellenállt a gazdasági válságnak is. Ha van még olyan gazdasági ágazat, 
ahol Európa az élvonalba tartozik vagy vezető, és nem csökkenő az előnye, akkor ez a 
kreatív ipar. Van olyan tagállam, amely az egész gazdaságpolitikáját a kreatív iparra 
és a kultúrára próbálja alapozni, ez Olaszország, én ott látok nagyon pozitív jeleket is, 
miközben ezernyi gonddal küzdenek. Azt szeretném, ha Európában is sikerülne 
előrelépni és az egész európai gazdaságot sikerülne a kultúra és a kreatív ipar felé 
vinni, azaz a kultúrát is tudnánk gazdaságosítani, ami nem a kommerszializálódását 
jelentené, hanem éppen ellenkezőleg, egy nagyon magas színvonalú ipari, gazdasági 
teljesítményt, amely odafigyel a részletekre is és a szofisztikált megoldásokra is.  

A harmadik elem, ha még valamit kiemelhetek, pedig az, hogy a gyakornoki 
mobilitás keretében tegyük lehetővé európai szinten is, vagy európai szintről 
finanszírozva a hosszabb gyakornoki időket. 

Ma az Erasmus gyakornoki programjának, tehát a szakképzésben résztvevők 
gyakornoki programjának az átlagos külföldön töltött ideje két hét, ami 
kirándulásnak jó, de azért annak nem jó, hogy az ember valóban valami plusz 
érzékenységet is felvegyen. Szeretném, ha sikerülne a jövőben afelé terelni ezt, hogy 
hosszabb időre tudjanak eljutni szakképzésben résztvevő fiatalok egy másik országba 
és ott folytassanak gyakorlatot, megint csak a nyelvtudás, más országok megismerése, 
más munkamódszerek megismerése miatt. 

Vinnai képviselő úr kérdésére: a szakképzés területén, mint említettem, 
alapvetően ez a germán szakképzési rendszer az, ami a példa. A digitális 
alapismereteknél már említettem, hogy támogatjuk, és úgy tűnik, az alapkészségekre 
is figyelni kell. 

Dunai képviselő asszony kérdéséhez, ami az európai kultúrára vonatkozott, ha 
megengedi elnök asszony, az ön kérdését is hozzávenném. 2018 a kulturális örökség 
európai éve lesz, ami azért egy nagyon nagy siker, ha szerénytelen akarok lenni, és 
miért ne, merthogy már született egy olyan bizottsági döntés, hogy soha többet 
európai évet nem rendezünk, mert az egész az Európai Bizottság megítélése szerint 
nem volt eddig különösebben hasznos az európai közvélemény számára. Mégis 
sikerült kipréselnünk azt, hogy 2018 még egy egyszeri alkalommal a kulturális 
örökség európai éve lesz. 

Innentől kezdve viszont minden rajtunk áll, hogy mi lesz ebből az évből. Lehet 
egy csapnivalóan rossz, szürke és dögunalmas év, ahol én konferenciáról 
konferenciára járok és ugyanazokkal az emberekkel megbeszéljük, hogy mennyire 
fontos az európai kultúra, és csinálhatunk belőle egy olyan évet is, amikor mindenki 
egy kicsit felfedezi azt, hogy valóban létezik európai kultúra. Amikor tőlem 
megkérdezik - nagyon sokszor szembesülök ezzel a miniszterekkel való tárgyalás 
során is -, hogy miért beszélek én európai kultúráról, olyan nincs, hogy európai 
kultúra, csak nemzeti kultúrák vannak, akkor azt mondom, hogy azért, mert például 
létezik Liszt Ferenc. Róla mi gyilkolásig menő vitákat folytatunk az osztrákokkal, 
hogy magyar vagy osztrák, de abban megegyezhetünk, hogy Liszt Ferenc európai is, 
vagy Cervantes, vagy Shakespeare, akiket azért tartok európainak, mert egyrészt 
minden európai iskolában tanítják őket függetlenül attól, hogy melyik országhoz 
tartozik az az iskola. Másrészt pedig minden nemzeti kultúrára hatással volt Liszt 
Ferenc, a spanyoltól kezdve a svédig, minden nemzeti kultúrára hatással volt. Éppen 
ezért úgy gondolom, hogy persze amellett, hogy magyar (Derültség.) - vagy osztrák -, 
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része az európai kultúrának. Tehát része annak a közös nevezőnek, abban bízom, amit 
2018-ban felfedezünk, rácsodálkozunk és rájövünk egy kicsit, hogy Európa mennyi 
mindent tud, amiről mi nem tudunk, hogy Giottót megelőzően bolgár kolostorokban 
már az ő stílusában festettek - tehát azt is mondhatjuk, hogy Giotto volt az epigon, 
csak éppen nem tudjuk a festő nevét, mert pravoszláviában nem jegyezték meg a 
neveket - és ezer más olyan mozzanatot, ami számunkra is átélhetővé teszi az európai 
kultúrát. 

Hogy mi kell ehhez? Pénz. Amellett a vélhetően szerény támogatás mellett, 
amit majd fogok kapni az Európai Uniótól és a tagállamoktól, mert ez iránt nincsen 
különösebb illúzióm, van egy természetes szövetséges, és őket próbálnám bekapcsolni 
- ezt szeretném - az európai kulturális örökség évébe, ez pedig a turizmus és a 
turisztikai szervezetek. Úgy gondolom, talán sikerül akkor olyan rendezvényeket 
létrehozni, amelyekben pénz is van, látványosság is van, és onnantól kezdve a 
turisztikai szervezetek érdeke is, hogy emberek is legyenek, hoznák az embereket, és 
akkor talán. De ez önökön is múlik, minden ország kultúra iránt érdeklődő és 
fogékony emberein múlik, hogy milyen nemzeti programok állnak össze. Ha Brüsszel 
csinálja, akkor tudjuk, hogy az olyan lesz, hogy Brüsszelben van három konferencia és 
workshop, és elégedett mindenki. Én mindenben abszolút készen állok, és ha 
bármiben megkeresnek, akkor a maximális segítséget nyújtom, és bízom abban, hogy 
ez egy sikeres év lesz. 

Tudatában vannak-e az európai vezetők is, és a migráció felveti-e, hogy 
veszélyben van-e az európai kultúra, most még mindenki a biztonságról gondolkozik 
elsősorban. Azt látom az Európai Tanács tematikáján, az európai politikai vezetők 
megnyilvánulásain is azt látom, hogy egy kicsit a hangsúlyok módosulnak. Mindig 
volt mind a kettő témáról szó, menekültek befogadása és külső határvédelem, de 
valóban úgy igaz, hogy egy évvel ezelőtt a menekültek befogadásán volt a hangsúly, a 
külső határvédelem tekintetében volt az, hogy arra majd ráérünk, ha befogadtuk a 
menekülteket. Most egyre inkább már a külső határvédelemről van szó és a 
menekültek befogadása az, ami háttérbe kerül.  

Nekem, mint oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosnak, 
feladatom az, hogy azok az emberek, akik az Európai Unióban már ott vannak, és akik 
menekültstátuszt kapnak, ezek között lesznek, akik nem kapnak menekültstátuszt és 
visszakerülnek a hazájukba, akik ott vannak és menekültstátuszt kapnak, azok minél 
hamarabb be tudjanak kapcsolódni az oktatási rendszerekbe. Több tízezer, az 
adataim szerint több tízezer felnőtt nélkül érkező kiskorú bolyong ma az Európai 
Unióban, nem tudjuk, hogy hol. A schengeni rendszer a szabad mozgást teszi 
lehetővé, ebből adódóan nincsenek megbízható statisztikáink arra vonatkozóan, hogy 
hol vannak. Németországban több ezren vannak. Ezeknek a gyerekeknek előbb vagy 
utóbb - minél előbb - oktatási lehetőséget kell adni. Ráadásul, ha ők Szíriából jöttek, 
márpedig a többségük Szíriából jött, és az úton vagy elvesztették a szüleiket, vagy meg 
is haltak a szülei már Szíriában, és ezért nem tudtak velük jönni, hanem menekültek, 
akkor az ő számukra valahogyan egy olyan közösséget, társadalmi közösséget is kell 
biztosítani, hogy fel tudjanak nőni, szilárd értékek mentén tudjanak felnevelődni. 
Arról nem is beszélve, hogy akik Szíriából jönnek, sajnos abban az esetben már a 
gyerekeknél, az egészen kicsi gyerekeknél egy generációval idősebbeknek az 
oktatásáról is gondoskodni kell. Szíriában most már öt éve dúl a polgárháború, öt éve 
nincs oktatás, vagyis már van egy olyan nemzedék, amely nem járt iskolába, a 
legalapvetőbb ismeretek híján van, nekik meg kell tanítani a nyelvet, és alapismeretet 
is tanítani kell. 

Pósán képviselő úr kérdezte a nyelvoktatást. Ha megengedik, akkor megint 
elnök asszony kérdését is ideolvasztanám. Éppen csütörtökön és pénteken voltam 
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Szlovéniában, ahol a szlovén oktatási miniszter mondta nekem azt, hogy ők most 
készülnek bevezetni azt, hogy eddig első évben kezdték az első idegennyelv-tanítást, 
és ehhez másodévben az általános iskolában jönne a második idegen nyelv. 
Luxemburgban - mert említettem, hogy Luxemburgról is lesz szó - a luxemburgi 
nyelvet nem tanítják iskolában, hanem némettel kezdenek elsőben, másodikban 
ehhez jön a francia, negyedikben ehhez jön az angol. Ennek eredményeként, amikor 
egy luxemburgi elvégzi az iskolát, gyakorlatilag négy nyelven beszél anyanyelvi 
szinten. Ha innen nézzük, ebből a szempontból, akkor a magyar oktatási rendszer 
valóban nagyon kevéssé tanítja az idegen nyelveket. Értelemszerűen itt van nyelvi, 
származási és nagyon sok különbség is. Meggyőződésem, hogy egy magyarnak sokkal 
nehezebb megtanulnia egy európai idegen nyelvet, mint akár egy horvátnak, akár egy 
németnek, bármelyik más, indogermán nyelvet beszélő akár kis népnek is, de ez nem 
ok arra szerintem, hogy Magyarországon lemondjunk róla.  

Én ma a magyar versenyképesség egyik legnagyobb gátját a nyelvismeret 
hiányában látom. Európában is azt látom, hogy miközben rendkívül tehetséges 
fiataljaink és nem annyira fiataljaink is vannak, nem tudnak igazából úgy 
érvényesülni éppen abból adódóan, hogy nem beszélnek olyan szinten, vagy úgy 
gondolják, hogy nem beszélnek olyan szinten idegen nyelven, mert ki is derülhet 
adott esetben, hogy jól beszélnek, csak van egy olyan gátlás bennük, ami miatt nem 
mernek megszólalni. Éppen ezért az egyik legnagyobb feladatnak én a nyelvoktatás, 
az idegennyelv-oktatás fejlesztését tartanám - anélkül, hogy itt most tanácsokat 
akarnék osztogatni, de egész Európában ezt tartom az egyik legnagyobb 
problémának -, aminek szerintem a tanárképzésben is meg kell jelennie. Sok esetben 
éppen az okozza a problémát, hogy nincsenek jó és kellő mennyiségű 
idegennyelvtanáraink.  

És akkor még lábjegyzetként, ha egy személyes és hangsúlyosan nem hivatalos 
véleményemet is elmondhatom, akkor én nagyon fontosnak tartanám a nagy nyugati 
nyelvek mellett a szomszédos közép-európai nyelvek legalább alapszintű tanítását is. 
Úgy gondolom, hogy ezernyi kínt meg tudnánk magunknak spórolni a jövőben, ha a 
gyerekeink meg tudnának tanulni legalább alapszinten akár szlovákul, akár horvátul, 
akár ukránul, akár románul, akár lengyelül, mindegy, a környező közép-európai 
nyelvek közül. Nem szabad nem észrevennünk, hogy a szlávok is többé-kevésbé értik 
egymást, a germánok is többé-kevésbé értik egymást, az újlatinok is többé-kevésbé 
értik egymást, mi nem értünk senkit magyar nyelvvel csak, ahogy annak idején a 
Fonográf együttes megénekelte ezt is.  

Az európai ismeretek, Olaszországgal kötött szerződésünk: ez alapvetően olasz 
tananyagfejlesztést jelent, tehát az olaszok fognak ezen dolgozni és konzultálnak 
velünk. Még nagyon az elején vagyunk a dolognak. Vannak egyébként olyan be nem 
vezetett, kísérletképpen elkészített kiegészítő szövegkönyvek, amelyek európai 
ismereteket vagy az Európával való barátkozást tanítanák, esetleg utánanézek, és 
akkor küldök ilyet, ha van, csak úgy megnézni, hogy mégis ezek mik.   

A történelemoktatás háttérbe szorulása, valóban így van, a nyugat-európai 
országokban, és most kezdik ott is felismerni. A probléma az vagy a problémahelyzet 
az, hogy 1945 után úgy gondolták, hogy a történelemoktatás hozzájárulhat a 
nemzetek közötti konfliktusok újratermeléséhez, és ezért tettek egy ilyen kísérletet, 
hogy nem tanítják a történelmet, hanem úgymond gyakorlatias tárgyakat tanítanak 
csak, aminek eredményeként nemzedékek nőttek úgy fel, hogy saját hazájuk 
történelmét sem nagyon ismerik, de ami ennél még problémásabb, hogy a kelet-
európai történelmet sem. Az európai történelemből, amit ismernek, az is csak a saját 
fertályuk történelme, az, hogy Közép-Európa és Kelet-Európa min ment át, abból ők 
semmit nem tudnak és ennek a hátrányait pontosan most, ezeknél a vitáknál látjuk, 
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amik például a migránsválság kapcsán kirobbantak. Egy teljes meg nem értés látszik 
ezen a területen.  

Hiller miniszter úr kérdéseire: én is úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb 
portfólió, köszönöm szépen, legalább már ketten vagyunk (Derültség.), de hogyha én 
mondom, akkor mindenki azt mondja, hogy csak önigazolást keresek magamnak, 
úgyhogy ezért is köszönöm szépen, ez fontos megerősítést jelent.  

Én is úgy látom, hogy miközben voltak olyan időszakai az európai 
integrációnak, amikor hasonló méretű válságok sújtották az Európai Uniót, de az 
összefogás akarása és az együttműködés akarása felülírta a válságokat. Most egy kicsit 
valóban, mint hogyha ez az akarás gyengülne, tehát mintha mindenki úgy gondolná 
egy kicsit, hogy majd maga megpróbálja és úgy jobban fog menni. A ’70-es években 
egyszer már volt egy ilyen időszak, az úgynevezett euroszklerózis időszaka, ami a ’80-
as években aztán átfordult és az egyik legdinamikusabb, a gazdasági integrációt 
valójában megteremtő időszakba fordult át. Én abban bízom, hogyha az nem is 
következik be, tehát egy ilyen látványos fordulat nem is lesz, de előbb vagy utóbb 
nyugvópontra jut ez az elfordulási tendencia és kialakul egy jó együttműködés ismét a 
tagállamok között.  

Az, hogy a Bizottság hogyan lövi be ennek a tárcának a súlyát a következő 
pénzügyi keret tervezésénél, az nemcsak a Bizottságon, de a tagállamokon és a 
Parlamenten is, az Európai Parlamenten is múlik. Nálunk, a Bizottságnál úgy tartják, 
hogy az Európai Parlament általában az, ami bőkezű és a Tanács az, ami szűkkeblű. A 
pénz mindig attól függ, hogy a tagállamok mennyi pénzt fizetnek be, alapvetően 
éppen ezért a Tanács szokta lefaragni a kiadásokat. Az Európai Parlamentben - 
fogalmazzunk úgy, hogy a nehézkes kezdés után - most már kiváló kapcsolataim 
vannak a Kulturális bizottságban ülő képviselőkkel, éppen ezért én abban bízom, 
hogy sikerül a prioritásainkat finanszírozni a jövőben.  

Én az Erasmust tartom a legfontosabbnak, és óriási erőfeszítésbe kerül majd 
ennek a finanszírozása. Mostantól 2020-ig évente 10 százalékkal nő a költségvetése az 
Erasmusnak, tehát annyival lesz nagyobb, ami azt is jelenti, hogy a 2020-tól kezdődő 
pénzügyi kerettervnél ahhoz, hogy szinten tartsuk az Erasmust, ahhoz 40 százalékkal 
nagyobb tagállami hozzájárulásra lesz szükség, amit én ma nem tudok elképzelni, 
hogy a tagállamok ennyire jó kedvűek lennének. De ha önök is ösztönzik, például a 
magyar kormányt is, akkor már eggyel előrébb vagyunk, és ezt kérem minden ország 
parlamentjétől, ahol ott vagyok, hogy próbálják a saját kormányukat ez ügyben 
támogatni vagy ösztönözni. 

Fogalmam sincs, hogy 8 év múlva hogyan látom a tíz évvel azelőtti Európai 
Bizottságot. Abban bízom, hogy azok a kezdeményezések, amiket elkezdtem -
 legalábbis én abban hiszek és bízom benne, hogy ez így is van, és majd ezt vissza is 
igazolják többen is, kezdeti visszaigazolások már vannak -, azok a kezdeményezések, 
amiket tettem, azok az oktatáspolitikát kihozzák a foglalkoztatáspolitika gyámsága 
alól. Európai szinten eddig az oktatáspolitika teljes egészében alá volt rendelve a 
foglalkoztatáspolitikának. Szeretném, ha az oktatáspolitika onnan kijönne és valóban 
európai szinten is megállna a lábán, vagyis valóban a személyiségfejlesztés és a 
nevelés egy európai szintű segítője lenne. Bízom abban, hogy ezt sikerül majd elérni a 
ciklus végéig.  

Szabó képviselő úr kérdésére, hogy találkozom-e Európai Unión kívüli 
kollégákkal, illetve ott mi a tendencia. Igen, a G7-találkozó adta, a G7 oktatási 
miniszteri találkozó adta legutóbb a lehetőséget, hogy Japánban találkozzunk. Ott az 
európai uniós tagállamokon kívül ott van Kanada, az Egyesült Államok és Japán, és 
azt kell mondanom, hogy ugyanezek a problémák, a szakképzés, foglalkoztathatóság, 
hogyan lehet az oktatási rendszereket gyakorlatiasabbá tenni és hogyan lehet a 
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készségfejlesztésre tenni, az elméleti tudás helyett vagy mellett a készségek 
fejlesztésére helyezni a hangsúlyt.  

Elnök asszony kérdéseire: a nyelvoktatásra már próbáltam válaszolni és a 
kulturális örökség évére is. Hogyan próbálom elfogadtatni a pénzügyminiszterekkel 
azt, hogy több pénz kellene? Úgy, hogy lázítom az oktatási minisztereket és a 
kulturális minisztereket (Derültség.), másrészt próbálok pénzügyminiszterekkel 
beszélni, harmadrészt pedig elmegyek minden olyan gazdasági rendezvényre, ahol 
időnként meghökkenést keltve is, de az oktatás mellett érvelek. A legutóbb, éppen 
most csütörtökön az osztrák iparszövetség éves közgyűlésén szólaltam fel és 
beszéltem arról, hogy miért kell a gyárosoknak és a vállalkozóknak is minél több 
pénzt adni az oktatásra. Akkor úgy tűnt, hogy vagy egyetértettek, vagy nagyon jól 
neveltek voltak, mert bólogattak végig, aztán meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy lesz. 
Nekem más eszközöm nincsen, minthogy lyukat beszélek a hasukba és megpróbálom 
elérni, hogy több pénzt adjanak az oktatásra. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Navracsics biztos úrnak a válaszokat is és azt is, 

hogy rendelkezésünkre állt. A munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! Ezzel 
a második napirendi pontot lezárom.  

 
DR. NAVRACSICS TIBOR, az Európai Unió kulturális, oktatási, 

ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa: Köszönöm szépen és további jó munkát kívánok! 
(Dr. Navracsics Tibor távozik az ülésteremből.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Folytatjuk az első, felfüggesztett napirendi pontunkat a b) ponttal. (Jelzésre:) 

Pósán alelnök úr, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Azt 

szeretném csak javasolni, hogy a tárgysorozatba vételben szereplő témáknál egy 
sorrendiségi cserét, a megyei könyvtárakat vegyük előre. Ennek egyszerűen egy oka 
van, ez tűnik a legegyszerűbbnek, mert egy szimpla technikai tartalmú, kettő, a 
házbizottsági ajánlás elvileg tervezi a mostani tárgyalását, ahhoz pedig, hogy ez de 
jure megtörténjen, 12 óráig az ezzel kapcsolatos döntésnek meg kell születnie. A 
másik két napirendi pont jóval több vitát fog generálni, következésképpen ezt a 
technikai sorrendiségi cserét szeretném javasolni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akkor az 1/b. napirendi pontot tegyük a végére, vagy a c-vel cseréljük 

meg? (Dr. Pósán László: A c–b-t cseréljük meg.) Tehát c-b csere. Jó. Akkor van-e, aki 
ehhez a napirend-módosítási vitához hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelzést. Akkor szavazunk.  

Határozathozatal a napirendi pont módosításáról  

Ki az, aki támogatja, hogy az 1/b. és 1/c. napirendi pontot cseréljük meg? 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Akkor a bizottság ennek megfelelően fog 
eljárni. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok 
feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. 
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törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12066. szám) 
(Cseresnyés Péter, Vigh László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

Tehát a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladata 
ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről döntünk, Cseresnyés Péter és Vigh László 
képviselők önálló indítványáról van szó. Az előterjesztők nincsenek jelen a bizottság 
ülésén. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki hozzá kíván szólni. 
(Jelzésre:) Dunai Mónika, tessék! 

 

Hozzászólások 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Szeretném tájékoztatni tisztelt elnök asszonyt és a 
bizottságot, hogy társelőterjesztőként csatlakoztam az indítványhoz, úgyhogy jelen 
pillanatban én képviselem az előterjesztőket. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
fogadja el és vegye tárgysorozatba. Egy viszonylag egyszerű jogi aktusról van szó, 
amelynek értelmében egy bizonyos ingatlanról van szó Zalaegerszeg megyei jogú 
városában, ahol mindösszesen 15 százalékot használ a helyi önkormányzat múzeumi 
célokra, a többit a helyi kormányhivatal használja, és ezért indokolt, hogy a 85 
százalékban állami feladatokat ellátó intézmény volta miatt ismét állami tulajdonba 
kerüljön az ingatlan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, akkor rögzítettük. Szabó Szabolcs képviselő úr, 

tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Ezt szerettem is volna 

megkérdezni az előterjesztőtől, hogy mi ez az épület - ez kiderült. 
Csak azt kérdezném meg, hogy akkor az épület 15 százalékát lefoglaló funkció 

marad ott helyben, vagy nekik költözni kellene ettől függetlenül. 
 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék van-e? (Jelzésre:) Dunai Mónika, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Változás az előterjesztés és a szándék szerint 

nincsen, mindösszesen arról van szó, hogy a tulajdonjog lesz ezentúl más, a 
vagyonkezelői jog értelemszerűen a használóké lesz majd. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelentkező.) Akkor egyben 

előterjesztői zárszónak is tekintjük a képviselő asszony hozzászólását is. 

Határozathozatal 

Szavazunk a tárgysorozatba-vételről. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
tárgysorozatba veszik-e a T/12066. számon Cseresnyés Péter és Vigh László 
képviselők által előterjesztett törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
10 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság 4 tartózkodással tárgysorozatba vette. 
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A klubkártya és a vénaszkenner megszüntetése érdekében a 
sportról szóló 2004.évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11278. szám) (Szilágyi György, Dúró Dóra (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 

Az 1/c napirendi pontunk a klubkártya és a vénaszkenner megszüntetése 
érdekében a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
Szilágyi György és Dúró Dóra önálló indítványa. Az előterjesztő képviseletében 
Szilágyi György képviselő úrnak adok szót. Parancsolj! 

 

Szilágyi György hozzászólása 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
asszony. Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni azoknak, akik lehetővé 
tették, hogy ma tárgyaljuk ez a tárgysorozatba-vételi kérelmet, azoknak is, akik ezt 
tudatosan tették, és azoknak is szeretném megköszönni, akik csak a késésükkel 
járultak hozzá ahhoz, hogy most beszélhessünk erről a törvényről. 

Engedjék meg, hogy kicsit bővebben kifejtsem, miért is szeretnénk változtatni 
ezen a törvényen. Amikor ezt a törvényt elfogadták, a tisztelt Ház és önök 
benyújtották a parlament elé, akkor is elmondtuk az aggályainkat a vénaszkenner és a 
szurkolói kártya bevezetésével kapcsolatosan. Szeretném, ha mindenki külön tudná 
választani a kilencvenes és a kétezres éveket - ha ezt a törvényt a kilencvenes években 
hozta volna meg a parlament, akkor még indokolt lett volna, hiszen akkor a stadionok 
biztonsága nem éppen a csúcspontján tartott. De utána a különböző intézkedéseknek 
köszönhetően a kétezres évektől kezdődően egyre biztonságosabb volt mérkőzésre 
járni, és egyre kevesebb rendbontás történt a mérkőzéseken. Amikor önök 2010 után 
meghozták ezt a törvényt, akkor szinte már semmilyen rendbontás nem volt a 
stadionokban. 

Mi azt is elmondtuk, hogy ezzel a módszerrel több országban is próbálkoztak, 
és minden valószínűség szerint ez súlyos problémákat fog okozni a mérkőzések 
látogatottságát illetően. Azokban az országokban, ahol bevezették a szurkolói kártyát, 
nagyon rövid idő alatt el is törölték, tehát egy-két éven belül rájöttek, hogy ez nem 
megfelelő. Ilyen volt például egyébként a hozzánk képest jelen pillanatban 
futballnagyhatalomnak tartott - és az is - Olaszországban is, ahol bevezették és utána 
eltörölték, hiszen óriási százalékban mérhető mérkőzéslátogatástól való 
távolmaradást okozott a szurkolók körében. 

Én tudom, hogy Navracsics Tibor biztos úr nagyon komoly kérdéseket felvető 
előadása után ez nem tűnhet annyira fontos kérdésnek, de higgyék el nekem, hogy a 
magyar labdarúgó társadalomban - akik szeretik a labdarúgást - ez egy kardinális 
kérdés jelen pillanatban. Úgy gondolom, ma az országban aki szereti a labdarúgást, és 
én úgy gondolom egyébként, hogy itt, a bizottságban sincs olyan ember, aki jónak 
tartaná ezeket az intézkedéseket. Nincs olyan ember, aki jónak tartaná a szurkolói 
kártya bevezetésének a rendszerét, aki jónak tartaná a vénaszkenner alkalmazásának 
a rendszerét. Ma az országban egyetlenegy ember van, aki ezt jónak tartja, úgy hívják, 
hogy Kubatov Gábor, és úgy néz ki, Kubatov Gábor meg tudja akadályozni azt, hogy 
egy olyan törvényt visszavonjunk, egy olyan törvényen változtassunk, amelyet szinte 
Magyarország egész társadalma, az országgyűlési képviselők nagy része is rossznak 
tart. Engedjék meg, hogy csak egy példát említsek! Legutóbb, amikor ezzel a 
módosítással foglalkoztunk, akkor pont az önök frakcióvezetője, Kósa Lajos volt az, 
aki ezt kezdeményezte, Kósa Lajos volt az, aki beleállt ebbe a kérdésbe, megpróbált 
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változtatni rajta, de ott is a Kubatov Gáborral történt úgymond különböző 
álláspontok miatt ez nem jöhetett létre. 

Miről is van szó? Igazából arról van szó, hogy egy biztonságosnak mondott 
mérkőzéslátogatásnál milyen feltételeket szabunk meg a mérkőzésre kilátogató 
nézőknek, szurkolóknak. Úgy gondolom, hogy ma Magyarországon egyenlő esélyekkel 
kellene az élet minden területén működni, egyenlő esélyeket kellene adni minden 
embernek. Ma jelen pillanatban a mérkőzéslátogatás nem egyenlő esélyekkel 
folytatódik. Először is megkülönböztetik a szurkolókat aszerint, hogy ki milyen 
csapatnak szurkol. Vannak olyan szurkolók és nézők ma Magyarországon, akik 
szurkolói kártya nélkül is bemehetnek egy-egy mérkőzésre, és vannak olyanok, akik 
nem. Ez diszkrimináció. Az, hogy megadjuk a lehetőséget, hogy törvények felett 
állóként rendelkezzen akár egy szervező, akár egy klubelnök arról, hogy ő milyen 
feltételekkel enged be a mérkőzésre bármilyen magyar állampolgárt, aki semmilyen 
törvénytelenséget nem követett el, csupán egy mérkőzést szeretne megnézni, 
véleményem szerint ez egy demokratikus országban nem elfogadható. Hiszen ma 
nyitva áll a kapu arra is, és egy teljesen szélsőséges példát mondok, hogy bármelyik 
csapatnál bármelyik szervező, bármelyik tulajdonos meghatározhatná, hogy innentől 
kezdve csak a szőke és kék szemű embereket engedi be a mérkőzésre. Önök szerint ez 
elfogadható ma Magyarországon, a mai Európában, hogy bármilyen feltételt 
meghatározzon egy klubvezető vagy egy szervező? Véleményem szerint nem.  

Egységes és megfelelő feltételek kellenek arra, hogy valaki mérkőzésre 
látogasson, és hozzáteszem, minden lehetőség és minden eszköz rendelkezésre áll 
ahhoz, hogy továbbra is biztonságban lehessen megrendezni egy-egy labdarúgó 
mérkőzést. Mire is gondolok? Arra, hogy lehetősége van mindenkinek, hogy csak 
névre szóló belépőjegyeket és bérleteket értékesítsen. Ezzel be is vannak azonosítva 
azok a nézők, akik aznap az adott mérkőzésre mérkőzés-belépőjegyet váltanak és 
bemennek a stadionba. Minden egyes stadion megfelelően kiépített 
kamerarendszerrel van ellátva, amely kamerarendszer lehetővé teszi azt, hogy ha 
bárki bármilyen törvénytelenséget elkövet, akkor beazonosításra kerüljön és onnantól 
kezdve a törvények által meghatározottan akár ki is legyen tiltható a labdarúgó 
mérkőzések látogatásától. Tehát amikor adott minden feltétel, akkor teljesen 
felesleges még vénaszkennert, tehát biometrikus azonosítást is előírni vagy mondjuk 
szurkolói kártya kiváltását kötelezővé tenni a szurkolóknak. 

Véleményem szerint tehát ez egy teljesen felesleges rendelkezés, lehetőséget 
ad, még egyszer mondom, arra, hogy diszkriminatív módon bármilyen más feltételt is 
meghatározzanak. Véleményem szerint egységes törvényeknek kell lenniük. Ezeket az 
egységes törvényeket mindenkinek be kellene tartani, és ezeknek a törvényeknek 
olyanoknak kellene lenniük, hogy ne adjanak lehetőséget arra, hogy bárki 
kiskirályként és egyeduralkodóként határozzon meg és írjon elő kötelező dolgokat 
olyan embereknek, akik semmilyen rendbontást és semmilyen törvénytelen 
cselekedetet nem hajtottak végre. 

Tehát arra kérem önöket, hogy mindenképpen támogassák ennek a törvénynek 
a tárgysorozatba vételét, hogy tárgyalhassuk ki az Országgyűlésen, hogy változtatunk-
e ezen a törvényen, majd ha bármilyen javaslatuk lenne arra vonatkozóan, hogy még 
mit változtassunk a törvényen, mi tenné lehetővé azt, hogy minél több szurkoló járjon 
ki a mérkőzésekre, akkor természetesen erre nyitottak vagyunk. 

Egy dologra szeretném még felhívni az önök figyelmét. Az Orbán-kormány 
2010-től stratégiai ágazattá minősítette a sportot, innentől kezdve önök egy komoly, 
azt lehet mondani, hogy tényleg egy nagyon komoly stadionfejlesztési projektbe 
kezdtek. Valóban szükségünk volt modern stadionokra, az már egy másik kérdés, 
hogy észszerűtlen volt-e ez a stadionépítési procedúra, és kell-e ennyi stadion ma 
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Magyarországon, de súlyos 10-100 milliárdokat költenek el stadionépítésre, súlyos 
10-100 milliárdokat - mondhatjuk azt - dobnak ki akkor az ablakon, ha a legfontosabb 
résztvevőjét egy labdarúgó-mérkőzésnek, a nézőket elüldözik a lelátóról, és ma 
Magyarországon ez a tendencia.  

Fölépítettek modern stadionokat, a labdarúgásunk szinte semmit nem 
változott - mondom ezt egy ilyen sikeres Európa-bajnoki szereplés után is -, aki ma 
NB-I-es mérkőzéseket néz, az látja, hogy szakmailag nem sokat változott a 
labdarúgásunk, viszont egy dolog, egy lényeges változás történt, ma már hangulat 
sincs a mérkőzéseken, mert nem járnak az emberek mérkőzésekre. Minek a 
milliárdokért felépített stadion, hogyha abba az egyik legfontosabb résztvevő, a 
szurkoló, a néző nem tud bemenni, mert az önök rendelkezései vagy Kubatov Gábor 
elképzelései ebben meggátolják a szurkolókat?  

Arra kérem önöket, hogy tegyék lehetővé, hogy ezekben a modern 
stadionokban minél többen legyenek, minél több ember menjen ki. Egyébként még 
egy nagyon lényeges dolgot megemlítenék, nem a renitens szurkolók maradtak el 
túlnyomó többségben ezekből a stadionokból, hanem pont azok a családok, akiket 
önök ki akartak vinni, tehát pont azok a családok maradnak távol a labdarúgó-
mérkőzésektől, akikre hivatkozással önök meghozták ezt a törvényt, hiszen egy 
kisgyerek még nem a labdarúgó élményért megy ki egy stadionba, hanem a 
hangulatért, ami neki ott tetszik. Ha nincs hangulat, akkor az a kisgyerek legközelebb 
majd nem akar kimenni a mérkőzésre, éppen ezért, amikor az apukája ki akarja vinni, 
akkor azt fogja mondani, hogy őneki ez unalmas és nem fog kimenni. Tehát higgyék 
el, hogy egy teljesen negatív tendenciát mutat pont ennek a törvénynek a 
rendelkezései miatt a mai magyar mérkőzéslátogatás. Egyik oldalon modern 
stadionokat építünk, a másik oldalon pedig meggátoljuk, hogy az emberek ezekbe a 
modern stadionokba kimenjenek.  

Tehát kérem önöket, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt, kérem önöket, 
hogy álljanak ellen Kubatov Gábornak, kérem önöket, hogy az észszerűség miatt 
tegyenek azért, hogy a magyar szurkolók, a magyar szurkolói társadalom, a magyar 
nézők, akik, még egyszer mondom, 99 százalékban semmilyen bűncselekményt nem 
követtek el és 99 százalékban csak hangulatos és jó mérkőzéseken szeretnének részt 
venni, mindenféle olyan megkötöttségek nélkül, amik miatt most távol maradnak a 
stadiontól.  

Van egy személyes kérésem is, kérem, hogy tegyék lehetővé, hogy most már 
hosszú évek után megnézhessem egyszer egy mérkőzésen belülről, hogy milyen az 
Üllői úti stadion, ugyanis a ’90-es években minden egyes mérkőzésen jelen voltam, 
mióta bevezették ezt az észszerűtlen rendelkezést, azóta szolidaritásból, amíg nem 
mehetnek be a szurkolók, én sem megyek be. Még nem voltam az Üllői úti 
stadionban, nem láttam belülről, szeretném már egyszer látni, és szeretném kivinni a 
két kislányomat is, akik biztos, hogy élveznék ezt a mérkőzést, ettől függetlenül, amíg 
szurkolói kártya van, addig nem fogok menni. Tehát személyes kérésem is van, bár ez 
nem a lobbizás helye, úgyhogy kérem még egyszer, hogy támogassák a tárgysorozatba 
vételt. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úr előterjesztői expozéját. Kérdezem, a 

képviselők közül, a bizottság tagjai közül ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Kucsák 
képviselő úr, tessék! 

Kérdések, észrevételek 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Méltányolom Szilágyi képviselőtársam ez irányú lelkesedését, kitartását és 
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igyekezetét, és nem feltételezem, hogy bármi egyéb negatív szándék vezérelné, éppen 
ezért most el is tekintek attól, hogy kire hallgassunk, kire ne hallgassunk ebben a 
kérdésben, mert az ön által megnevezett személyek nincsenek jelen a bizottság 
ülésén. Én tehát a magam nevében szólalok meg most is, mint általában véve, és azt 
szeretném jelezni, hogy természetesen - és nyilván azért ön is feltételezi rólunk, vagy 
elfogadja ezt tőlem, ha már említette is, hogy a kormány számára stratégiailag fontos 
terület általában véve a sport, és ennek érdekében milyen intézkedések születtek 
konkrét sportágak irányában és így tovább, ezek támogatási rendszerét illetően - 
akkor nyilván feltételezheti, és remélem, el is fogadja tőlünk, hogy számunkra is ez 
rendkívül fontos kérdés, és a cél nyilvánvalóan az, hogy minden egyes programot, 
sportrendezvényt is minél többen látogathassanak, és akik kilátogatnak oda, ők a 
lehető legnagyobb biztonságban érezhessék magukat.  

Ez utóbbi kapcsán fogalmazta meg ön beadványát, illetve most ezt az 
előterjesztői kiegészítést is. Ezzel összefüggésben én azt szeretném elmondani, hogy 
ezek viszont alapvetően biztonsági kérdések, a biztonsági kérdéseket pedig olyan 
körben indokolt szerintem megvitatni, kialakítani és megfelelőképpen formába 
önteni, olyan szereplőkkel, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak. Nagyon fontos 
témáról van szó, nyilván érzékelhető, hogy ebben eltérő álláspontok vannak, hiszen 
ön vitatja a jelenlegi szabályozás bizonyos elemeit. Én magam ebben a pillanatban 
nem tudom megítélni, hogy az alkalmazott eszközök és az előírt szabályozók 
elegendőek, szükségesek, vagy ahogy ön fogalmaz, bizonyos szempontból, bizonyos 
elemeket tekintve indokolatlanok és túlzónak vagy soknak ítélhetőek meg.  

Tehát én most azért nem fogom a tárgysorozatba vételt a magam részéről 
támogatni, mert ez alapvetően biztonsági kérdés, és én arra sarkallnám önt, hogy 
ezen a területen próbáljon meg a felvetése kapcsán is szövetségeseket találni annak 
érdekében, hogy mindannyian azt tudjuk érezni, és nemcsak érezni, hanem 
tapasztalni is, hogy a programjaink, a sportrendezvényeink biztonsága is a lehető 
leginkább megvalósul, éppen azért, amit ön is elmondott meg amit én is igyekeztem 
megfogalmazni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Vinnai Győző, tessék!  
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Amit 

Szilágyi György elmondott a családok kapcsán, hogy nem látogatnak ki családosok a 
stadionokba a szurkolói kártya miatt vagy éppen a vénaszkenner miatt, nem osztom 
ezt a véleményt. Azért nem osztom ezt a véleményt, mert a biztonsági fokozat 
magasabb szintre helyezésével éppen a gyerekeket és a családokat védjük. És hogy a 
stadionokban van-e néző? Ma sokféle lehetőség van a stadionokba belépni. Most nem 
is az Európa-bajnokságról beszélek, ahol magas szintű labdarúgó-mérkőzések voltak 
és mennyi magyar szurkoló ment el, hanem egy szombati mérkőzésre utalok, ami 
természetesen az Üllői úton volt, ez a Ferencváros-Újpest mérkőzés. Megnéztem a 
nézői számot, mert sokszor halljuk, hogy üresen konganak a stadionok, amiben van 
jogos kritika, hiszen ha nincs megfelelő színvonalú labdarúgás vagy sportesemény, 
akkor mondhatja a néző, hogy miért menjen ki. 11.700-an voltak most a Groupama 
Arénában, ami magyarországi viszonylatban, azt gondolom, hogy kiemelkedő. 
Családokat is láttam, fiatalokat is láttam, hiszen nagyon sok olyan akadémia 
működik, labdarúgó akadémia működik, ahol a gyerekeket egészen kis kortól tanítják 
a labdarúgásra.  

Úgyhogy én egyetértek Kucsák Lászlóval abban, hogy egy nagyon magas 
biztonsági fokozat inkább védi azokat, akik kilátogatnak. Feltételezve azt, hogy 
mindenki jó szándékkal látogat ki, de talán még Szilágyi György is emlékszik a Heysel 
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Stadion tragédiájára, és gyakorlatilag a védelem a legmagasabb szintű kell hogy 
legyen, hogy tragédiák ne forduljanak elő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 

Akkor megadom a válaszra a szót Szilágyi György képviselő úrnak. Tessék! 

Szilágyi György válaszadása 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
asszony. Elég régóta foglalkoztam a témával, értem is egyébként, hogy 
vonatkoztassunk el a ’90-es évektől és a 2000-es éveket nézzük. A Heysel Stadionbeli 
tragédiát idehozni a ’80-as évek közepéről, ahol most már, a mai nappal, a mai 
tudásunk alapján abszolút kiderült, hogy egy rendőrségi hiba okozta a Heysel-
tragédiát.  

Képviselő úr, nézze meg a rendőrségi jelentéseket, nézze meg az azóta 
napvilágot látott angol bizottsági beszámolókat. Mindegyik alapján bebizonyosodott, 
hogy a rendőrség helytelen helyzetfelismerése és bizonyos kapuk kinyitása okozta a 
tragédiát, mert egy már meglévő szektorra ráengedték azokat a szurkolókat, akik még 
kint voltak. Ez egy rendőrségi hiba volt, mára már elismerték. Egyébként súlyos 
tragédia volt, egyértelműen súlyos tragédia volt. Valóban az akkori viszonyokat már 
egyáltalán nem lehet összehasonlítani, talán azt mondanám, hogy harmadik 
országbeli államokban vannak olyan stadionok és olyan beengedő rendszerek, 
amelyek akkor ott voltak életben. 

Hogy a családok elmentek-e a mérkőzésekre vagy nem, ez nem az én 
véleményem, hanem tény. Erről kimutatott statisztikák vannak. Hogy most az Újpest-
Ferencváros mérkőzésen 11 700 ember volt, ez valóban így van, 11 700 ember volt, 
csak ha megnézzük az elmúlt négy Ferencváros-Újpest mérkőzés nézőszámát, akkor 
ez a legkevesebb néző volt egy Ferencváros-Újspesten. Ez sem vélemény, hanem tény. 
Tehát a legkevesebben most voltak az elmúlt négy Ferencváros-Újpest mérkőzésből, 
ott voltak a legkevesebben a stadionban. Hogy az NB-I.-es mérkőzések átlag 
nézőszáma 2 ezer, azaz kétezer fő, az nem azt mutatja, hogy korszerű 15-20 ezres 
stadionokra lenne szükségünk. Ha már vannak 15-20 ezres stadionok, akkor ne azt 
célozzuk meg, hogy kétezer fő járjon ki mérkőzésenként átlagban egy-egy mérkőzésre, 
hanem azt célozzuk meg, hogy lehetőleg minél többen, tehát a 15-20 ezres számhoz 
közelítsen. Jelen pillanatban az emberek nagyrészt azért nem járnak mérkőzésre, 
mert több dolog hiányzik ahhoz, hogy mérkőzésen játsszanak. 

Ha már felhozta az Európa-bajnokságot, az Európa-bajnokságon a következők 
miatt volt olyan sok magyar szurkoló. Azért, mert egy csoda történt, és volt egy jó 
magyar válogatott, amely jó focit játszott. Ha hiányzik ma Magyarországon, és ezért 
nem akarok belemenni sportszakmai kérdésekbe, hogy vajon a magyar labdarúgó NB 
I. miért olyan színvonalon működik, ahogy működik, mert ezek sportszakmai 
kérdések, de ha nem azon a színvonalon működik, mint az angol vagy a német, és azt 
hiszem, ebben egyetérthetünk, akkor ne próbáljuk már meg ráhúzni azokat a 
szabályokat, amelyek Angliában vagy Németországban vannak, bár én kiegyeznék 
azokkal a biztonsági szabályokkal - ha már heyseli tragédiát említettük -, amit 
Angliában bevezettek. Hiszen Angliában nem a szurkolók bejutását nehezítik meg 
egy-egy stadionba, hanem a szurkolók kijutását a stadionból, ahol rendbontás történt. 
Ez lenne a Jobbik álláspontja, hogy engedjük be a nézőket és a szurkolókat a 
stadionba, amely megfelelő kamerarendszerrel van ellátva. A következőképpen 
történik Angliában egy mérkőzés. A mérkőzésre ugyanúgy névvel - mint ahogy benne 
van a törvényben - lehet mérkőzésbelépőt váltani, tehát pontosan tudják, hogy az 
adott szektor adott székén ki ül, mert oda szól a mérkőzés-belépőjegy. A 
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kamerarendszernek köszönhetően ha valaki bármilyen törvénysértést követ el, még 
egy lényeges dolog, világos és egyértelmű szabályok vannak Angliában, amely 
mindenkire egyformán kötelező és érvényes. Például van egy sárga vonal. Azt 
mondják, hogy ezt a sárga vonalat egy néző és egy szurkoló nem lépheti át. Ha ezt 
valaki átlépi, akkor nem érdekli az ottani szervezőt és rendezőt, hogy ez be akart-e 
ugrani a pályára, megszédült és azért esett át rajta, azt az illetőt, aki átlépte a sárga 
vonalat, a mérkőzés végén, amikor megy ki a stadionból, biztos, hogy elő fogják venni 
és ki fogják kérdezni. Tehát ha bárki valamilyen rendbontást követ el, akkor onnantól 
kezdve a nézők csak egyesével tudják elhagyni a stadiont, már rögtön van egy fénykép 
a rendbontóról, és ott helyben letartóztatják, ott helyben kihallgatják. Ha nincs 
rendbontás a mérkőzésen - és van egy preventív hatása is, a többi szurkoló is vigyáz 
arra, hogy rend legyen -, akkor kitárják a kaput és mindenki nyugodtan ki tud menni. 
Én az angliai példával egyébként teljes mértékben elégedett lennék. Ezért mondtam, 
hogy különböztessük meg. 

A kétezres évektől kezdődően egyre nagyobb a biztonság a magyar 
stadionokban. Az elmúlt 5-6 évben nem volt szinte egyáltalán olyan kiemelkedő 
rendbontás, amely indokolná ezeket a súlyos szankciókat. Viszont egy tény, hogy 
egyre kevesebben mennek ki, hiszen egyre kevesebben nem szeretnének ezeken a 
procedúrákon átmenni. Már csak azért sem, gondoljon bele, mert ha én most mégis 
úgy döntenék, ahogy régen volt, hogy kijártam más csapatok mérkőzéseire, mert 
voltak mondjuk olyan játékosok, vagy voltak olyan mérkőzések, ahol nem feltétlenül a 
Ferencváros játszott, de érdekelt a mérkőzés, akkor odamentem és megvettem a 
jegyemet, de ma ahhoz, hogy kimenjek így egy mérkőzésre, ha vidéken lennék és meg 
szeretném nézni mondjuk a Debrecen mérkőzését vagy bármelyik más csapatét, 
akkor előtte legalább egy vagy két nappal el kellene indítanom azt a procedúrát, hogy 
kiváltsak egy oda szóló szurkolói kártyát. Nem tudnék lemenni csak úgy a 
mérkőzésre. 

Az utolsó, amit viszont képviselő úrnak és mindannyiuknak mondanék, az, 
hogy nem mindegy, és ezt mondtam, nem lehetnek olyan törvények, ahol egy adott 
szurkoló és egy másik ugyanolyan szurkoló, csak éppen más csapatnak szurkoló 
között különbséget tesznek abban, hogy hogyan látogathatja a mérkőzést. Szerintem 
önök sem örülnének annak, ha az országgyűlési képviselők között különbséget 
tennének azzal kapcsolatosan, hogy ide, például a Képviselői Irodaházba vagy a 
Palamentbe hogy juthatnak be. Nekem is és önöknek is a képviselői kártyájukkal 
lehet bejutni. Kérdezem én, mennyire örülnének annak, ha mondjuk akár Kövér 
Lászlónak, akár Such Györgynek vagy bárkinek lehetősége lenne arra, hogy 
meghatározzák, hogy mondjuk Kucsák képviselő úr csak a képviselői igazolványával 
mehet be, vagy legyen fordítva, nekem elég lenne a képviselői igazolvány, önnek 
viszont esetleg biometrikus adatokat kellene megadnia, vagy még ujjlenyomatot is 
vennének öntől. Azt gondolom, hogy ez egy diszkriminatív helyzet jelen pillanatban, 
és ezen mindenképpen változtatni kellene. 

Úgyhogy mi azt szeretnénk, ha Magyarországon világos szabályok szerint, a 
törvényeket betartva és mindenkire egyenlő feltételek vonatkoznának. Ha ezt 
szeretnénk elérni ezen a területen, akkor a labdarúgó-szurkolókra nézve és a 
labdarúgó társadalomban sem tehetünk ilyen kivételeket. Ezért kellene ezt a törvényt 
összhangba hozni és eltörölni belőle azokat a lehetőségeket, amelyek kiskaput nyitnak 
meg arra, hogy egyes emberek különböző szabályokat határozzanak meg a labdarúgó 
mérkőzések látogatására. 

Ezért kérem önöket még egyszer külön, hogy támogassák ezt a 
törvényjavaslatot és adjuk meg a lehetőséget, ahogy szintén Kucsák képviselő úr 
mondta, nincsenek jelen az érintettek, akikről beszéltünk, pont a parlament lenne az, 



37 

ahol mind Kósa Lajos, mind Kubatov Gábor nagyon örömmel venném, ha 
elmondanák a véleményüket, ütköztethetnénk a véleményeket és vitázhatnánk arról, 
hogy ezt a törvényt elfogadjuk, vagy nem. 

Én most csak azt kérem, legyen arra lehetőség, hogy vitázhassunk a parlament 
keretein belül erről a törvényről, és majd ott elválik, hogy utána a képviselők nagy 
részét meg tudjuk-e győzni azzal kapcsolatban, hogy változtassunk, vagy esetleg a 
módosításon is változtathatunk módosító javaslatok benyújtásával. Arra kérem 
önöket, hogy a lehetőséget adják meg arra, hogy Kósa frakcióvezető úr és mondjuk 
Kubatov Gábor pártigazgató úr is elmondhassa a véleményét ezzel kapcsolatban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úrnak az előterjesztői zárszót. 

Határozathozatal 

Most a tárgysorozatba-vételről szóló szavazás következik. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki tárgysorozatba veszi a T/11278. számon Szilágyi György és 
Dúró Dóra képviselők által benyújtott törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A paralimpiai játékokon eredményesen szerepelt sportolók 
jutalmáról szóló határozati javaslat (H/12008. szám) (Dr. Oláh Lajos 
(független) képviselő önálló indítványa) 

Az 1/d napirendi pontunk következik, a paralimpiai játékokon eredményesen 
szerepelt sportolók jutalmáról szóló határozati javaslat, amelyet Oláh Lajos független 
képviselő úr a 12008. számon nyújtott be. A képviselő úr nincs jelen a bizottság 
ülésén, így a bizottsági tagoknak van lehetőségük hozzászólni a tárgysorozatba-vételi 
vitához. 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelzést. 

Határozathozatal 

A szavazás következik. Ki az, aki támogatja a H/12008. számon, Oláh Lajos 
képviselő úr által benyújtott önálló indítvány tárgysorozatba-vételét? Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság nem vette 
tárgysorozatba.  

Az első napirendi pontot lezárom. 

A 2016. őszi ülésszak munkarend-tervezetének elfogadása 

A 3. napirendi pontunk a 2016. évi őszi ülésszak munkarend-tervezetének 
elfogadása. Ezt a munkarend-tervezetet előzetesen kiküldtük minden bizottsági 
tagnak, és a korábbiakhoz hasonlóan szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez egy 
tájékoztató jellegű tervezet, amely egyrészt a korábbi ülésszakokról áthozott témákat 
tartalmazza, másrészről a bizottságnak a házszabály szerinti kötelező feladatköreinek 
az ellátását tartalmazza, és ezzel kapcsolatban várom az észrevételeket, illetve 
hozzászólásokat. (Jelzésre:) Ikotity alelnök úr, tessék! Nem jó a mikrofon, úgyhogy 
anélkül tessék! 

Hozzászólások 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Nem jó a mikrofon. 
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Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm a szót. Látom azt, hogy 
sűrített a munkarendünk, ennek ellenére mégis szeretnék néhány javaslatot felvetni. 
Kezdeném, máris belevágnék, az első: nyáron zajlott egy olimpia, ezt 
különbözőképpen lehet értékelni, és nagyszerű lenne, ha a bizottságunk területéhez 
tartozóan, mintegy a bizottságunk területéhez dolog, valamilyen módon 
meghallgatnánk például az illetékes államtitkárt. Javaslom Szabó Tündét meghívni a 
bizottsági ülésre. 

Aztán, hogy folytassam a sort az államtitkárokkal, bár látom azt, hogy 
Palkovics Lászlót december közepén meghívjuk, legutóbb, amikor itt volt, akkor azt 
mondta, és azóta is látszik, hogy folyamatosan történnek változások az oktatás terén, 
én szorgalmaznám, hogy az ő kérésének megfelelően gyakrabban hívjuk meg 
Palkovics László urat, lévén ő már nemcsak a felsőoktatásért, a közoktatásért is 
felelős. 

Ugyancsak a szakoktatás, a szakközépiskolák, szakgimnáziumok kérdése 
folyamatosan napirenden van a jelentős változások miatt. Parragh László úr az elmúlt 
időszakban nagyon régen nem került már meghívásra, igazán meglepő dolgokat 
mond mostanában, felvetném az ő meghívását is, ahogy felvetném L. Simon László 
utódját, Virág Zsoltnak a meghívását is, hiszen a budai vár körül folyamatosan áll a 
bál, mondhatnám. Ahogyan Baán László miniszteri biztos úr neve is el kell hogy 
hangozzék, hiszen a liget körül sem csillapodtak még a kedélyek. Utolsóként pedig 
felvetném a digitális jólét program kapcsán, illetve a digitális tartalomfejlesztések 
kapcsán Deutsch Tamás, de Czunyiné Bertalan Judit nevét is, hiszen tudjuk azt, hogy 
a nyáron elutasításra került ez vagy legalábbis részben került csak elfogadásra, igazán 
kötődik a bizottságunk feladatköréhez, hogy megtudjunk erről több dolgot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Röviden reagálnék arra, amit elmondott, aztán továbbadom a szót.  
Palkovics államtitkár úr gyakrabbi meghívásának én nem vagyok ellene, de 

tervezünk egy miniszteri meghallgatást is erre a félévre, illetve időszakra Balog 
miniszter úr személyében, tehát akkor is lesz alkalmunk foglalkozni a közoktatási 
változtatásokkal is akár, s lévén hogy a következő ülésünk már októberben lesz, és két 
hónapunk van hátra ezt követően, így Balog miniszter úr és államtitkár úr egyszeri 
meghívása talán elegendő lehet, de természetesen én magam nyitott vagyok arra, 
hogy ezt sűrítsük. Ahogy Varga Mihály miniszter úr meghallgatását is tervezzük a 
szakképzéssel kapcsolatban, és arra az ülésre természetesen Parragh Lászlót is meg 
tudnánk hívni, csak jogilag nehezen tudjuk kivitelezni azt, hogy bizottságként Parragh 
Lászlót, mint kereskedelemi és iparkamarai elnököt meghívjunk, de természetesen, 
mivel tudjuk mindannyian, hogy fontos szereplője a szakképzésnek az iparkamara, 
ezért miniszter úr meghallgatására meg tudjuk őt is hívni.  

A beruházásokkal kapcsolatban akár Virág Zsolt, akár Baán László esetében 
pedig Lázár János miniszter urat szintén tervezzük még egyszer meghallgatni, ahogy 
tavaly is, tehát akár az ő meghallgatásának keretében tudunk erre sort keríteni, illetve 
L. Simon államtitkár úr külön a Várnegyedről már egyszer volt, ahogy Baán László is 
volt már bizottságunk előtt a ligettel kapcsolatban (Ikotity István: Egy éve volt. - 
Dr. Pósán László: Nincs egy éve.), L. Simon államtitkár úr pedig februárban volt.  

Deutsch Tamás: én is gondolkodtam a digitális stratégiával kapcsolatban, de 
mivel nem fogadta el a kormány, ezért úgy gondoltam, ha lesz elfogadott stratégia, 
akkor arról érdemes, de szintén nyitott vagyok arra, hogy meghívjuk Deutsch Tamást.  

A MOB és a Paralimpiai Bizottság szerepelt eredetileg a tervek között, de mivel 
május végén volt itt mind a két elnök és sporttal foglalkoztunk, ezért gondoltam azt, 
hogy jövőre, amikor úszó világbajnokság lesz. Az úszó világbajnokság 
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előkészületeinek márciusra be kell fejeződnie egyrészről, másrészről úgyis lesz éves 
meghallgatása a MOB-nak és a Paralimpiai Bizottságnak, akkor be tudjuk iktatni akár 
a mostani olimpia tapasztalatait is, kapcsolódva a 2024-es budapesti pályázathoz is.  

Én annak is örülök, hogyha ezeket meg tudjuk tárgyalni, de egyébként még 
vehetünk be olyan témákat, és én igyekszem figyelembe venni képviselő úr, illetve 
alelnök úr kéréseit, mert vannak olyan meghívottjaink, akikkel elég nehézkesen 
szokott sikerülni az időpont egyeztetése, és akkor „B" témaként tudunk foglalkozni 
azokkal, amiket felvetett.  

(Jelzésre:) Kunhalmi Ágnes! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Ikotity képviselőtársam 

javaslatára csak rá szeretnék erősíteni, mert én magam is ezeket a neveket hoztam, 
Szabó Tünde asszonyt, Parragh László urat, de akkor őt meg lehet hívni. Deutsch 
Tamást nagyon szívesen látnám ebben a témakörben, rendkívül okosakat szokott 
mondani, és én szívesen eszmét cserélnék vele ebben a témakörben. És akire még 
gondoltam, az az MMA, tehát azért azt jó lenne valahogy ide bepasszintani, 
besűríteni, mert egészen szép költségvetéssel dolgoznak egészen érdekes projekteken. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pósán alelnök úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy technikai felvetésem 

van. Nyilván sokáig lehet folytatni az ötletbörzét, én tisztelettel azt javaslom, hogy 
azért akkor mondjuk meg konkrétan, hogy október 18-ára pluszban ezt akarom, ezt 
meg kivenni, ide meg oda meg amoda. Tehát legyünk egy kicsit operatívak, mert így 
elüldögélünk nagyon sokáig, és nem jutunk egyről a kettőre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Csak egy apró technikai megjegyzés, elnézést, 

már késő van, és fáradt vagyok, ezért szoktam az ilyeneket észrevenni. 
(Közbeszólások: Most kezdődik a plenáris ülés! – Derültség.) Az idő előrehaladtára 
való tekintettel, Koszovót magyarul nem így kell írni, tehát ha továbbmegy, akkor 
hivatalosan azért ne maradjon így. 

 
ELNÖK: Ebben még több helyresírási hiba van. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Van, csak hogy ez ne maradjon így benne. 
 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) 
Akkor azt javasolnám, úgy fogadjuk el a bizottság tervét, hogy amit előzetesen 

előterjesztettünk, azt fogadjuk el, és ha technikai nehézségek adódnak, akkor 
figyelembe vesszük az Ikotity alelnök úr által felvetetteket, illetve, amire nem kerül 
most sor, azt a tavaszi munkatervben elő fogom terjeszteni. Egyébként ez is úgy állt 
össze, hogy vannak olyanok benne, négy olyan is, amelyet nem én kezdeményeztem, 
hanem más pártok alelnökei tettek javaslatokat, tehát ez is így állt össze. Az október 
18-ai ülésünknek az NMHH napirendje például már biztos, mert a parlamenthez úgy 
kell kapcsolódnunk. Ez így elfogadható az önök számára, ha így fogadjuk el? (Több 
képviselő bólint.) Jó, köszönöm szépen. 



40 

Határozathozatal  

Akkor felteszem szavazásra, hogy a 2016. évi őszi ülésszak munkarend-
tervezetét a bizottság elfogadja-e az előbb említettek szerint. Kérem, aki igen, az 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság elfogadta. Ezzel a harmadik 
napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Negyedik napirendi pontunk az egyebek. Van-e valakinek felvetése? (Jelzésre:) 
Ikotity alelnök úr, tessék! 

Hozzászólások 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. A mi kedves 
kis bizottságunknak van egy Ellenőrző albizottsága, melynek most már két éve nem 
sikerült még megalakulnia. Tisztelettel érdeklődni szeretnék elnök úrtól, hogy ez 
vajon meg fog-e alakulni valamikor, a ciklus második felére, mert nem működik. 

 
ELNÖK: Kucsák képviselő úr, tessék! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

megalakulása megtörtént, a bizottság létrehozta az albizottságot, tehát ebben 
pontosítanám alelnöktársamat, és érdeklődésére pedig azt tudom elmondani, hogy 
természetesen igen. (Derültség. – Ikotity István: Ezt cinizmusnak minősítem.)  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék, más felvetés az egyebek között? 
(Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor a negyedik napirendi pontot és a bizottsági 
ülést lezárom. Jó munkát kívánok!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc) 

 

 

Dúró Dóra  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Vicai Erika 


