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Napirendi javaslat  
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92. § (4) bekezdése alapján  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
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Bartos Mónika (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  

A bizottság titkársága részéről   
 

Csizi Réka, a bizottság munkatársa  
Nagy Nikoletta, a bizottság titkárnője  
 

Meghívottak 

Íjgyártó István államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 50 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Megkezdjük az ülésünket. Bejelentem, hogy Csöbör 
Katalin helyettesíti Bartos Mónikát. Megállapítom a határozatképességünket. 

A napirendet megküldtem. Van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek 
kérdése? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. Fölteszem szavazásra: ki támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló T/4730. számú 
törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

1. napirendi pontunk Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat. Nem részletes vita, nem is vita, hanem arról kell döntenünk, hogy a 
részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységek a házszabály 92. § 
(4) bekezdése alapján mire terjednek ki. Én azt javaslom, hogy az egész költségvetésre 
terjedjen ki. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, javaslata? (Nem érkezik 
jelzés.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra: ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Ez 
is egyhangú. 1. napirendi pontunkat el is végeztük. 

Tájékoztató a Stipendium Hungaricum ösztöndíjról  

Elnöki bevezető 

A 2. napirendi pont keretében tájékoztató a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjról. Szeretném köszönteni Íjgyártó István Külgazdasági és 
Külügyminisztériumi államtitkárt. Kérem, hogy foglalják el a meghallgatói székben a 
helyüket. Köszöntöm Prőhle Gergelyt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
helyettes államtitkárát, köszöntöm Bódis Józsefet, a Pécsi Tudományegyetem 
rektorát, őt is kérem, hogy foglalja el a helyét a meghallgatói székben, és köszöntöm 
dr. Nagy Katalint, a Szegedi Tudományegyetem rektori főmegbízottját. Ő is, kérem, 
hogy foglaljon helyet. (A meghívottak elfoglalják a számukra fenntartott helyeket.) 
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. És ha jól látom, 
Palkovics úr nincsen. (Prőhle Gergely: Palkovics úr 11 órára…) Rendben. Lehet hogy 
már addigra lezárjuk ezt a napirendi pontot. De köszönjük szépen mindenesetre a 
vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat.  

Arra gondoltunk, amikor ezt a napirendi pontot munkatársaimmal kitűztük a 
Külügyi bizottság napirendjére, hogy nagyon kevés konkrét kezdeményezése volt az 
elmúlt években a magyar külpolitikának, amely ennyire sikeres kezdeményezés lett 
volna. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a gyakorlati megvalósítás szintjén nem olyan 
egyszerű ez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram, mint amilyennek elsőre 
látszik, és egy nagyobb fokú koordinációt igényelne és odafigyelést is igényelne a 
politika részéről. Egy új fejlemény mindenesetre az, hogy az elmúlt években 
alapvetően a Külügyminisztérium kizárólagos hatáskörben vitte a Stipendium 
Hungaricumot, és most, úgy tűnik, hogy egy ilyen megosztott hatáskör, hiszen 
továbbra is a Külügyminisztérium költségvetésében van tervezve a Stipendium 
Hungaricum, de belépett erőteljesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma is. Ezért 
azt szeretném javasolni, hogy először Íjgyártó Istvánt hallgassuk meg arról, hogy 
hogyan és miként illeszkedik a magyar külpolitikának a prioritásrendszerébe a 
Stipendium Hungaricum program, ezt követően szeretném megkérni Prőhle Gergely 
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helyettes államtitkár urat, hogy az új befogadó tárca részéről fejtse ki a javaslatait. És 
nagyon köszönöm, hogy azt a javaslatunkat megfogadták, hogy a felsőoktatási 
színtérről is legyenek vendégeink, akik arról beszélnek, hogy ez gyakorlati szinten 
hogyan néz ki és milyen problémák vannak, és milyen megoldási javaslataik vannak 
ezeknek a problémáknak a kezelésére a felsőoktatási intézmények szintjéről. Ha ez a 
javaslat elfogadható - azért azt szeretném megkérdezni, hogy ez így elfogadható-e az 
önök számára, hogy így haladjunk (A meghívottak bólintanak.) -, akkor elsőként 
megadnám Íjgyártó államtitkár úrnak a szót, azzal, hogy őt arra is szeretném kérni, 
hogy még a következő napirendi pontra is tervezze majd önmagát, mert lehet hogy 
egy kicsit megcsúszik a Nemzeti összetartozás bizottságban tartózkodó közigazgatási 
államtitkár úr. Tehát akkor első körben megadnám Íjgyártó Istvánnak a szót. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

Íjgyártó István államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
tájékoztatója 

ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Stipendium Hungaricum 
program mint külpolitikai eszköz abból a felismerésből fogalmazódott meg, hogy 
korunk nemzetközi mozgásaink egyik nagyon fontos és egyre tömegesebb méreteket 
öltő jelensége az, hogy van egy úgynevezett oktatási vagy tudományos migráció a 
világban. Tehát ahogy ezt Magyarország is tapasztalja EU-s csatlakozásunk óta, 
magyar diákok ezrei, talán tízezrei is ma egyre inkább külföldön próbálnak 
felsőoktatási hallgatóvá válni, ugyanúgy, ahogy Magyarországra is nyilván számos 
diák érkezik. Ugyanakkor ezt a jelenséget hamarabb felismerő vagy ebben nagyobb 
hagyományokkal és nagyobb és komolyabban finanszírozott felsőoktatási hálózattal 
rendelkező országok már tudatosan is próbálják ezt a mozgást irányítani, ami azt 
jelenti, hogy ezeket a tehetségeket, ezek a jó képességű és valóban külföldön is 
helytállni képes hallgatókat igyekeznek tömegesen vonzani a saját felsőoktatási 
rendszerükbe. Ezt különböző mobilitási, illetve ösztöndíjprogramokkal igyekeznek 
elősegíteni.  

Tehát látszik, hogy ugyanakkor ez a migráció jellegzetesen szétválik kibocsátó 
országokra és befogadó, fogadó országokra, és jellemzően a harmadik világ vagy a 
második világ országaiból elsősorban a fejlett európai és tengeren túli országok felé 
irányul. Ez nem kis mértékben mutatja azt, hogy az agyakért - egyfajta kulturális 
dominancia jegyében - megindult egyfajta harc a világban a fejlett országok között is, 
és mindenféleképpen az az ország élvez előnyt, amely nemcsak odavonzza a diákokat, 
hanem tartósan ezt a kvalifikált munkaerőt meg tudja szerezni a saját munkaerőpiaca 
számára, hosszabb távon tud számítani annak tudására, annak munkájára.  

Látszik az is, hogy többé-kevésbé szintén gazdasági erővel összevethetően fel 
lehet térképezni azokat az országokat, amelyek nagyon tudatosan és évek óta szívósan 
igyekeznek ezt a folyamatot terelni. Nyilván első helyen az Egyesült Államok áll, de 
Nagy-Britannia is, belépett egy fontos szereplőként Kína, Franciaország, 
Németország. Nagyon fontos megemlíteni Ausztráliát, amely egy 27 milliós ország és 
eléggé távoli pontja a világnak, ennek ellenére az ausztrál felsőfokú oktatási 
intézmények nagyon komoly hangsúlyt helyeznek arra, hogy befogadók legyenek a 
külföldi diákok számára, nagyon tudatos kampányokkal, reklámmal igyekeznek 
elősegíteni és népszerűsíteni az ausztrál felsőfokú tanintézetek vonzerejét.  

De ennek ellenére egy olyan furcsa jelenséggel is szembesülünk, hogy van egy 
sajátosan kibocsátó ország, Dél-Korea, amely nem egy rossz minőségű felsőoktatással 
rendelkezik, ennek ellenére nagyon tudatosan tereli a diákjait különböző irányokba, 
különböző fejlett és kevésbé fejlett országok irányába, hiszen egy nagyon fontos 
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mozzanata ennek a tudományos vagy oktatási migrációnak a kapcsolatépítés, az adott 
ország, az adott környezet megismerése, és egy olyan exportorientált és valóban ezt 
nagyon tudatosan és nagyon szívósan építő ország esetében, mint Dél-Korea, teljesen 
nyilvánvalóan fontos az, hogy legyenek olyan szakemberei, akik később hazatérve, 
fontos helyismerettel, kapcsolatrendszerrel rendelkeznek és távlatilag elő tudják 
segíteni a koreai fél teljesítését.  

Továbbmenve: melyek azok az országok, amelyek elsősorban szintén már 
fölismerték, és terelgetik is a diákjaikat a különböző fejlett oktatási intézmények felé? 
Itt csak néhány olyan országot szeretnék említeni, ahol jól látszik, hogy az a politika, 
amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utóbbi időben megfogalmazott, vagyis 
a keleti és déli nyitás, ennek a legfontosabb célpontjai azok az országok, amelyek 
amúgy is szívesen és nagy számban küldenek diákokat vagy lehetővé teszik a diákok 
külföldi képzését. Ugye, Kína, India, ahogy már említettem, Dél-Korea, mellette 
Törökország, Oroszország, Irán - meglepő módon -, Vietnám, Malajzia, Kazahsztán és 
Nigéria. Ezek mind olyan országok, amelyekkel Magyarország is az utóbbi időben 
vagy szorosabbra kívánja fonni kapcsolatait vagy meg kívánja erősíteni azokat.  

Sajátos versenyhelyzet kezd kialakulni, ha szűkebb régiónkat nézzük meg, a 
közép- és kelet-európai térséget, tehát Magyarország nincs egyedül, azt gondolom, 
egyfajta küzdelemben, hogy nyitottabbá tegye a külföldiek számára a felsőoktatását. 
Ha megnézzük azokat az országokat, amelyekkel versenyhelyzetben vagyunk, 
kiugróan magas a Cseh Köztársaság felsőfokú oktatási hálózatának befogadókészsége, 
ettől egy picit elmarad Lengyelország, és ehhez képest vagyunk mi a harmadik helyen. 
De olyan országgal vagyunk már nagyon szoros versenyben, mint Románia, vagy 
Bulgária is zárkózik föl, és talán kisebb mértékben, talán meglepő módon - nyilván az 
oktatási lehetőségek szűkössége miatt - Szlovénia van az utolsó helyen. De azt 
mutatja, hogy a térségben is élesedő verseny van a felsőfokú oktatási intézmények 
között, nem mindegy tehát, hogy milyen állami és egyéb segítséget kap ez az egész 
Stipendium Hungaricum program, és ilyen célzott támogatásokon túl hogyan 
próbáljuk elősegíteni azt, hogy tényleg a magyar felsőoktatás - még egy regionális 
versenyhelyzetben is - megfelelően helyt tudjon állni. 

A harmadik elem, amit meg tudok talán említeni ebben a körben, és fontos, 
hogy a programmal való ismerkedés során szem előtt tartsuk, hogy Magyarországnak 
vajmi kevés jó emléke van a Kádár-rendszerből, de mindenféleképpen talán az a fajta 
nyitottság, amivel ugyanakkor ideológiai megfontolásból, de igyekeztek a harmadik 
világ országait bevonni ebbe a munkába, Magyarország számára immáron ideológia- 
és politikamentesen a mai napig egy rendkívül termékeny talaj a kapcsolatépítésre. 
Tehát számos olyan ország van, amellyel meglazultak ugyan a kapcsolataink az elmúlt 
időszakban, az elmúlt 20-25 évben, de ezeket nagyon könnyű újraépíteni, hiszen 
mára azok a fiatalok, akik Afrikából, Ázsiából, Távol-Keletről Magyarországon 
végezték tanulmányaikat, rendkívül kellemes és jó emlékeket őriznek az országról, és 
messzemenően készek arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a fajta együttműködésbe. 

A Stipendium Hungaricum burkolt célja tulajdonképpen az - azon túlmenően 
természetesen, hogy a felsőoktatási céljainkat megvalósítsuk -, hogy ez az idézőjelbe 
tett önkéntes nagyköveti hálózata bővüljön Magyarországnak, tehát valóban legyen 
egy újabb és egymást követő több generációja egy sor országnak, amelyek számunkra 
egyre fontosabbak gazdasági megfontolásokból is. Akik tartósan Magyarországhoz 
érzelmileg is kötődnek, ezt a fajta nagyon kellemes élményanyagot viszik tovább, 
netán még a nyelvet is megtanulják, tehát potenciálisan a magyar kultúra számára 
fontos táptalajt jelentenek az adott országban, ezzel a csúnya szóval élve. Tehát 
mindenféleképpen az értékek, normák, viselkedési minták tekintetében 
Magyarország számára nyitott réteget alkotnak, és ezáltal távlatilag a public 
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diplomacy szintjén Magyarország számára jó kapcsolatrendszer lehetőségét 
hordozzák. 

Nyilván Prőhle helyettes államtitkár úr majd részletesebben szól arról, hogy ezt 
megerősítendő 2016-ban egy ilyen nagyszabású alumnirendezvényt is előkészít az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, pontosan azért, hogy egyrészt megerősítse a 
korábban itt tanulókkal a kapcsolatrendszert, illetve egyfajta olyan hagyomány 
alakuljon ki Magyarországon is, ami időről időre az itt végzett és innen eltávozó 
diákokkal újra és újra lehetővé teszi a kapcsolatépítést. (Csenger-Zalán Zsolt 
megérkezik az ülésre.) 

Fontos megjegyezni talán itt a külpolitikai összefüggésekben, hogy valóban 
első látásra nem kicsi az a költségvetési forrás, amit erre fordítunk, viszont még 
mindig nincs arányban azzal, amit a konkurenseink fordítanak erre a célra. Tehát 
látni kell, hogy ez egy nagyon fontos beruházás, és mások, akik velünk regionális vagy 
nagyobb méretű versenyben vannak, nem szégyenlősek ilyen szempontból, tehát 
igenis befektetnek ebbe a kontextusba, ebbe az irányba, ebbe a nagyon fontos szellemi 
exportba.  

Ugyanakkor viszont látni kell, hogy azért fontos ez a magas költség, hiszen nem 
szándéka sem a magyar oktatáspolitikának, sem a magyar külpolitikának, hogy a 
belföldi hallgatók számára egyfajta konkurencia legyen ez a nagyszámú külföldi, tehát 
ne foglalják el az államilag finanszírozott helyeket, és emellett párhuzamosan 
lehessen biztosítani a megfelelő költségvetési forrásokat. Tehát ebben az értelemben a 
Stipendium Hungaricum egy kiegészítő program, nem konkurenciája természetesen a 
magyar, belföldi hallgatóknak. 

Még egy fontos aspektusát talán engedjék meg, hogy megemlítsem ennek a 
kérdésnek! A külföldi hallgatók jelenlétéhez Magyarországon - de nyilván erről a 
szakemberek majd részletesebben szólnak - külpolitikailag is számos célt szeretnénk 
mellérendelni. Talán ebben a körben hadd említsek meg még egy fontos vonatkozást! 
Magyarországon is nagyon pozitív hatása van, hiszen egyrészt a felsőfokú oktatási 
intézmények számára egyfajta nemzetköziesítést tesz lehetővé, növeli az idegen 
nyelven beszélők számát, rákényszeríti picit a nyelvekben talán lustább magyar 
mentalitást, hogy hozzászokjon egyfajta idegen nyelvi működéshez. Illetve láthatóan 
egy adott város, adott régió gazdasági fejlődésében is nagyon pozitív, hiszen látni kell, 
hogy ezek mögött a diákok mögött gyakran családi hálózatok, otthoni kapcsolatok 
működnek, amelyek óhatatlanul, reményeink szerint, hozzá tudnak járulni ahhoz, 
hogy szélesebb körben is épüljenek ezek a kapcsolatok, ne pusztán csak a felsőfokú 
oktatási intézmény és az adott diák között. 

Én engedelmükkel itt megállnék, és átengedném a szakembereknek a helyet, 
talán sikerül is. Természetesen amennyiben a külpolitikai aspektusokkal 
kapcsolatban lenne kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Prőhle helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 

Prőhle Gergely helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) tájékoztatója 

PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is nagyon 
örülök ennek, hogy most a bizottságban is sor kerül a Stipendium Hungaricum 
ügyének megtárgyalására, és pedig azért, mert annak idején még külügyesként 
magam is részt vettem ennek a programnak az előkészítésében, viszont amikor az 
elmúlt nyáron tárcát váltottam, akkor elég világosan kiderült számomra, hogy 
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mennyivel tágabb összefüggésben értelmezendő ez az egész program, mint ahogy ezt 
mi korábban pusztán külügyes fejjel elképzeltük.  

Az egyik része ennek a programnak a politikai gesztusok oldala, amikor a 
magyar adófizetők pénzéből felajánlunk egy nem kis összeget különböző egzotikus 
országok gyermekeinek, hogy Magyarországon tanuljanak. Ez természetesen a 
politikai gesztusok szintjén érthető és nemes gesztus, ugyanakkor távol van attól, ami 
mindezt a magyar felsőoktatás közegében a minőségbiztosítás szempontjából 
értelmezhetővé tenné.  

Az első dolgom az volt, amikor ezzel szembesültem, hogy levelet intéztem az 
érintett felsőoktatási intézmények vezetőihez, és azt kértem, írják le, hogy milyen 
tapasztalataik vannak a Stipendium Hungaricum programmal kapcsolatban. Azt kell 
mondanom, hogy nagyon változatos benyomásokról számoltak be az illető rektorok, 
illetve a nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettesek. 

Az vált ebből világossá számomra, hogy igazából nincs tisztázva az, hogy 
amikor mi a lehetőséget meghirdetjük, akkor kinek is hirdetjük meg pontosan, és 
amikor ezek az érintettek Magyarországra jönnek, akkor ők se tudják mindig, hogy 
pontosan mire számíthatnak. Éppen ezért arra a meggyőződésre jutottunk a 
felsőoktatási államtitkársággal együtt, hogy amire itt törekedni kell, az a 
minőségbiztosítás, mert a legnemesebb külpolitikai célok is porrá válhatnak akkor, ha 
azok a drága pénzen idejövő hallgatók, akiket különböző szerződésekben idehívunk, 
aztán itt végül is nem teljesen jó tapasztalatokat szereznek, tehát végül is hiába adtuk 
ki azt a rengeteg pénzt.  

No, ennek jegyében készült egy kormány-előterjesztés, amelyet néhány héttel 
ezelőtt a kormány elfogadott. Ennek az előterjesztésnek az a lényege, hogy egyrészt 
egységesíti az egész intézményi struktúrát, a bejövő és a kimenő ösztöndíjasok 
rendszerét egy ernyőszervezet, a Tempus Közalapítvány képes áttekinteni. Igyekszik 
olyan módon működni, ami egyrészt az egyetemek felé lehetővé teszi az ő idegen 
nyelvű oktatási programjaik akkreditálását, illetve minőségbiztosítását, ugyanakkor 
nagyon szigorúan kezeli azt is, hogy ki jöhet ebbe az országba tanulni, ugyanis csak 
mind a két oldal egyidejű minőségbiztosításával érhető el az a cél, amiről Íjgyártó 
államtitkár úr is beszélt. 

A kialakult rendszer most fokozatosan áll föl, és noha korábban kiváló 
tapasztalataink voltak egyes hallgatói csoportok beutaztatásával kapcsolatban - így a 
Rektori Konferencia például a brazil hallgatók beutaztatása kapcsán, ugyanakkor a 
Balassi Intézet is érintve volt, ők is bizonyos területeken nagyon jól tudtak működni -, 
mégis az, hogy ennyiféle szervezetben működött a külföldi hallgatók beutaztatása, 
elég ésszerűtlennek tűnt. Ezért gondoltuk azt, hogy a Tempus Közalapítvány, amely 
pont az európai finanszírozás által egy elég határozott minőségbiztosítási rendszerrel 
rendelkezik, a legmegfelelőbb szervezeti egység ahhoz, hogy ezt az egész 
intézményrendszert maga alatt egyesíteni tudja. Így jött létre az a struktúra, amiben a 
bejövő, állami pénzen bejövő Stipendium Hungaricum által finanszírozott hallgatók, 
illetve a Campus Hungary program által kiutazó hallgatók is szerepelnek. És ennek 
következtében alakult úgy az államigazgatási része az egész kérdésnek, hogy végül is 
az előirányzat-átcsoportosítás is megtörténik a Külügyminisztériumtól, ami 
természetesen nem azt jelenti, hogy a Külügyminisztériumnak a jövőben ne lenne az 
eddigihez hasonló fontos szerepe a megfelelő irányok megtalálásában és ezeknek az 
országoknak a kedvezményében részesítésében, de így most mégis egy fedél alatt 
található minden. 

Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ami itt elhangzott már a 2016-os 
alumnitalálkozóval kapcsolatban - és itt nemcsak találkozókról van szó, itt egy olyan 
elektronikus bázison működő információs hálózat létrehozásáról van szó, ami azokat 
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a hallgatókat, akik valaha itt tanultak, egyrészt az országról is megfelelő és rendszeres 
információval látja el és azon belül a saját almamáteréről, tehát arról a városról, arról 
az egyetemről, ahová járt, arról is megfelelő és rendszeres információkkal látja. Ugye, 
így érhető csak el az a fajta hálózatosság, ami által ezek a diplomáciai célok is 
teljesülni tudnak.  

Van még egy vonatkozás, ez pedig a magyar diaszpóra bevonása ebbe a 
programba. Szerencsére itt már korábbi kezdeményezések révén számos országban, 
például Németországban, de az Egyesült Államok nyugati partján is, működnek az 
ottani magyar tudósklubok. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy az a fajta tudás, 
ami ott felhalmozódott, az ebbe a nagy ösztöndíjrendszerbe képes legyen beáramolni, 
úgyhogy most azon igyekszünk, hogy természetesen a keleti és a déli nyitás 
politikájának tiszteletben tartása mellett egyfajta Stipendium West is létrejöjjön, 
hiszen a magyar felsőoktatásnak - ahogy ez egyébként a kommunizmus időszakában 
is volt - az egyik legfontosabb minőségbiztosítási eszköze, hogy ezek a nyugati 
kapcsolatok minél intenzívebben működjenek. Tehát mind a hallgatók, mind az 
előadók tekintetében, azt hiszem, hogy ez egy döntő fontosságú szempont. 

Itt jegyezném meg még azt is, hogy voltaképpen - elnézést kérek a kifejezésért - 
egy ilyen államilag finanszírozott ösztöndíjrendszer bizonyos értelemben - bocsánat! - 
beetetés, hiszen ennek az is a célja, hogy aztán később a fizetőképes hallgatók is 
jöjjenek az országba. Nem szabad elfelejteni, hogy azokból az országokból is, 
amelyeket Íjgyártó államtitkár úr említett, bizony, a mesés kelet gazdagságának 
birtokában nem feltétlenül a legjobb hallgatók szeretnének magyar állami pénzen 
magyar egyetemekre jönni, mert van, aki nagyon drága pénzen, saját 
finanszírozásban amerikai egyetemeken tud tanulni. Tehát nagyon oda kell figyelni 
arra, hogy ne egyfajta maradékelv alapján küldjék a hallgatókat Magyarországra. Épp 
ennek a jegyében - és itt egy utolsó mondatként egy kitérőt tennék a költségvetési 
források állására - 3500 vagy 3600 hallgatóra írtunk alá keretszerződést már 
világszerte. Ennek a letárgyalása a mi minisztériumunk feladata, hogy ennek 
meglegyen a megfelelő szerződéses alátámasztása is, azonban az idei év 
költségvetésében, holott erre több mint 4,5 milliárd forintra lett volna szükség 
(Mesterházy Attila megérkezik az ülésre.), eredetileg a Külügyminisztérium 
1,5 milliárd forintot tervezett. A kormányhatározat ezt a kérdést megoldotta, azzal, 
hogy miközben a költségvetési előirányzat átcsoportosítására iránymutatást ad, egy 
felülről nyitott előirányzattá tette ezt a pénzösszeget, azzal, hogy tudatában vagyunk 
annak, hogy ezt a 3,5 ezer hallgatót nem fogjuk tudni azonnal behozni az országba, és 
azzal is, hogy a minőségbiztosítás által nem baj, hogyha a fokozatosság elve 
érvényesül. (Demeter Márta megérkezik az ülésre.) Így ebben az évben jó eséllyel 
2,5-3 milliárd forintra lesz szükség ahhoz, hogy a Stipendium Hungaricum 
működőképes legyen. 

Én befejezésül annyit szeretnék mondani, hogy a minisztérium szempontja 
mindig az volt - és talán ez az, ami átvezet rektor úr, illetve rektori főtanácsadó 
asszony mondandójához -, hogy csak akkor van ennek a dolognak értelme, ha a 
magyarországi felsőoktatási intézmények ezt nyereségnek tekintik. Hogyha ők a saját 
oktatási bázisuk, a saját előadói, oktatói állományuk szempontjából ezt 
gazdagodásnak tekintik, és ha a saját egyetemük fejlődése szempontjából úgy látják, 
hogy ezek a nemzetközi kapcsolatok hosszú távon is kamatozni tudnak. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Rektor úr, nyereségnek tekintik-e?  
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Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektorának 
tájékoztatója 

DR. BÓDIS JÓZSEF, a Pécsi Tudományegyetem rektora: Feltétlenül. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a lehetőséget, 
hogy egy ilyen fontos témában, egy ilyen fontos helyen megjelenhetünk. Azt kell 
mondanom, hogy Magyarországon gyakorlatilag három évtizede a nagy egyetemek 
elindultak abba az irányba, hogy jelentősen növeljék a külföldi hallgatói létszámokat. 
Ez zömmel az orvosképzés területén tudott érvényesülni. Csak hogy az arányokat 
mondjam: jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen van 2300 külföldi hallgató, ebből 
1700 orvosképzésben van. Tehát a hallgatóink zöme nem stipendiumos - nem is 
lehetett még eddig -, hanem piacorientált, tehát piacról beszerzett hallgatók, 
idézőjelben.  

A három évtizedes tapasztalat nagyon sokat jelent abban, hogy tudjuk értékelni 
azt a kormányzati szándékot, ami a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók 
számának duplázását tervezi, illetve azt is, hogy mindezt költségvetési támogatással is 
képzelik el. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ma Magyarországon a 
felsőoktatás helyzete nem rózsás, az elmúlt években forrásgondokkal küszködtek a 
nagy egyetemek is, a csökkenő hallgatói létszám, a zárolások, elvonások a nagy 
egyetemek területén úgy kompenzálódtak, hogy voltak külföldi hallgatók, akik 
jelentős forrástöbbletet jelentettek. A PPP-beruházások számos helyen javítottak a 
fizikai lehetőségeken, ugyanakkor számos gazdasági problémát generáltak. Azt 
gondolom, hogy a jelenlegi felsőoktatási koncepció, illetve az új felsőoktatási törvény, 
az ehhez társuló gazdasági megoldások egyfajta stabilitást hoztak, ugyanakkor 
fejlődés nélkül - hogy mondjam? - csak az álmainkban tud szerepelni az, hogy jó 
minőségben meg tudjunk felelni ennek a kormányzati elképzelésnek.  

Az idegen nyelvű képzés nem feltétlenül csak idegen nyelven való képzést 
jelent, az egy jó minőségű képzést feltételez, amit tudunk idegen nyelven is kiajánlani 
a hallgatóknak. Miután a legkülönbözőbb fórumokon megfogalmazódott, azt is látja 
az ember és hallja, tapasztalja, hogy ehhez megfelelő forrásokat is tud a kormányzat 
hozzárendelni. Úgy gondolom, nagyon precíz munkával, nagyon jól összerakott 
programmal a Stipendium Hungaricum program nagyon sikeres lehet. Mindazok a 
célok, amelyek itt az államtitkár urak részéről elhangzottak akár koncepció, stratégia 
és program tekintetében, nagyon üdvözlendők, de az biztos, hogy nagyon precíz 
munka, nagy jó szervezés kell ahhoz, hogy ez abszolút sikerrel járjon.  

Azt is el kell mondanom, hogy azokon az egyetemeken, ahol jelentős számban 
vannak külföldi hallgatók, ennek kialakult nagyjából a fizikai infrastruktúrája, ezek 
eléggé szűkösek, tehát ebben fejlesztés kell, a szellemi infrastruktúrája pedig még 
jobban kialakult, és ez jó alap, amire építve lehet ebbe az irányba fejlődni.  

Általában, amikor idegen nyelvű képzésről beszélünk, angol nyelvű képzésre 
gondolunk, ugyanakkor számos szak vonatkozásában komoly az igény német 
nyelvterületről is, és ez sem egy mellékes dolog. Természetesen a Stipendium 
program elsősorban az angol oktatásra alapoz, de azt gondolom, lehetne ezt tágítani 
abban az értelemben, hogy ha más nyelven van igény, akkor esetleg abba az irányba is 
el lehet menni. 

Még talán az is fontos dolog, hogy megemlítsem, hogy a nagy egyetemeinken - 
elsősorban azok a helyek, ahol orvosképzés van - a külföldi hallgatói létszám elérte 
vagy meghaladta a 10 százalékot. Nemzetközi vonatkozásban ezt úgy értékelik, hogy 
az ilyen egyetemek nemzetközivé váltak, nemzetköziesedtek. Nyilvánvaló, nem árt, ha 
ezt az arányt és számot fokozzuk. 
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Az is elhangzott, hogy a külföldi hallgatók több csatornán keresztül, több 
szervezeten keresztül kerülnek Magyarországra. A legnagyobb és a legjobb 
tapasztalatunk e tekintetben a brazil programmal van; ez nem véletlen, hiszen a brazil 
program szervezése nekünk hétköznapi feladatként is jelentkezik a Rektori 
Konferenciánál. Nagyon komoly tapasztalataink vannak, és ezt természetesen a 
stipendiumosok irányába is tudjuk közvetíteni, illetve minden olyan egyetem 
irányába, ahol a külföldi képzést komolyan gondolják.  

Nagyon örülök annak, hogy az a probléma, amit én itt exponálni szerettem 
volna, úgy látszik, hogy megoldódik. Mi nem láttuk az ilyen nagyszámú stipendiumos 
hallgatók költségvetési, hogy mondjam, forrását, de akkor ezek szerint ez 
megoldódott. Ez a legjobb hír, a legjobb mai hír, délután lesz Rektori Konferencia 
plénuma, ott... 

 
ELNÖK: Mi a tervezetben egy 5,5 milliárdos számot látunk, a költségvetési 

tervezetben. (Prőhle Gergely: Ha mindenki idejönne, akkor.) Tehát 5,5 milliárd. Ha 
ez nyitott ráadásul, akkor itt a határ a csillagos ég. 

 
DR. BÓDIS JÓZSEF, a Pécsi Tudományegyetem rektora: Ez biztosan nagyon 

fontos, mert azontúl, hogy az intézményeknek megvan az a mozgástere, hogy 
bizonyos dolgokat megelőlegezzenek, de ha ilyen ezres nagyságrendben - és reméljük, 
hogy több ezres nagyságrendben - jönnek a hallgatók, az jelentős terhet jelent az 
intézményeknek. Azzal egyetértek, amivel Prőhle államtitkár úr befejezte a beszédét, 
hogy mindez akkor lesz sikeres, a siker garanciája az, ha az egyetemek is sikerként 
tudják megélni. És a siker itt nemcsak az, hogy anyagilag stabilak meg tudnak 
fejlődni, hanem az a kapcsolatrendszer, ami akár a képzési időszakban kialakul és ami 
aztán a későbbiekben működtethető, még inkább magas presztízst tud az 
egyetemeknek jelenteni. 

Még egy gondolatot szeretnék mondani, ami talán fontos, főleg hosszú távon. 
Nyilvánvaló, hogy tömeges méretekben alap- és mesterképzésre tudnak jönni a 
hallgatók, de ne mondjunk le a doktori képzés előnyeiről, mert oda viszont biztosan 
minőségi hallgatók tudnak jönni, és azért mégiscsak az a hallgatói csoport, amelyik a 
tudományban is tud produkálni - és a doktori képzés pont erről szól -, tudja igazán 
hosszú távon mindazt a célt szolgálni, aminek értelmében az egész program létrejött 
és szerveződött. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A rektori főmegbízott asszonynak adnám most 

meg a szót. Tessék parancsolni! 

Dr. Nagy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem rektori 
főmegbízottjának tájékoztatója 

DR. NAGY KATALIN, a Szegedi Tudományegyetem rektori főmegbízottja: 
Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Nagy Katalin vagyok, Szegedről. Amikor a 
rektor úrral ezt a felkérést megkaptuk, akkor úgy döntöttünk közösen és arra kért a 
rektor úr, hogy mindenképpen egy kicsikét tágabban próbáljak meg, több egyetem 
információját összetéve és idehozva olyan véleményt kialakítani, ami nemcsak a 
Szegedi Tudományegyetem véleményét képviseli, bár az előttem szólók nagyon sok 
olyan szempontot már felvetettek, amire nekem nem kell kitérnem. 

A Szegedi Tudományegyetem egy 12 karú egyetem, és ha a Stipendium 
Hungaricum előnyeiről és egyáltalán a létéről kell beszélnünk, akkor feltétlenül a 
legfontosabbnak azt látjuk, hogy az előbb említett orvos-, fogorvos- és 
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gyógyszerészképzések mellett azokon a karokon is elindulhat majd a nemzetközi 
képzés, ahol eddig ez nem volt jellemző. 

Az előbb említésre került, és nagyon-nagyon szeretném kiemelni pontosan a 
kapacitások kérdéseit. Azokon a karokon, tehát bölcsészkaron, jogi karon például 
vagy gazdaságtudományi karokon, ahol még eddig kevéssé vagy egyáltalán nem 
indultak meg a nemzetközi képzések, ott sokkal kevésbé szembesülnek a kapacitási 
problémákkal, mint az egészségügyi karokon.  

Nem tudom, idetartozik-e, de mégis nagyon-nagyon szeretném a segítségüket 
kérni abban - nemcsak a mi szempontjainkat figyelembe véve, hanem nagyon sok 
egészségügyi kar, illetve egészségügyi képzést folytató kar szempontjait is figyelembe 
véve -, hogy a kancellári rendszerben egy bizonyos odahatás történjen, ha lehetne 
ezzel kapcsolatosan kiemelni, az ő véleményüket is alakítva, hogy feltétlenül a 
kapacitások növelésére, tehát az infrastruktúra javítására kell a hangsúlyt fektetni. 
Mindenképpen az egyes egyetemi fejlesztéseknél kerüljenek ezek előtérbe, engedjék 
meg a kancellárok, hogy ezek a fejlesztések mindenképpen prioritást élvezzenek, 
hiszen azt gondolom, a nemzetközi képzés fejlesztésének prioritása mindenképpen 
fontos, tehát ha ehhez nincsen infrastruktúra vagy nem megfelelő, akkor biztos, hogy 
nem tudunk továbblépni. 

Különösen - én magam fogorvos vagyok, úgyhogy lehet, hogy ezért érint ez a 
kérdés annyira - a manuális szakmáknál, mint például a fogorvosi, amire nagyon nagy 
a kereslet, nem tudunk több hallgatót felvenni akkor, bármennyire is szeretnénk, ha a 
megfelelő infrastruktúra, illetve gépek nem állnak majd rendelkezésre.  

Néhány olyan véleményt foglaltam össze, ami lehet, hogy fontos lesz, és 
nemcsak a Szegedi Tudományegyetem véleményét tartalmazza. Nagyon köszönöm 
azoknak a felsőoktatási intézményeknek, akik válaszoltak a levélben történő 
megkeresésre.  

Nagyon fontosnak tartjuk az egyes ösztöndíjrendszerek összefüggését. Úgy 
látjuk, hogy nagyon nagyban segítette a későbbi nemzetközi képzést, a Stipendium 
kialakulását és fejlesztését is a Campus Hungary által folytatott lehetőség és képzés, 
és nagy várakozással tekintünk az úgynevezett pull-program kerete elé, bár nem 
tudjuk még, hogy egész pontosan hogyan lesz majd a kreditmobilitási lehetőségekkel. 
De amit az államtitkár úr is említett, ez a Stipendium West, ha lehetne ilyet 
megfogalmazni, akkor mindenképpen a pull-program nagy segítséget jelenthetne 
abban, hogy néhány nagyon tehetséges, külföldön élő, de rövidebb-hosszabb időre 
Magyarországra visszatérő kolléga segítsen az egyes oktatásokban.  

A magyar hallgatók… 
 
ELNÖK: Legyenek tekintettel arra, hogy nem tudjuk, hogy mi az a pull-

program. Olyan dolgokat tessenek nekünk mondani, amit értünk, jó? (Derültség.) 
Bocsánat, ne haragudjon! 

 
DR. NAGY KATALIN, a Szegedi Tudományegyetem rektori főmegbízottja: Én 

kérek akkor elnézést! Akkor nem mélyednék ennyire részletekbe, hiszen, biztos hogy 
lesz majd az új Tempus Közalapítvány, ahogy államtitkár úr is említette, és a 
felsőoktatási intézmények között egy olyan párbeszéd és eszmecsere, amely 
részletekre kitér. Úgyhogy elnézést kérek, akkor csak a lényegesebb kérdésekre térnék 
még rá.  

2014-ben a Stipendium Hungaricummal kapcsolatban Prőhle Gergely 
államtitkár úrtól érkezett egy megkeresés a felsőoktatási intézményekhez, és azt kell 
mondjam, azóta a válaszainknak megfelelő nagyon pozitív intézkedések történtek, 
tehát voltak olyan változtatások, amelyeket most mint probléma nem is kell 
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megemlítenünk, a jelölések jobban harmonizálnak a hallgatók kompetenciájával, és a 
finanszírozás is megváltozott. Tehát ez mindenképpen nagyon pozitív tapasztalat a 
stipendiumos hallgatókkal kapcsolatban. 

Néhány dolog. A magyar hallgatók, hiszen vannak olyan hallgatók, akik 
magyar nyelven lesznek képezve, nagyon fontos, hogy a kapacitásakkreditációt, amit 
a MAB végez el az egyes felsőoktatási intézmények számára, mennyire kell figyelembe 
vennünk. Tehát ezek a hallgatók pluszban fognak majd érkezni. Megint csak főleg a 
manuális szakmáknál ez nagyon lényeges, hogy a magyar nyelven hallgató, magyar 
képzésbe felvetett hallgatókhoz ez hogyan fog majd viszonyulni, és hogyan tudjuk az 
akkreditációban ezt figyelembe venni. 

Vannak még apróbb transzfer- és mentorrendszer-finanszírozási kérdések, de 
azt hiszem, ezek is olyan apróságok, amelyek majd a Tempus Közalapítvánnyal 
pontosan tisztázásra szorulnak. 

Nagyon fontos még az, hogy tudjuk pontosan meghatározni, illetve a hallgatók 
is tudják, hogy ez az ösztöndíj mit fedez. Néha a kommunikáció nem tökéletes, és erre 
javasolnánk még egy központi adatbázis létrehozását, hogy minden hallgató 
központilag elérhető módon követhető legyen, és tudjuk pontosan, hogy a felvételi, 
illetve az ösztöndíj odaítélése milyen fázisban áll. Tehát ez az egyes felsőoktatási 
intézményeknek nagyon fontos lenne. 

Még egy konkrét kérdésem lenne, amit itt megemlítenék. Az egyes hallgató, 
hogyha meggondolja magát és elhagyja az országot, amire remélhetőleg nagyon kevés 
példa lesz, akkor hogyan alakul ennek a finanszírozása? Lehet hogy ez is csak egy 
részletkérdés.  

Összefoglalóan azt mondhatnám, hogy a Stipendium Hungaricum program a 
többi kormány által kezdeményezett nemzetközi programmal együttesen, és most 
akkor a részletekre nem térnénk ki, nagyon pozitívan hat arra a nemzetköziesítési 
folyamatra, amit a felsőoktatási intézmények nemcsak kötelezőnek éreznek maguk 
számára, hanem rendkívüli előnynek is. Én azt hiszem, hogy a Szegedi 
Tudományegyetem még egy picikét le van maradva a stipendiumosok fogadásában, 
de ha ezek a részletek tisztázódnak, és esetleg egy infrastrukturális javításra is 
lehetőség van, akkor mindenképpen ezt a lehetőséget ki kell használnunk sokkal 
inkább. Nagyon szépen köszönöm.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Mi is nagyon szépen köszönjük. Tisztelt Bizottság! Akkor megnyitnám 
a hozzászólásoknak, illetve a kérdéseknek a lehetőségét. Szabad a pálya! (Jelzésre:) 
Csenger-Zalán Zsolt alelnök úr! 

 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Nagyon szépen köszönöm az összefoglalót, illetve a Stipendium 
Hungaricum bemutatását. Elnézést kérek a késésért, és lehet hogy olyan kérdést 
fogok feltenni, ami itt elhangzott, és akkor elnézést kérek mindezért. Ahogy 
nézegettem az egyes országokhoz allokált ösztöndíjak számát, nekem feltűnt az, hogy 
néhány országban kiugróan magas, tehát például Jordániát néztem talán, mintha 400 
lenne, 100 plusz 300, vagy Azerbajdzsán 200. Ezt egyébként helyesnek tartom 
önmagában, ami számomra egy kicsit az egyensúly megbomlását jelzi, hogy például 
Vietnám vagy például Nigéria, ott 50-50 fő van. Azért emeltem ki ezt a két országot, 
mert amikor én egyetemre jártam, akkor nagyon sok vietnámi hallgató volt meg 
nagyon sok nigériai, és ma az ember akárkivel beszél, aki ismeri ezeket az országokat 
- és példaként emeltem ki ezt a kettőt -, akkor azt mondja, hogy ma például 
Vietnámban a döntéshozóknak egy jelentős százaléka az, aki valaha itt tanult 



 15 

Magyarországon, ennek következtében egy nagyon komoly befolyásszerzési 
lehetősége van a magyar külpolitikának, illetve a magyar gazdasági szereplőknek. 
Ugyanez igaz Afrikára is. És, mondom, nem néztem végig, nem szemezgettem végig 
az összes afrikai országot, de például Nigéria, amelyik az egyik legjelentősebb ország 
Nyugat-Afrikában vagy a legjelentősebb, mert gazdaságilag is nagyon komoly, ott 50-
et láttam. Amit örömmel tapasztaltam, hogy Dél-Afrikánál pedig 100, ami 
mindenképpen egy új irány. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Hadd kapcsolódjak ehhez a kérdéshez, mert azt hiszem, hogy ez egy 

fontos kérdés, mindenki az arányokat meg a számokat nyilvánvalóan átfutotta, 
nyomon követi. Most van ez a Stipendium Hungaricum a születési fázisában, tehát 
senki nincsen ilyen értelemben lekésve róla. Az első előterjesztést 2011-ben készített 
el a Külügyminisztérium, Breuer Klára kabinetfőnök asszony nevéhez fűződik az első 
előterjesztés, onnan indultunk el, és aztán utána különféle kormányzati szereplők, 
tényezők bekapcsolódtak, nagy lelkesedés, és most van egy ilyen konszolidációs 
időszak, amikor megpróbáljuk utolérni önmagunkat. Én azt hiszem, hogy nagyjából 
így írható le ennek a Stipendium Hungaricumnak a története. De amit most itt 
fölvetett kérdésként alelnök úr, azt tegyük föl úgy, hogy arányok, nagyságrendek 
meghatározása, ebben van egy nagyon komoly külpolitikai komponens, lesz-e ebben a 
kérdésben esetleg valamilyen tárcaközi egyeztetés. Valóban 400 fő Jordánia, egy 
véglet, amit itt az alelnök úr eléggé plasztikusan kifejtett, de azt gondolom, hogy ez a 
kérdéskör, hogy hogyan megyünk tovább, megnyílnak-e új lehetőségek új 
viszonylatokban. Szíria, Irak ugye háborús ország, nincs benne jelenleg, érthető 
módon. Líbia benne lesz, de ők hagyományosan benne is voltak; Szíria is eléggé 
masszívan. És nyilvánvalóan a menet közben való módosítás lehetőségei is. Tehát azt 
gondolom, hogy ez szakmai kérdés, de nagyon fontos külpolitikai kérdés is. És ennek 
a mechanizmusa, hogy hogyan tovább ezekkel a szerződésekkel. Sok nyitott kérdés 
van.  

Az ellentételezése ezeknek a szerződéseknek, az is egy külpolitikai kérdés, hogy 
Magyarországnak milyen lehetőségei nyílnak meg. Vagy nem kis részben külpolitikai 
jellegű kérdés.  

Tehát erre szeretnék egy kicsit ráerősíteni, hogy itt milyen szempontok szerint 
fognak ezek a nyitott kérdések véglegesítésre kerülni, és milyen módon lehet majd 
hangsúlyokat adott esetben tisztázni, finomítani, vagy adott esetben kiutazik egy 
külügyminiszter vagy egy külügyi államtitkár, fölvetődik az igény, hogy szükség lenne 
további lehetőségekre, mi a mozgástér? És hogyan születnek meg ezek a típusú 
döntések? Azt hiszem, nem egy mellékes ügyről van szó, ezt szerettem volna egy kicsit 
aláhúzni, és én is kiegészíteni a kérdéseimmel ezzel az üggyel kapcsolatban.  

Hoffmann Rózsa képviselő asszony jelentkezett? (Dr. Hoffmann Rózsa: Igen.) 
Jól láttam. És még ki jelentkezik? (Jelzésre:) Mesterházy Attila, Balla alelnök úr. 
Összegyűjtjük a kérdéseket, ha nem bánják, és, kérem, írják le esetleg a fölvetődő 
gondolataikat, és akkor egyben szeretném, hogyha válaszolnának majd. Hoffmann 
Rózsa képviselő asszony! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Köszönöm én is a tájékoztatást és az 

előzetesen kapott írásbeli anyagokat is, amelyekhez mindjárt hozzátenném, hogy nem 
tudom, ki küldte. Az egyiken rajta volt, hogy Tempus Közalapítvány, a másikról nem 
derült ki, mindenesetre az anyag átbogarászása alapján eléggé egyértelművé vált 
számomra, hogy mi is ez a Stipendium Hungaricum, és hogy elsősorban a 
külpolitikai, külgazdasági céljainkat szolgálja.  
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De itt azért egy kicsi hiányérzetem is akadt, mert a felsőoktatás szempontjait 
kevésbé látom érvényesülni. Az ilyen területeken, mint a nemzetközi kultúrpolitika, 
felsőoktatás-politika és a többi, el kell dönteni, hogy ki az ügy fő felelőse. Ez eldőlt, ez 
rendben is van, nem is érdemes vitatni, de annak, aki felel ezért a dologért, szerintem 
mégiscsak nagy figyelmet kell arra fordítania, hogy a tartalmi oldalt, aki szolgáltatja 
az ilyen programokhoz, kellőképpen megjelenjék.  

Én ebből az anyagból elég sok mindent úgy homályosnak találtam. Például 
nem látom, hogy ennek az ösztöndíjprogramnak a teljes képzés vagy a részképzés a 
célja, csak indirekt módon tudok arra következtetni, hogy alapjában véve a teljes 
képzés, mert itt az egyik anyag hátulján, ahol további javaslatokat fogalmaz meg - ez 
éppen a Tempus Közalapítvány irománya -, az első helyen azt írja, hogy a 
részképzéses formák súlyának növelése. Na most, ha a súlyt növelni akarják, 
gondolom, akkor ott van, de nem ez a generális.  

Aztán hogyan történik az országok kiválasztása? Alapvetően ez külpolitikai 
szempont, de azért ebbe is talán több magyar felsőoktatási érdeket, szempontot 
lehetne belecsempészni. Én elég sok esetlegességet látok az országmegjelölések 
között. Például Szerbia ott van, de Románia nincs ott, hogy csak egy példát említsek. 
Milyen módon, hogyan lehet ezt bővíteni? Miért van ott az egyik, miért nincs ott a 
másik? A volt FÁK-országok, jelenlegi köztársaságok közül is ott van néhány, mások 
meg nincsenek ott. Vajon miért nincs ott Luxemburg, amelynek nincsen teljes képzést 
adó felsőoktatási intézménye tudomásom szerint, vagy Franciaország? Miért nem 
merünk mi oda is nyitni? Nem láttam a felsorolásban. 

Ezenkívül engem nagyon érdekelne az, hogy melyek azok a magyar 
felsőoktatásban működő, funkcionáló színvonalas szakok, amelyekre mi kínálatot 
tudunk adni. Hogyan alakul ez ki? Valahol azt olvastam, hogy szakokra kell nekik 
jelentkezni, és nem egyetemekre, felsőoktatási intézményekre. De milyen szakokat és 
milyen alapon preferálunk? Az orvosképzés, a fogorvosképzés régóta bejáratott, és 
különösen a Szegedi Tudományegyetemen meg a SOTE-n is ennek nagy hagyományai 
vannak kialakult oktatói karral, és tudok még jó néhány felsőoktatási intézményről, 
ahol német vagy francia nyelven különböző szakokon folyik képzés, de jó lenne 
valamit tudni erről. Ez rangot kell hogy adjon annak az egyetemnek, főiskolának, 
amelyik képes arra, hogy idegen nyelven valamilyen szakon ilyen képzést hirdet. 
Tehát nagyon jó, hogy van, de a célok megfogalmazásából hiányolom egy kicsit a 
magyar felsőoktatás érdekeit.  

Visszatérve az elejére, a Tempus Közalapítvány által kapott 17 oldalas anyag 2. 
oldalán megtaláltam, hogy mi ennek a programnak a célja. Úgy nagyjából tudtam is, 
de nem jelenik meg itt sem a magyar felsőoktatás szempontrendszere, érdeke, csak 
gazdasági és külpolitikai célokat említ. Ez jó, nem vitatom, csak bővíteni javasolnám. 
(Gyöngyösi Márton távozik az ülésről.) 

Aztán amit itt Nagy Katalin említett, azt nagyon fontosnak tartom: a nyomon 
követést ki kell alakítani, adatbázist ki kell alakítani, és az lenne jó, ha ezek a 
stipendiumos, a világ különböző részéről ideérkező fiatalok kvázi virtuális közösséget 
is alkotnának, lennének nekik közös programok, legalábbis egy városon belül.  

Én elég régen voltam külföldi egyetemen ösztöndíjasként - most ide beúszott a 
saját élményem, ez egy francia ösztöndíj volt Dijonban két hónapon keresztül -, és az 
egész két hónapos kint tartózkodásból nagyon-nagyon kevés hasznosult, mert nem 
volt, aki törődött volna velünk, nem volt, aki egy kicsit összefogta volna, hogy 
egyáltalán mit csinálunk, egyetlenegy programot nem hirdettek számunkra. Tehát az 
első pár hétben, amíg az ember alkalmazkodik fiatal fejjel, azt se tudja, hol van és 
kapcsolatokat teremt, nagyon sok elvesztegetett idő volt emiatt. Gondolom, ez most 
sincsen másképp: ha egy idegen hallgató, egy külföldi hallgató idejön Magyarországra 



 17 

a kalandvágyon meg az egzotikum kívül, ha valóban van benne tanulási vágy, akkor 
nagyobb szervezettséggel - ami lehet, hogy megvan, a szegediek biztosan csinálják, 
hiszen ott hosszú évek óta folyik az orvosképzés külföldieknek. Tehát nem azt 
mondom, hogy úgy kell megszervezni, mint egy középiskolában, de az elérhetőséget, 
az információt oda kell adni.  

Nagyon támogatom azt a javaslatot, amit szintén a Tempus anyagában 
olvastam, hogy a lakhatási körülményeket javítani kell, hiszen főleg a fejlettebb 
országból érkező fiatalok azért nagyobb kényelemhez szoktak; ez is visszatartó vagy 
éppen húzóerő lehet az adott országban.  

És azért megfogalmazni valamit, amit elvárunk ezektől a hallgatóktól. Tudom, 
nem lehet számon kérni nagyon, de azért valami tudományos célt, valami kulturális 
célt. Működik ez önmagától is, de ha ez egy kicsit úgy összefogottabb, 
végiggondoltabb, akkor talán nagyobb hasznunk lesz belőle később. Én is ismerem 
azokat a távol-keleti vagy afrikai országokat itt-ott, ahol tömegével vannak valamikor 
magyarországi egyetemen végzett ma már nem fiatalok, hanem középkorúak, akik itt 
megkínlódtak a saját diplomájukért, és azok értékelik igazán és azok emlékeznek 
nagyon jó szívvel, akkor itt aztán továbbtanultak, doktori címet szereztek, és nem 
szakadtak el a magyar képzőhelytől.  

Tehát ezt kellene valahogy végiggondolni. Én magam itt most nem vagyok 
olyan helyzetben, mert idő sincs rá, hogy elkezdjünk ez ügyben ötletelni, de 
tartalmilag tökéletesen ki kell aknázni ezt a programot, ha már ennyit áldozunk rá 
külpolitikai célból, hogy a magyar felsőoktatásnak is ez rangot jelentsen és 
hasznosuljon. 

Ezt szeretném javasolni meg kérni a program gazdáitól, és ugyan azt mondják, 
hogy közös lónak túros a háta, és bevallom, az előző négy évben azért voltak ilyen 
élményeim nekem is, hogy amiért nem az oktatási tárca a felelős - bocsánat, ez egy 
laza kifejezés -, oda szinte be kell törni, ha a fogadó fél, annak a programnak a gazdája 
nem tekinti evidenciának azt, hogy nem lehet önjáróan tenni. Ezért is van 
valószínűleg az, hogy ezek az együttműködések még erősítendők, és az elmúlt 
évtizedben nagyon sokszor gazdát cseréltek ezek a feladatok, amelyek több tárca 
között oszlottak meg. 

Tehát az egésszel azt szeretném még egyszer aláhúzni, hogy az együttműködés, 
az ésszerű, racionális együttműködés az ilyen programok sikerét garantálhatja 
nagyrészt. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Legelőször én is azt hadd 

mondjam, hogy ez egy jó kezdeményezés, tehát azt gondolom, a célrendszer abszolút 
rendben van, és valóban majd a jövő dönti el, hogy a hasznossága milyen, de 
mindenféleképpen támogatandó maga a kezdeményezés.  

Van egy-két kérdésem nekem is, és elnézést a késésért, viszont cserébe 
elolvastam az összes anyagot én is, tehát van információm arról, hogy miről szól ez a 
program. 

Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan népszerűsítjük ezt a programot az 
adott országokban. Mert én próbáltam bármilyen honlapot találni, mondjuk, ahol 
megnézném azt, hogy most akkor mit ajánlunk melyik országnak, milyen formában; 
én nem találtam, lehet, hogy ez az én ügyetlenségem, ezt nem találtam meg. (Csöbör 
Katalin távozik az ülésről.) Vagy milyen más népszerűsítése van - reklámkampány, 
akármicsoda - az adott országokban? És mely egyetemeket ajánljuk? Vagy mi ebben a 
reláció egyáltalán? 
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A Külügyminisztériumnak mi ebben a szerepe, hiszen azért minden külföldi 
hallgató valószínűleg első nekifutásra megnézi az adott nagykövetségnek a honlapját. 
Tehát van-e ebben valamilyen olyan együttműködés vagy minden érintett 
nagykövetségnek dolga ezzel, valamilyenfajta ismeretterjesztést folytatni? A Facebook 
- ugye, fiatalokról beszélünk - eléggé fontos eszköz lehet ebben.  

A második kérdésem az lenne - kicsit kötődik képviselő asszony kérdéséhez -, 
hogyha jól értettem, az anyagban van egy ilyen fizikai korlát, hogy az eszközrendszer 
az egyetemeken, a nyelvtudással kapcsolatos korlátok, a rektor úr említette, hogy 
inkább csak angol, de érdemes lenne német irányba is elindulni, tehát ezek egyfajta 
fizikai korlátot jelentenek, hogy ebből a költségvetésből lehet-e ilyen típusú fejlesztést 
finanszírozni az egyetemeken. Tehát ott, ahol nagy érdeklődés van, ez a pécsi pont 
meg a debreceni egyetem, ha jól láttam, ott szánunk-e ezekből a forrásokból arra, 
hogy a professzorok, a tanárok, az eszközrendszer fejlődhessen, mert, szerintem, 
lenne értelme mindenféleképpen ezzel is foglalkozni. 

A harmadik kérdésem az lenne, hogy miért jönnek Magyarországra ezek a 
diákok, ezt tudjuk-e, vagy készülünk-e arra, hogy ezt megkérdezzük, felmérjük őket. 
Van-e magyar kötődésük például? Most láttam egy diákot, talán Venezuelából vagy 
Uruguayból, vagy nem tudom, honnét, lehet hogy van valamilyen magyar háttere az 
illetőnek adott esetben. Tehát hogy van-e magyar kötődése a diákoknak, akármilyen 
ikszedik generációs magyar. Vagy van-e célzottság abban, tehát az orvosi képzés 
hagyományosan egy kimagasló képzés Magyarországon, ezt mindenhol tudják 
Európában, tehát hogy ezért választják-e az országot? Mi próbáljuk-e orientálni a 
diákokat a saját külpolitikai érdekeink szerint, hogy olyan diákokat fogadjuk, aki 
később a társadalompolitikában, politikában, gazdaságban esetleg meghatározó 
szerepet játszhatnak? Mert, ugye, annak van értelme, mert nagyon fontos, hogyha 
régészek is jönnek, csak lehet hogy ők nem fognak tudni nekünk a külpolitikai 
céljainkban sokat segíteni. 

A másik, hogy a viszonosság hogyan áll, mert eléggé szerényen állunk ezekben 
a kérdésekben, tehát hogy mi alapján dől az el, hogy mondjuk, mi felajánlunk 100 
helyet, ők meg felajánlanak 10-et, vagy olvasok ebben olyanokat, hogy majd kiderül 
típusú, „aktuális lehetőségekhez mérten”, akkor ez lehet a nulla vagy lehet a nulla 
konkrétan. Mondjuk, nem attól félek, hogy Angolába sok magyar diák akarna menni 
vagy Jemenbe, de van azért egy-két olyan ország, ahová, szerintem, a mi, ha már 
külpolitikai érdekről beszélünk, akkor egészen biztosan érdekünk lenne, hogy 
menjenek magyarok: Korea, India, Japán, Kína, Törökország, Uruguay, Vietnám - 
csak egypárat fölírtam magam, különösen a Külügyminisztériumnak a különböző 
déli, keleti, egyéb más nyitásai kapcsán. Különösen érdekes ez Azerbajdzsánnál, ahol 
majdnem 200 embernek ajánlunk valamit, ők meg semmit nekünk. Mondom még 
egyszer, nem attól félek, hogy oda akarnak menni a diákok, csak a viszonosság elve 
alapján lehet hogy ebben kellene valamit tenni. Tehát hogy mi alapján dől el, hogy 
hova mennyit tudunk küldeni?  

A másik, amit államtitkár úr mondott, a költségvetés. Itt néztem egy táblázatot, 
mégis jól emlékeztem rá, tehát hogyha négy évig száz százalékos kihasználtsággal 
megy ez a program, akkor ez 60 milliárd forintot jelent a magyar költségvetésben. 
Ilyenkor az ember picit gondolkodik, hogy a 60 milliárdot biztos erre kell-e elkölteni - 
ez egy rosszindulatú ellenzéki megközelítés a dologban, ez majd egy-két év 
tapasztalata után kiderül. Ez abból jön ki, hogy most 5,5, aztán durván 15, aztán 20, 
aztán huszon-egynéhány. Tehát ebből jön ki, legalábbis a táblázat alapján. Tehát hogy 
ez a 60 milliárd biztosítva lesz-e a költségvetésben? Mert, ha ebben az évben az 
5,5 milliárd gond volt, akkor, hogy jövőre 15 milliárd nem lesz erre, az egészen biztos, 
így előre látva a lehetőségeinket. Tehát hogy mennyire reális ez a tervezés, meg 
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egyáltalán, minek írunk le ilyeneket, hogyha úgyis tudjuk, hogy nem lesz belőle 
semmi se? 

A másik, hogy szerintem, ez jó ötlet, amit a rektor úr mondott, a PhD-sek 
fogadása, mert, szerintem, egy teljesen más minőséget jelent a doktoranduszhallgató. 
Úgyhogy, azt gondolom, hogy ebben érdemes lenne tényleg gondolkodni, mert ott az 
egy tartalmi minőségi változást is hozhatna a kapcsolatrendszerben.  

Még van két kérdésem. Az egyik az, hogy hazamennek-e? Ha már a migráció 
ekkora nagy kérdés nekünk Magyarországon manapság, akkor vajon hazamennek-e 
azok, akik a schengeni térségbe belépnek Angolából, Jordániából és nem tudom, 
honnét? Vagy, mondjuk, hogy egy országból van konkrétan annyi diákunk, mint 
amennyit Magyarországnak be kellene fogadni most az Európai Bizottság javaslata 
alapján, ami egy őrült előterjesztés, mint tudjuk, tehát magyarul, akkor mit csinálunk 
azokkal a diákokkal, akik eljöttek, aztán úgy gondolják, hogy itt is maradnak 
Magyarországon? Tehát ez a kulturális sokszínűségünket a homogén Magyarországon 
mennyire veszélyezteti, a minisztériumok szerint ebben mi az álláspont? Tehát, 
magyarul, kötünk-e velük olyan megállapodást, hogy menjenek haza, de isten bizony! 
Vagy esetleg az van, hogy kapnak itt egy állást, és akkor nem mondhatjuk nekik, hogy 
menjenek haza. Arról nem is beszélve, hogy sok csinos fiatalember és hölgy van 
Magyarországon, és még akár házasságot is köthetnek, és még a végén ennyi 
megélhetési bevándorlónk lesz itt Magyarországon.  

A tizenkettedik kérdésem az, hogy Ukrajna, Szerbia esetében figyelünk-e arra, 
hogy a határon túli magyaroknak ezzel tudunk segíteni, tehát a kiválasztás kapcsán 
stb. Máshol ez nem érdekes, de ebben a két országban egészen biztosan, Ukrajnában 
meg talán… - mind a két országban ezer ok van arra, hogy erre odafigyeljünk.  

Az utolsó kérdés, hogy az utóélete mi lesz a rendszernek. Tehát most jó, hogy 
idejönnek a diákok, tegyük fel, hogy haza is mennek és nem maradnak itt, és utána 
mit csinálunk velük? Tehát van-e valami alumnirendszer, ami velük folyamatosan 
tartja a kapcsolatot, vagy néha meghívjuk-e őket nem tudom, micsodára a 
nagykövetségre például, mert szerintem, nem mindenki akar Angolából 
Magyarországra utazni majd, de hogy a nagykövetségünkön bent legyenek abban az 
adatbázisban, akikkel rendszeresen kell tartani a kapcsolatot, és ez legyen a 
nagykövet dolga is vagy a nagykövetségnek, az, mondjuk, nem lenne egy hátrány, ha 
ez leírva is feladatként megjelenne a Külügyminisztérium tevékenységében. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Balla alelnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Csak egy gondolat erejéig Mesterházy képviselő úr mondandójához. 
Azzal kezdte, hogy elolvasta az anyagot, ott szerepel, hogy hogyan fog folytatódni a 
program, az alumnitalálkozók szervezésével. Tehát ott van egy ilyen rész, az 
összefoglaló vége felé… 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Ha szabad, megszólíttattam! Nem arról 

beszélek, hogy utána két találkozó van-e, hanem hogy milyen rendszerszerű feladatok 
vannak.  

 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az én kérdésem arra 

vonatkozna, itt több minden elhangzott már, de ahogy néztük az összefoglalóban a 
táblázatokat, több mint 90 százaléka az országoknak, amelyekkel megállapodást 
kötünk, azok elsősorban harmadik világbeli vagy fejlődő ország, és tudjuk-e ezt a 
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keretet - pénzügyi keretet is akár - felhasználni abban az elszámolási rendszerben, 
ami Magyarországnak egy kötelezettségvállalása is, amit nemzetközi fejlesztésnek és 
együttműködésnek tudunk tekinteni. És ez az összeg - akár a költségvetés arányait 
százalékosan nézve - egy jelentős összeg lehet arra az esetre, hogy igenis, 
Magyarország a nemzetközi fejlesztésben és együttműködésben ezeket a kereteket is 
felhasználja, hiszen a legtöbb ország már a portugál elnökség idején, most hirtelen 
nem tudom megmondani, hogy hány szemeszterrel ezelőtt volt, de ott kiemelt cél volt 
az, hogy a költségvetésnek a 0,3 százalékát fordítsuk nemzetközi fejlesztésre. És ebbe 
oktatási, fejlesztési programok, szerintem, teljesen mértékben beleférnek. És ha ez így 
számlázható és elszámolható, akkor talán azt is megmutatja, hogy Magyarország tud 
teljesíteni egy olyan vállalást a különböző kormányzati programok mellett, 
parlamenti programok mellett, twinning programok mellett vagy donor programok 
mellett. Tehát ez most egy felvetés, kérdés, hogy működik-e ez az elszámolás.  

 
ELNÖK: Tilki képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót. Egy pillanatra hadd reagáljak 

Mesterházy képviselő úr által elmondottakra, ahol különböző fogalmakat megpróbál 
összemosni. Ha figyelmesen elolvasta az anyagot, akkor kiderül, hogy itt nem 
megélhetési bevándorlókról van szó; és az önökhöz közel álló sajtó mostanában 
igyekszik megkeresni olyan, az országhoz egyébként igen sokat hozzátevő közéleti 
szereplőket, akik valamikor itt tanultak Magyarországon. A térségemben is 
megtaláltak egy jemeni háziorvos-polgármestert, ahol azt igyekeznek kikarikírozni, 
hogy valójában akkor ő most bevándorló vagy sem, valójában a Fidesz álláspontja az 
ilyen típusú bevándorlókkal milyen.  

És ha figyelmesen olvasta az anyagot, akkor azért abból kiderül, hogy igen 
hosszú múltra tekint vissza a külföldi diákok Magyarországon tanulása. És Csenger-
Zalán alelnök úr utalt arra, hogy a délkelet-ázsiai országokban a második vonalban 
nagyon sok magyar, elsősorban mezőgazdasági képzésben részesült hallgató van, 
mezőgazdasági egyetemeken, Gödöllőn és Debrecenben nagyon sokan tanultak. 
Nagyon sok olyan gazdasági együttműködés van délkelet-ázsiai országok és 
Magyarország között - mondjuk, most éppen halgenetikai programokra gondolok -, 
ahol a korábban itt tanulókat használja fel Magyarország.  

A kérdésem ehhez kapcsolódna. A 2016-os találkozón, ami szerintem egy 
nagyon jó dolog, lehet, hogy célszerű lenne oktatási területenként tematizálni - 
azontúl persze, hogy az almamátert felkeresik -, előkészíteni azt, hogy mondjuk, ha 
agrárterületen végzett hallgatókról van szó, akkor milyen mostani olyan terület van, 
ahol esetlegesen együtt tudunk működni. A Magyarországon végzett és kint élő 
hallgatókban megfogalmazódik az is egyébként kint - most egy konkrét példa -, akár 
Vietnámban is vagy az észak-afrikai országokban is, hogy jobban örülnének, ha az 
Unió által adott támogatásokat akár Magyarország részvételével tudnák elkölteni, 
nem a korábban gyarmatosító országok jelennének meg újból. Ez is egy olyan terület, 
ahol, úgy gondolom, van helye a magyar diplomáciának és gazdasági diplomáciának 
is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek lettek volna a kérdések, kedves vendégeink. 
Egy gondolatot szeretnék én is hozzátenni az elhangzottakhoz, amellett, hogy 

én is nagyon örülök annak, hogy sikerült ezt a Stipendium Hungaricum programot 
sikertörténetté tenni idáig, de nagyon fontos, hogy a végén is az legyen. Ezért én 
örülök ennek a tárcaváltásnak, ami nyilvánvalóan így is, úgy is, amúgy is értékelhető, 
de erősebb szakmai kontroll legyen ezen a tevékenységen. Nagyon fontosnak tartom, 
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hogy ne csak az oktatási tárca, hanem maga a szakma, a Rektori Konferencia is ezt az 
egész témát nagyon szorosan kövesse nyomon, és egyfajta erős szakmai kontrollt 
gyakoroljon ennek a programnak a megvalósítása fölött az elkövetkezendő 
időszakban, mert csak akkor lehet belőle sikertörténet.  

Én se tartom túl jóízűnek ennek a bevándorlási témának az idehozatalát. 
Magyarország ezzel tud a legtöbbet tenni ezzel a tragikus jelenséggel szemben, a 
Földközi-tengeren hajózó szerencsétlen menekültek ezreivel szemben Magyarország 
azt tudja felmutatni, hogy segítünk nekik abban, hogy olyan minőségű értelmiséggel 
rendelkezzenek, ami élhetővé teszi az országaikat. Pontosan ez a nemzetközi 
fejlesztésben való magyar szerepvállalásnak a tartalmi része, és igazán ettől válik 
nagyon fontos külpolitikai hozzáadott értékké az, amit ezzel az ösztöndíjprogrammal 
Magyarország valóban egyfajta globális gondolkodás keretében képes felajánlani. 
Persze fontos, hogy mindig pengézzünk, de azt gondolom, ez most itt nem helyénvaló 
ennek a programnak a kapcsán. (Mesterházy Attila: Elnök úr!)  

Pontosan úgy gondolom, hogy ez az a program, ami nagyon világossá teszi azt, 
hogy Magyarország számára mit jelent a valódi globális felelősségvállalás, ha jól 
csináljuk. Az a kérdés, hogy tudjuk-e jól csinálni. Köszönöm szépen. 

Mesterházy Attila képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Ha már megszólítottak, bár nem önöknek 

intéztem a kérdéseket, akkor hadd mondjam azt, hogy ez mégiscsak a Külügyi 
bizottság, és a migrációnak van köze azért ehhez a témakörhöz is. Én meg azt tartom 
rosszízűnek, amit a miniszterelnök csinál ebben, ebben meg hadd legyen nekem ilyen 
véleményem! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kedves Vendégeink! Kinek adhatom meg a szót? Tudjuk, egy kicsit 

szétfolytak a kérdéseink, de rövid és célzott válaszokat szeretnénk kérni. (Jelzésre:) 
Államtitkár úr! 

Válaszok, reagálások 

ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Talán 
nekem van a legkevesebb válaszolnivalóm, úgyhogy én kezdeném.  

A Külügyminisztérium szerepe a folyamatban. Gyakorlatilag nyilván a 
külképviseleti hálózat megléte az, ami elsősorban infrastruktúrát biztosít ebben a 
dologban. Ahogy itt elhangzott, és nagyon éles szemmel vették észre az igen tisztelt 
képviselő hölgyek és urak, több szám is van forgalomban. Nyilván itt nem érdemes 
belemenni abba, hogy most nagy ország, kis ország, fontos ország, kevésbé fontos 
ország, általában a kétoldalú megállapodás, illetve az előzetesen jelentkező igények 
döntötték el alapvetően azt, hogy mekkora. Mondom, ha matematikailag nézzük, 
akkor tényleg furcsa számok vannak: Oroszország számára 200 hely, 100 millió 
fölötti ország jóval, ugyanakkor másutt meg 400 hely egy nem akkora ország 
esetében. Valószínűsíthetően, amikor a számok megszülettek, nyilván az játszott 
szerepet, hogy mekkora az érdeklődés a program iránt. Nyilván ezek változni fognak, 
bővülnek, csökkennek, az évek hosszú sora mutatja majd meg azt, hogy ez a tendencia 
hol áll be egy optimális létszámra. Mégiscsak egy kétéves programról van szó, tehát 
nagyon nehéz még leszűrni az eredményeket. 

Ugyanakkor viszont arra igyekszünk törekedni - van talán ebben a körben is 
egy kevéssé ismert olyan diplomáciai pozíció, ami egy sajátos EMMI-KKM 
keverékpozíció, és nagyon helyes, hogy ez így van; ezt úgy hívjuk, hogy oktatási és 
kulturális szakdiplomata, amiből viszonylag kevés üzemel ma még a világban. 
Szeretnénk ezt valahol az egyszerű, kultúrával és oktatással foglalkozó mezei 
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diplomata és a kulturális intézet között egy ilyen önálló és egyre legitimebb, 
egyszemélyes professzionális diplomatát létrehozni, hasonlóan az agrár- vagy más 
típusú szakdiplomatához, akinek kifejezetten kardinális szerepe lenne abban - de így 
is természetesen a külképviseletek még e nélkül a szakdiplomata nélkül is -, hogy azt 
a megfelelő előszűrést megcsinálja, amihez nyilván megkapja itthonról a 
szempontokat, és akkor, amikor az illető jelentkezik, egy előszűrésen megy keresztül a 
nagykövetség vagy a főkonzulátus megfelelő szakembere bevonásával.  

Ez nagyon fontos, hiszen el kell kerülni azt - ahogy itt is többször elhangzott -, 
hogy valamiféle második vagy harmadik vonalbeli diákok jöjjenek. Nyilván 
elkerülhetetlen, hogy tudáskülönbség és kulturális különbség legyen, de ne legyen 
olyan jelentős, ami eleve hatalmas hátrányokat jelent az illető számára. Tehát a 
külügy tulajdonképpen igazándiból ezt a kezdőinfrastruktúrát biztosítja, hogy amikor 
a folyamatba bejön az illető fiú vagy lány, akkor már meglegyen a megfelelő 
csatornára állítás is.  

Mesterházy képviselő úr kérdésére válaszolnék. Valóban még nem állunk 
nagyon jól ennek a programnak a népszerűsítésében, most készítjük el azokat a 
szakanyagokat és utasításokat. Tulajdonképpen a diplomáciai személyzet már 
kiképződött, ők megfelelő módon, a saját csatornáikon keresztül népszerűsítik ezt a 
dolgot. Tehát nyilván elsősorban nem a Stipendium Hungaricumot kell 
népszerűsíteni, hanem magukat a felsőoktatási intézményeket.  

Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy jó, nagyon gáláns ez a dolog, de 
mire használható egy magyar diploma, hogyan néz ki az az egyetem, egyáltalán hol 
van, milyen ott az éghajlat, mit tudom én, szépek-e a lányok, tehát számos ilyen 
kérdés merül fel. (Dr. Hoffmann Rózsa: Meg a fiúk!) 

 
ELNÖK: Az államtitkár úrnak adjuk meg ezt a szabadságot szerintem! 
 
ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Talán 

furcsán hangzott volna az én számból (Derültség.), de természetesen a fiúk is nagyon 
fontosak.  

Tehát magyarán ebben is várjuk nyilván a felsőoktatási intézmények 
segítségét, hogy ők mit szeretnének egy ilyen programon belül elmondani saját 
magukról. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közlendő, amit ne egy bürokrácia 
találjon ki, hanem maguk az egyetemek és főiskolák, amelyek érdeklődnek a program 
iránt. 

A bevándorlás kérdésébe én nem szeretnék mélyebben belemenni, itt úgyis 
elhangzottak, amiknek el kellett hangzani. Csak szeretnék utalni rá, hogy ebből az 
utcából nyilván, pestiesen szólva, kicsit már megjöttünk a határon túli magyarok 
kapcsán. Ott is az eredeti törvényalkotói cél az volt, hogy a határon túli magyarok itt 
kapjanak színvonalas képzést, aztán menjenek vissza és erősítsék saját közösségüket. 
Most nem jutnak eszembe pontos statisztikák, de nyilván itt is volt egy jelentős réteg 
sajnos, aki nem ment vissza. Erre nem tudunk senkit kötelezni, tehát minden egyes 
hallgató mellé - ezeket a migrálok vagy visszamegyek című döntéseket nyilván egyéni 
szinten hozzák meg az illetők. Nem hiszem, hogy etikus lenne vagy akár erkölcsileg is 
megtámogatható, hogy kényszerrel alkalmazzuk. Tudniillik a határon túli magyarok 
esetében is volt olyan, hogy nyilatkoznia kellett az illetőnek, sőt azt hiszem, ott a teljes 
képzés visszafizetésével is megfenyegettük, ennek ellenére nem volt igazán visszatartó 
ereje. 

Tehát számolni kell azzal, hogy nyilván a program tartalmaz majd 
lemorzsolódókat, olyanokat, akik itt maradnak, ahogy nyilván a korábbi 
időszakokban, az elmúlt évtizedekben is volt rá precedens, hogy maradtak 
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mindannyian. Ismerjük a palesztin orvosokat, egyebeket, hiszen itt házasságok 
köttetnek, valakiknek kialakulnak olyan viszonyaik, amelyek itt tartják őket. Tehát 
ezzel számolni kell, ezt bele kell kalkulálni a rendszerbe. A tapasztalat viszont az, hogy 
a többség visszatér, hiszen igazándiból az a diploma ott helyben ér sokat, tehát ott 
tudja a boldogulását elképzelni. És azok a történetek, amelyek rendelkezésünkre 
állnak, és amelyek továbblökték ezt a programot, vagy intenzívvé tették, inkább arról 
szólnak, hogy a nagy többségük visszatér.  

És egyetlenegy mozzanat. Én nagyon köszönöm, hogy Balla alelnök úr 
fölvetette ezt a nemzetközi fejlesztést. Valóban látszanak bizonyos aránytalanságok, 
biztos, hogy nem fogunk Ugandába vagy nem tudom, hová olyan nagyszámú hallgatót 
küldeni, mint amennyit felajánlunk, ez valóban annak a fajta globális 
felelősségvállalásnak is a része az, hogy Magyarország járuljon hozzá az elnök úr által 
is említett harmadik világbeli jelenségek kezeléséhez. Tehát ennyi áldozat, úgy 
hiszem, hogy felvállalható, hiszen ráadásul ezzel csak belépünk azoknak az 
országoknak a körébe, amelyek úgy nyújtanak támogatást, hogy azért valahol 
hosszabb távon valamilyen más kontextusban vagy csatornán visszatérüljön 
számukra, hiszen ennek a fajta fejlesztésnek távlatilag az is a célja, hogy kialakuljanak 
ezek a kapcsolatok, és ezek gazdasági haszonnal is járjanak, gazdasági kapcsolatokat 
is létrehozzanak, ahogy erről már volt szó. 

Ukrajna és Szerbia esetén, illetve elhangzott még Románia. Romániával sokat 
fejlődött a kapcsolatrendszer, magas szinten, stratégiai partnerek vagyunk, de talán 
még nem tart ott, hogy tömegesen kell román ajkú hallgatókra számítani 
Magyarországon. Viszont Romániában örvendetesen elérhető egy kiváló magyar 
egyetem, amit a magyar állam tart fönn, nem is kis pénzen. Tehát aki magyar nyelven 
óhajt tanulni, annak számára a Sapientia Egyetem megfelelő formát jelent. 

Ukrajna és Szerbia esetén nyilvánvalóan a határon túli magyarságra csúnya 
szóval számítva van. Kárpátaljáról nagyon nagy számban érkeznek és érkeztek is 
korábban hallgatók, viszont ott is felhívnám a figyelmet a Rákóczi Főiskolára, 
amelynek pontosan az lenne a célja, hogy helyben tartsa a hallgatókat. És éppen ezért 
nő meg az, hogy szeretnénk viszont ukrán ajkúakat bevonzani, hiszen az elmúlt 
időszak ismeretében is látható az, hogy Ukrajnában sok félreértés, félregondolkodás 
van Magyarországgal kapcsolatban, és jó lenne - különösen Galíciában - egy kicsit ezt 
oldani.  

Szerbia magától értetődő, ott nincs magyar felsőoktatás ilyen értelemben, 
illetve van szerbiai finanszírozás az Újvidéki Egyetemen. De úgy gondoljuk, hogy 
Szerbiával viszont tartunk talán már azon a szinten, hogy igenis számíthatunk 
nagyszámú hallgatóra, és ezek között természetesen vajdaságiakra is. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm Palkovics államtitkár urat. Kicsit 

ámenre érkezett, de most még meghallgathatja a végszókat, és egy nagyon izgalmas 
jegyzőkönyvet tudunk még majd felajánlani, államtitkár úr. De köszönjük szépen, 
hogy itt van közöttünk.  

Prőhle Gergely helyettes államtitkár úr!  
 
PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Én végigszaladnék a kérdéseken, mert elég 
enciklopédikus képet tudnak kirajzolni a Stipendium Hungaricum programról meg 
általában az egész intézményrendszerről, ösztöndíjakról.  

Csenger-Zalán képviselő úrnak a keretszámokra vonatkozó kérdése, ami más 
megszólalók részéről is megismételtetett. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, 
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hogy természetes, hogy ennek egy jó része a gesztuspolitizálás része. A bevezetőben 
említettem, hogy ez egyfajta üveggyöngyszórás, nem tudom szebben mondani, de az a 
jó hír ezzel kapcsolatban, hogy amikor a folyamatok valóban elindulnak, és amikor 
pláne most, hogy igyekszünk a minőségbiztosítást az egész program fókuszába 
állítani, ezek az olykor teljesen túldimenzionált ajánlatok teljesen természetes módon 
zsugorodnak össze - ha komolyan vesszük ezeket a minőségi szempontokat - egy 
reális mennyiségre.  

Ugye, azt tapasztaltuk az előző években is, hogy vannak olyan desztinációk, 
ahonnan nem jöttek igazából hallgatók, és például, hogy most tavasszal miniszter úr 
sanghaji látogatása kapcsán egy kimondottan építészeknek, ugye az ott nagy hírnévre 
szert tett Hugyecz László nyomán kimondottan a sanghaji közegben élő építészeknek 
egy ilyen branddel ellátott ösztöndíjat ajánlottunk föl, ez azt a fajta specifikációt is 
szolgálja, amiről szintén szó volt itt, ugyanakkor nagyobb vonzerőt is jelent, mintha 
csak úgy meghirdettünk volna általában bármire ösztöndíjat.  

Tehát én azt hiszem, hogy ez egy teljesen jogos felvetés, ugye, az én 
megjegyzéseim is erre vonatkoztak, én azt hiszem, hogy ez be fog állni egy 
természetes és terhelhető számra.  

Az ellenlábra vonatkozóan, amit Németh elnök úr vetett föl. Ugye, ez nagyon 
vegyes, mert van, ahol azt tudjuk erre mondani, hogy az ellenlába a magyar 
adófizetők nagyvonalúságának, az a jövőben remélhető diplomáciai siker, a magyar 
érdekérvényesítő képesség üstökösszerű növekedése. Ez, azt gondolom, nem az a 
válasz, ami a magyar adófizetőt rögtön megnyugtatná, de azért azt látni kell, hogy 
ahol ezeket az ösztöndíjakat meghirdetjük, ezek nem azok az országok - ez is 
elhangzott -, ahová a magyar egyetemi hallgatók feltétlenül menni szeretnének. Tehát 
itt a kölcsönösség nagyon nehézkes dolog. Oroszország például igen nagy, azt hiszem, 
most százról kétszázra növelte a kontingens számát, oda se jelentkeznek a magyar 
hallgatók, pedig ott azért a tudományosság nyilván más szinten van, mint a Zöld-foki-
szigeteken, ahová szintén adunk Stipendium Hungaricumot.  

Hoffmann képviselő úr… - képviselő asszony, bocsánat! Itt ebben a gender 
témában nagyon elmerültünk. (Derültség.) Hoffmann képviselő asszony 
megjegyzésére azt szeretném mondani, hogy Luxemburg és Franciaország nem 
célországa a Stipendium Hungaricumnak, tehát ott EU-s keretekben van lehetőség a 
hallgatói cserére.  

Azt pedig, azt gondolom, én is próbáltam itt hangsúlyozni, még akkor is, ha a 
Tempus anyagából ez nem feltétlenül derül ki - és ezért írtam a levelet rögtön tavaly 
szeptemberben a rektoroknak -, hogy a cél a tartalmi minőségbiztosítás. Tehát itt az 
egyetemek érdekeiről van szó, az egyetemek érdekei és a magyar diplomácia érdekei 
minden szempontból össze kell hogy kapcsolódjanak. 

A felvetés a közösségi programokkal és a törődéssel kapcsolatban, ahogy 
képviselő asszony mondta: ez valóban a Tempus Közalapítványnak ebben a 
kormányhatározatban is meghatározott egyik legfontosabb feladata. Tehát hogy ezt a 
fajta közvetlen kapcsolattartást az ideérkező hallgatókkal lehetővé tegye.  

És hadd mondjak még valamit a kiválasztással kapcsolatban. Íjgyártó 
államtitkár úr a magyar missziók kiválasztásban játszott szerepét emelte ki. Nem 
ússzák meg az egyetemek, nekik kell a kiválasztásban részt venni. És itt van a 
személyes példám: amikor én a német akadémiai cserszolgálat ösztöndíjára 
pályáztam, addig nem tárgyalt velem semmilyen adminisztrációs részleg, amíg én az 
adott professzortól a fogadókészségre vonatkozó papírt oda nem vittem. És ez jó volt 
így, mert egyetemi hallgatót másképp nehéz komolyan venni, hogyha nincs közvetlen 
kapcsolata az egyetemen vele foglalkozó, ha tetszik, mentorral. 
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Na most, a lakhatás, és ezért igazán komplex maga az ügy, mert a lakhatás 
számos dilemmát vet föl. Egyrészt vannak, akik azt gondolják, hogy ezeknek a 
hallgatóknak külön kollégiumban jó megszállni, sőt vannak olyan hallgatói csoportok, 
amelyek azt gondolják, hogy nekik ez így jó. És vannak olyan rendszerek is, ahol csak 
ilyen módon lehet ezt megalkotni. A kormány-előterjesztésnek egy melléklete utal 
ezekre a problémákra. Pécsett például van olyan kollégiumi kapacitás, ami ebbe az 
irányba fejleszthető, a budapesti kollégiumi kapacitás, azt kell mondanom bizonyos 
értelemben gyalázatos állapotban van, tehát ahol most külföldi hallgatók vannak, az 
igazából nem fogja öregbíteni a magyar felsőoktatás hírnevét, tehát azon javítani kell.  

Szegeden megint más a helyzet, és van, ahol a helyi ingatlanpiacot lendítik föl a 
külföldi hallgatók. Tehát nagyon vegyes a kép, de teljesen igaz, hogy a lakhatásra oda 
kell figyelni. 

Mesterházy képviselő úr a népszerűsítéssel kapcsolatban kérdezte, hogy ez 
hogyan zajlik. Valóban a Facebookon keresztül, valóban a missziókon keresztül, 
ugyanakkor a Tempus Közalapítványnak feladata, hogy ezt megfelelő elektronikus 
elérhetőséggel is biztosítsa. Tehát itt az a cél, hogy azokon az intézményeken, 
egyetemeken keresztül, akik ebben a programban benne vannak, valóban az ő 
partneri kapcsolataikon keresztül is jó láthatóságot biztosítsunk a magyar 
felsőoktatásnak és természetesen a Stipendium Hungaricum programnak is.  

Hogy ki miért jön Magyarországra? Azt gondolom, itt is megalapozott választ 
csak akkor lehet erre adni, ha valóban léteznek az intézményközi kapcsolatok, és már 
van bizonyos személyes kapcsolatfelvétel is az adott egyetemek képviselői között. Erre 
utaltam a bevezetőben, hogy a magyar diaszpóra, illetve a Magyarországról 
elszármazott és az adott célország felsőoktatásában dolgozó tudósok, professzorok is 
segíthetnek nekünk abban, hogy ez a kapcsolatfelvétel és a népszerűsítés minél 
jobban működjék. Itt is elhangzott a viszonosság elve, az arra vonatkozó kérdés, azt 
hiszem, arra már válaszoltam. 

Egyvalamit még kiemelnék, mert erre nem jutott idő a bevezetőben, ez pedig az 
úgynevezett mobilitási tanács feladata, amelyik a Tempus Közalapítványhoz rendelve, 
de az EMMI minisztere által kinevezve működik. A tagok egy részét a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Rektori Konferencia és a HÖOK adja, tehát a hallgatói 
képviselet is jelen van. Ez egy hattagú testület, amelynek pont ezeknek a stratégiai 
irányoknak a meghatározása, kidolgozása a feladata, ők tekintenek rá arra, hogy a 
hallgatókból milyen kontingens melyik felsőoktatási intézménybe menjen, a 
kiválasztás szempontja ne csak a 24 órában nyitva tartó romkocsmák számához 
igazodjon, hanem tényleg a felsőoktatási intézmények minőségéhez. Tehát az ő 
feladatuk lesz az, hogy ezt megfelelő módon koordinálják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Rektor úr! 
 
DR. BÓDIS JÓZSEF, a Pécsi Tudományegyetem rektora: Köszönöm szépen. 

Néhány konkrét kérdésre konkrét válasz.  
Elhangzott, hogy teljes képzés vagy részképzés a cél. Mindkettő, tehát mind a 

kettő lehetősége benne van a programban. 
Aztán, hogy legyenek közös programok. Nyilvánvaló, a hallgatók ügyintézése 

hivatali dolog, ez a különböző testületek, illetve szervezetek feladata, de hogy jól is 
érezzék magukat, erre az illető intézményeknek kell felkészülni. Nálunk kialakult 
gyakorlat van e tekintetben, egyébként a külföldi hallgatók kezdeményeztek több 
mindent. Például tisztelettel meghívom a bizottságot a legközelebbi nemzetközi 
estünkre, szerintem Pécs legnagyobb kulturális eseménye még akkor is, ha ez úgy 
nem megy be a köztudatba. Ott van durván 3000 ember, ebből 2000-2500 külföldi, 
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mert az alumnik is jönnek ilyenkor, különböző nemzeti ételek vannak - tehát ez nem 
is csak est, hanem egész nap főzünk, én is egyébként beszállok ebbe, mert én szeretek 
ilyet csinálni - és kulturális programok. A legutóbbinál, ahogy elindult a program, a 
megnyitó után beszélgettünk, és abba kellett hagyni a beszélgetést, mert valami 
gyönyörű hang szólalt meg. Kiderült, hogy előző évben az illető hölgy Norvégiában az 
X-Faktor negyedik helyezettje volt.  

Tehát olyan a minősége a kulturális programoknak, de nemcsak ilyen 
úgymond könnyű zenei vagy szórakoztató jellegű programok vannak, hanem nagyon 
komoly művészeti programokkal is megjelennek, szerves részei a táncoló egyetem és a 
zenélő egyetem programunknak, a városi, úgynevezett City Karnevál - így nevezték el 
annak idején - elképzelhetetlen nélkülük. És amint említettem, nekik is természetesen 
minden évben megvan az alumnitalálkozójuk.  

A jelentkezés szakra történik. Nem tudom, hogy a Stipendium országos 
szintjén ez hány szakot jelent, de a mi egyetemünk 45 szakon tud fogadni külföldi 
hallgatót képzésre. Nagyon fontos, hogy a kiválasztásnál ott legyenek az egyetemek, 
abszolút fontos, és minden felszólítás nélkül is az MRK a legfőbb szakmai kontrollja 
szeretne lenni ennek a programnak is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Főmegbízott asszony! 
 
DR. NAGY KATALIN, a Szegedi Tudományegyetem rektori főmegbízottja: 

Csak két mondat. Nagyon szépen köszönöm a szót.  
Nem ismételném meg a rektor urat, hiszen Szegeden a dél-magyarországi 

egyetemek fekvése is, mérete is alkalmat ad ilyen rendezvényekre, 
mentorprogramokra és fantasztikus kulturális rendezvényekre. Ezt nem ismételném 
meg, ez Szegeden is ugyanígy van, úgyhogy ápolva vannak a külföldi hallgatók. 

Feltétlenül ki szeretném emelni a jelentőségét annak, hogy szeretnénk a 
magyar hallgatókkal együtt, vegyesen képezni őket, hiszen a végcél az lenne, hogy 
maga a képzés - és nagyon köszönöm Hoffmann képviselő asszonynak, hogy ezt 
kiemelte - minőségi szinten kell hogy történjen a külföldi hallgatók esetében is. 
Úgyhogy a magyar hallgatók segítségével mentorprogramokat hozunk létre, párok 
létesülnek és segítik egymást az oktatásban. A végcél az lenne, hogy ugyanazt az 
identikus anyagot sajátítsák el, csak természetesen idegen nyelven; a felvételinél ez 
már meg kellene hogy nyilvánuljon. A Stipendium programnál egy picikét zökkenővel 
indult, de most már szerintem be tudjuk integrálni az egyéb nemzetközi felvételi 
rendszerekbe a stipendiumos hallgatókat is, és ez lenne a cél, hogy ugyanolyan 
felvételit csináljanak, mint az egyéb, nagy gyakorlattal rendelkező nemzetközi 
képzések esetében is, és természetesen ugyanolyan diplomát kapjanak, ugyanolyan 
súlyú és értékű diplomát. 

Még egy mondat csak a népszerűsítéssel kapcsolatban. Megemlítésre kerültek 
a reklám, honlap lehetőségei. Még egy olyan volt, amiben éppen egy múlt heti 
élményem volt: nemzetközi vásárok vannak, tehát az egyes programok nagyon jól 
összeilleszkednek, például a Campus Hungary programja erre lehetőséget adott. Én 
Japánban voltam, és itt nemcsak magáról a vásárról van szó, hanem a nagykövetség 
fantasztikus hozzáállásáról ezekhez; olyan networking estéket rendezett a japán 
nagykövet úr és stábja, ami szerintem óriási lehetőségeket jelent a reklámozásban és a 
program továbbvitelében.  

Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az elhangzottakat.  
 
ELNÖK: Ezért jó, ha egy nagykövet egyetemi tanszékvezető egyébként korábbi 

előéletéből fakadóan. 
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Államtitkár úr! 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Elnézést a késésért, némi programtolódás történt! 
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt Hoffmann képviselő asszonynak volt egy 

kérdése, hogy a magyar felsőoktatás szempontjából - ez külügyi bizottsági 
meghallgatás - mi a relevanciája az ösztöndíjprogramoknak, egyáltalán a Stipendium 
Hungaricumnak, illetve az összes többi ösztöndíjunknak.  

Nem tudom, erre volt-e válasz, de azért röviden kapcsolódva a felsőoktatás 
területéhez elmondanám, hogy a magyar egyetemeken jelen pillanatban nagyjából 8 
százaléknyi külföldi hallgató vesz részt képzésben. Ez a szám egyébként nem rossz, 
Németországban 15 százalék, a környező országokban ez sokkal alacsonyabb.  

Annak, hogy külföldi hallgatókat tudunk Magyarországon tanítani, több pozitív 
hatása van: az egyik nyilván az ebből származó bevétel, a másik pedig nyilván az, hogy 
az egyetemeink ilyen módon egy nemzetközi környezetnek a részeivé válnak. A cél, 
amit kitűztünk, az az, hogy ezt az arányt megduplázzuk, tehát az elkövetkező 
időszakban, 2020-ig lehetőség szerint a hallgatói létszámot emeljük a kétszeresére. 
Ebben vannak konkrét ügyek, például a pécsi egyetemen néhány hete tárgyaltunk 
arról, hogy az ottani 2600 fős külföldi hallgatói létszámot szeretnénk megemelni 5 
ezerre, tehát majdnem megduplázódna.  

Az egyetemek szempontjából a Stipendium-ösztöndíjnak az a jelentősége, hogy 
ennek egy részét, nyilvánvalóan nem 25 ezres létszámnövelést jelent, de ennek 
jelentős részét ezzel el tudjuk kezdeni. Ezeket a hallgatókat itt tanítjuk, a források a 
magyar egyetemeken maradnak, a hallgatók itt élnek, és a stipendiumos hallgatóknál 
van egy elvárt hatás: ők egyébként további hallgatókat vonzanak azokból az 
országokból, amelyek már nyilván térítési díjat fizetnek, ami szintén a magyar 
egyetemi rendszernek lesz jó. Ez a hatás, tehát a külföldi hallgatók részarányának 
vagy arányának, inkább számosságának a növelése a stratégia egyik fontos eleme.  

A kimenő oldalon szintén nem állunk túlzottan jól, a hallgatóinknak kevesebb 
mint 10 százaléka vesz részt külföldi részképzésben. Ehhez is a Stipendium 
kifejezetten jól hozzá tud járulni. Itt, azt gondolom, hogy az Erasmus-programok 
szintén hatást tudnak gyakorolni. Itt megint módosítottunk sok mindent a 
felsőoktatási törvényben, de például nem számítjuk bele a külföldi félévet az 
összeszámítandó két féléves követelményrendszerbe, tehát hogy melyikre tudjuk 
fölvenni.  

Azt hiszem, hogy ez az egész rendszer főleg a magyar felsőoktatás számára 
hasznosul, és ilyen értelemben, azt gondolom, azokon a hatásokon túl, ami a magyar 
gazdaság, a magyar társadalom számára hosszú távon mérhető, ennek a hatása 
azonnal mérhető a magyar felsőoktatáson belül. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr! 
 
PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. Csak egy egész rövid kiegészítés, mert elkerülte a 
figyelmemet Tilki képviselő úr megjegyzése a tartalmi tematizálással kapcsolatban, 
ami valóban azért nagyon fontos, mert pont ezen a specifikáción keresztül lehet a 
minőségbiztosítást is előmozdítani. Tehát, ha ’16-ban idejönnek azok, akik már 
valamilyen módon részesei voltak a magyar felsőoktatási intézményrendszernek, 
akkor nagyon fontos, hogy ne egy ilyen általános kultúrprogrammal delektáljuk őket, 
hanem megpróbáljuk őket valóban beosztani a megfelelő helyekre. 



 28 

Egy megjegyzés még multikulti ügyben, személyes élmény, kis anekdotikus 
részlet, hogy a nyíregyházi evangélikus tanyagondnok-szolgálat vezetője egy 
mozambiki fiú, aki a Debreceni Egyetemen végzett, ahol megismert egy magyar lányt. 
A bőrszínével kapcsolatban, gondolom, senkinek nincsenek kérdései. Itt él, 
tökéletesen beszél magyarul. És ami miatt érdekes ez, az az, hogy mint megtudtam, 
van egy szervezetük azoknak a magyarországi szervezete, akik itt tanultak, és itt 
maradtak, és most egy megállapodás van kirajzolódóban, ami arra vonatkozik, hogy 
ők és a gyerekeik segítenek azoknak a hallgatóknak az integrálódásban az egyetemi 
közegbe, akik ugyanabból az országból érkeznek, ahonnan az ő felmenőik is. 

És egy utolsó megjegyzés. Több megjegyzés hangzott el a KKM és az EMMI 
együttműködésére vonatkozóan, a közös ló említése mellett is. Azt gondolom, hogy itt 
nem utolsó sorban a személyi kapcsolatokra való tekintettel is ideálisnak mondható 
ez az együttműködés, és én nagyon hálás vagyok, hogyha a Külügyi bizottság is 
továbbra is rajta tartja a szemét a nemzetközi ösztöndíjprogramokon. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Ezt ígérhetjük, és fontosnak tartjuk, hogy révbe segítsük ezt a 

programot, mert rendkívül sok még a bizonytalanság, ennek a nagyságrendjét, 
arányait, tartalmát, finanszírozását tekintve. De azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, 
tehát ez egy komoly lehetőség.  

Itt az jutott az eszembe több megnyilvánulás alapján is, hogy mégsem a 
nulláról indulunk, tehát van egy nagyon komoly külföldi diáktapasztalat itt 
Magyarországon. A Stipendium Hungaricum új, de a tapasztalatok megvannak a 
külföldi diákokkal kapcsolatban. És itt talán nagyon fontos lenne, hogy azokat a best 
practice típusú tapasztalatokat, amit itt hallottunk, hogy pécsi ilyen fesztivál, akkor a 
te mozambiki embered, valamilyen módon összegyűjteni, és belecsatornázni a 
Stipendium Hungaricumnak a sikeres megvalósításába. Ez talán még egy fontos 
javaslat, ötlet, amit érdemes lenne megfontolni.  

Mesterházy Attila jelentkezett még egy ilyen napirend utáni… 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Igazából napirendhez kötődik, merthogy 

három kérdésre nem kaptam választ. Kettő a költségvetéshez kötődik, hogy lehet-e 
finanszírozni azokat a szűk keresztmetszeteket, tehát ahová megy több diák… (Prőhle 
Gergely: Lehet.) Akkor azt köszönöm. 

És hogy ez a négy év alatt a 60 milliárd reális-e a következő évi 
költségvetésekben? 

Illetőleg, ami nem ehhez kötődik, ez az alumnirendszer utóélete. A 15. oldalon 
megfogalmazza az anyag, hogy a Tempus Közalapítvány fog ezzel foglalkozni. 
Szerintem, ez kevés, hogyha a Tempus Közalapítvány foglalkozik vele. Velem is 
foglalkozott a Tempus Közalapítvány, mert én két ösztöndíjjal külföldön tanultam, 
mind a kettő Tempus-ösztöndíj volt, van tapasztalatom arra, hogy a Tempus 
Alapítvány ezzel hogyan foglalkozik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr! 
 
PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az utóbbi kérdésre azt tudom mondani, hogy a Tempus 
Közalapítvány ahhoz az időszakhoz képest, amit mondott képviselő úr, hogy az ő 
kebelükben vagy kezelésükben működött, én azt hiszem, hogy némi profilváltáson is 
átment. Nekik ezt most feladatuk. Már régen keresi számos kormány, hogy ezt a fajta 
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nemzetközi információközvetítést, -áramlást milyen módon lehet biztosítani, én azt 
gondolom, hogy az alumnihálózat ilyen. 

A 60 milliárd forint milyen időtávlatban, ugye négy évről beszélünk, egy 
felépülő rendszerben megéri-e vagy sem, én erre azt a választ tudom adni, hogy mi 
mindent megteszünk, felsőoktatás, nemzetközi, Külügyminisztérium, hogy a 
minőségbiztosítás által mi jó lelkiismerettel állhassunk a magyar adófizetők színe elé. 
Többet nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Remélem, hogy megfelelő emberek 
jönnek, megfelelő minőségű felsőoktatási intézménybe, és ezáltal mindenki jól jár.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm a vendégeinknek a lehetőséget, a 

nagyon tartalmas eszmecserét. Sok sikert kívánunk önöknek, reméljük, hogy a mi 
odafigyelésünk is az elkövetkezendőkben hozzá fog tudni járulni ennek a programnak 
a sikeréhez.  

Államtitkár úr, ne menjen el, az a kérésem. Nem tudjuk elengedni, de technikai 
szünetet tartunk, és egyből rátérünk a 3. napirendi pontra, ami zárt ülés keretében 
fog majd folytatódni. Technikai szünet.  

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc. 

A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt,  
melyről külön jegyzőkönyv készült.)  

 
  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 


