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E havi összeállításunkban a következő témák szerepelnek: 50 éves évfordulóját ünnepelte 
az Európai Unió; a portugál elnökség eredményei: Lisszaboni Szerződés, a schengeni ha-
tárok megnyitása; a szlovén elnökség elképzelései; bővült az euróövezet – az euró beveze-
tése Cipruson és Máltán; a kultúrák közötti párbeszéd éve az Európai Unióban; Európai 
Digitális könyvtár. 

50 éves évfordulóját ünnepelte 
az Európai Unió 
 

A múlt század derekán hat 
nyugat-európai állam (Bel-
gium, Franciaország, Hol-
landia, Luxemburg, Né-

metország és Olaszország) hosszas előkészülete-
ket követően 1957. március 25-én aláírta a Római 
Szerződést (hatályba lépés: 1958. január 1.). A 
szerződést aláíró államok általános célként a Kö-
zös Piac kiépítését jelölték meg, amely a vámunió-
nál annyival jelent többet, hogy az áruk és szolgál-
tatások szabad áramlása mellett a tőke és a mun-
kaerő áramlását is lehetővé teszi. 2007-ben erre 
az eseményre emlékezett Európa. Az évforduló 
alkalmából az EU egy új honlapot hozott létre, 
amely az unió összes, 22 hivatalos nyelvén elérhe-
tő. 
 
2007-ben egész éven át zenei, filmművészeti és 
színházi rendezvények, valamint sportesemények 
idézték fel az európai gondolatot. Az említett hon-
lapra látogatók az itt található eseménynaptár se-
gítségével könnyen és gyorsan tájékozódhattak az 
évforduló tiszteletére rendezett eseményekről, 
valamint az elmúlt 50 év eredményeiről. 
 
A honlap „Fedezze fel az Uniót” elnevezésű része 
aktuális információkat tartalmaz, például ország-
ismertetőket, utazási információkat, alapvető sta-
tisztikai adatokat, de az EU-szakzsargonhoz is 
találhatunk itt nyelvi útmutatót. 
 
A rovatunkban már bemutatott és többször hivat-
kozott Europe Direct szolgáltatást erről a honlapról 
is el lehet érni. Emlékeztetőül: ez a speciális szol-
gáltatás, amely valamennyi hivatalos nyelven elér-
hető, tájékoztatást ad az EU eseményeiről, intéz-

ményi rendszeréről, válaszol az uniós szakpoliti-
kákra vonatkozó kérdésekre, gyakorlati informáci-
óval szolgál számos területen (pl. iskolai végzett-
ség elismertetése), megadja az illetékes szerveze-
tek elérhetőségeit, valamint tanácsot ad a felmerü-
lő problémákkal kapcsolatban. 
 
A honlapon „50 előremutató út” címen összeállítás 
található az Európai Unió történetéről, a főbb ese-
ményekről és elért eredményekről (sárga, zöld, kék, 
narancssárga és piros szoba). Az oldal tartalma „50 
előremutató út” címmel nyomtatásban is megjelent, 
az interneten pedig a következő címen érhető el: 
http://europa.eu/success50/index_hu.htm 
 
Az EU 50. születésnapjának hivatalos honlapja 
magyar nyelven is elérhető: http://europa.eu/50/ 
index_hu.htm 
 
 
2007. II. félév: a portugál elnökség és a 
Lisszaboni Szerződés 
 
A portugál elnökség legjelentősebb eredménye az 
EU-t a 21. századi kihívásokra felkészítő Lissza-
boni Szerződés elfogadása volt, 2007. október 18-
ról 19-re virradó éjszaka. Az aláírási ceremóniára 
december 13-án került sor a lisszaboni Jeronimo-
kolostor épületében. A szerződést a tagállamok 
kormányainak képviselőiből álló kormányközi kon-
ferencia dolgozta ki, de a konferencia munkájában 
az Európai Bizottság és az Európai Parlament is 
részt vett. Az új jogi keretrendszer egyszerűsíti az 
EU működését, és a polgároknak nagyobb bele-
szólást tesz lehetővé a döntésekbe. A reformszer-
ződés számos területen jelent előrelépést, így 
például az elfogadott intézményi reformok segítik a 
közösség tagállamainak egységes nemzetközi 
fellépését. 
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A tagállamok elképzelése szerint a szerződés 
2009. január 1-jén, az európai parlamenti válasz-
tások előtt léphet életbe, ha azt mind a 27 tagállam 
ratifikálta. A tagállamok joga, hogy saját alkotmá-
nyos szabályaik alapján válasszák meg a ratifiká-
ció módját (népszavazás vagy parlamenti szava-
zás). 
 
Az új szerződés legfontosabb vívmányai 
● Hatékonyabb intézményi rendszer 

A döntéshozatal 2014-től kezdődően a kettős 
többség elve szerint történik. A kettős többség-
hez az szükséges, hogy a határozatokat a tagál-
lamok 55%-a elfogadja, továbbá hogy az igennel 
szavazó tagországok lakosainak száma együtte-
sen elérje vagy meghaladja az unió teljes lakos-
ságának 65%-át. A változások következtében az 
EU gyorsabban cselekedhet majd például a ha-
tárokon átnyúló bűncselekmények felszámolása 
területén. 

● Demokratikusabb és átláthatóbb Európa 
Az ún. „polgári kezdeményezés” intézményének 
bevezetése lehetőséget ad a tagállamok állam-
polgárainak, hogy tevékenyebben vehessenek 
részt az Európai Bizottság munkájában. E sze-
rint, ha legalább egymillióan szükségesnek tart-
ják, kezdeményezhetik, hogy a bizottság terjesz-
szen elő új szakpolitikai javaslatokat. Egy kont-
rollmechanizmus bevezetése pedig biztosítja, 
hogy az unió csak azokon a területeken avatkoz-
zon be, ahol a közösségi intézkedés hatéko-
nyabb megoldást jelent, mint a tagállami fellé-
pés. 

● A jogok és értékek Európája, Alapjogi Charta 
A december 12-én aláírt Alapjogi Charta, amely-
nek az EU-szerződésekkel egyenrangú jogi stá-
tusa van, garanciát jelent alapvető emberi joga-
ink védelmére. (Az elérhetőséget l. a cikk vé-
gén.) 

● Egységes nemzetközi fellépés, nagyobb súly 
a világpolitikában 
A szerződés az EU-t önálló jogi személyiséggel 
ruházza fel, melynek hatására nő Európa tárgya-
lóereje, és az unió hatékonyabban cselekedhet a 
világban. Ugyanezt szolgálja a szerződés által 
életre hívott külügyi és biztonságpolitikai főképvi-
selői tisztség, amely révén az EU külső fellépése 
hatásosabbá, következetesebbé és hangsúlyo-
sabbá válik. 

 
Ajánló a témában: 
● A Lisszaboni Szerződés magyar nyelven: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ: 
C:2007:306:SOM:HU:HTML

● A Lisszaboni Szerződés honlapja magyar nyel-
ven: 
http://europa.eu/lisbon_treaty/library/index_ 
hu.htm 

● Az Alapjogi Charta (angolul): 
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/ 
index_en.html

● Az Alapjogi Charta magyar nyelven: 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileC
ache/PUBPDF/FXAC07303HUC/FXAC07303H
UC_002.pdf (Hivatalos Lap - OJ (2007) C303, 
2007. december 14.) 

 
 
A Lisszaboni Szerződés ratifikálása – 
gratulációk Magyarországnak 
 
A Magyar Országgyűlés december 17-én, 325 
igen, 5 nem és 14 tartózkodó szavazattal, az EU-
tagországok közül elsőként ratifikálta az EU-t meg-
reformáló Lisszaboni Szerződést. Az Európai Par-
lament december 18-ai plenáris ülésén az EP el-
nöke, az Európai Bizottság elnöke, valamint több 
frakcióvezető is gratulált Magyarországnak. 
 
Hans-Gert Pöttering, az EP elnöke, közleményt 
adott ki, amelyben üdvözölte a magyar parlament 
döntését. „Bátorító, hogy a ratifikációs folyamat 
ilyen gyorsan elindult” – jelentette ki az elnök, hoz-
zátéve: „Az elsöprő parlamenti többség pozitív 
jelzés a ratifikáció más tagállamokban történő foly-
tatására”. A plenáris ülésen Pöttering azt mondta: 
„Bízzunk benne, hogy most minden parlament és 
nép követi Magyarország példáját, és a szerződést 
gyorsan elfogadják”. 
 
José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke 
azt mondta: „Szeretném melegen üdvözölni Ma-
gyarországot, amiért tegnap ratifikálta a Lisszaboni 
Szerződést. (...) Azt gondolom, szimbolikus és 
nagyon pozitív jelzés, hogy egy új tagállam az első 
ország, amely ratifikálja a Lisszaboni Szerződést. 
Magyarország megérdemli a tapsunkat.” (Forrás: 
EU honlap.) 
 
 
A schengeni határok megnyitása 
 
2007. december 21-én kilenc új tagállammal bővült 
a schengeni övezet, így a schengeni térség mára 
már 24 tagot foglal magába. A csatlakozó új álla-
mok: Csehország, Észtország, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlová-
kia és Szlovénia. Bulgária, Ciprus, az Egyesült 
Királyság, Írország és Románia továbbra sem ré-
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sze a schengeni térségnek. Így a schengeni öve-
zeten kívüli öt EU-országba, valamint a schengeni 
tagjelölt Svájcba való utazáskor továbbra is fenn-
marad a határellenőrzés, és nem változtak a be-
utazás szabályai sem. 
 
A határellenőrzés megszűnése csak az ún. „belső” 
határokra vonatkozik: ha kívülről utazunk be a 
schengeni övezet területére vagy a schengeni 
övezetet akarjuk elhagyni, akkor a határátlépésre 
továbbra is csak a kijelölt határátkelőhelyeken és a 
szokásos határellenőrzést követően kerülhet sor. A 
schengeni tagállamok számára a belső határokon 
való ellenőrzés megszüntetésének feltétele az ún. 
mélységi ellenőrzési rendszer bevezetése és mű-
ködtetése volt. Ennek alapján, az ország területén 
belül az idegenrendészetért felelős hatóságok 
munkatársai bármikor igazoltathatják a külföldie-
ket. Az igazoltatás nem folyamatos és nem hely-
hez kötött. 
 
Az új utazási szabályok jelenleg csak a szárazföldi  
és a tengeri utazásra vonatkoznak. Az EU-n belüli 
járatok repülőtéri ellenőrzését 2008 márciusának 
végére számolják fel. 
 
Mi is az a schengeni térség és a Schengeni 
Szerződés? 
 
A Schengeni Megállapodás öt EU-tagállam (Belgi-
um, Franciaország, Hollandia, Luxemburg és Né-
metország) által aláírt fő jogi aktus a közös határo-
kon folytatott ellenőrzések fokozatos megszünteté-
séről. Az 1990-ben aláírt Schengeni Egyezmény 
az 1985-ös megállapodást végrehajtó jogi aktus, 
amely rendelkezik az aláíró államok belső határain 
folytatott ellenőrzések eltörléséről, meghatározza a 
külső határokon alkalmazott ellenőrzések közös 
szabályait, és bevezeti azokat a kísérő intézkedé-
seket, amelyek lehetővé teszik a belső határellen-
őrzések megszüntetését. A Schengeni Egyezmény 
1995-ben lépett hatályba, majd az Amszterdami 
Szerződés 1999. májusi hatálybalépésével integ-
rálták és továbbfejlesztették az Európai Unió keret-
rendszerébe. 
 
A schengeni együttműködés az Amszterdami 
Szerződés hatálybalépése óta az EU keretei között 
folyik. A 15 „régi” EU-tagállam közül csak Nagy-
Britannia és Írország kért és kapott lehetőséget az 
együttműködésből való kimaradásra. A két ország 
továbbra is fenntartja a határellenőrzést a többi 
EU-tagállammal szemben is. Az Amszterdami 
Szerződés értelmében minden más uniós tagál-

lamnak a „schengeni” együttműködés tagjává kell 
válnia. 
 
Izland és Norvégia nem tagjai az EU-nak, az 
együttműködésben azonban egy külön megállapo-
dás alapján mégis részt vesznek. Hasonlóan, 
Svájc is a schengeni térséghez való csatlakozás 
mellett döntött. Ez azt jelenti, hogy néhány éven 
belül Svájcnak ugyanolyan társult jogállása lesz, 
mint ma Norvégiának és Izlandnak. 
 
Honnan származik a Schengen név? 
 

A Schengen név annak a luxemburgi városnak a 
nevéből ered, ahol az első megállapodásokat aláír-
ták. 
 
Mik azok a schengeni vívmányok? 
 
Schengeni vívmányok alatt egy szabálygyűjte-
ményt értünk, amely az alábbiakat tartalmazza: 
● az egyezmény szövege és az 1985-ös megálla-

podás; 
● Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görög-

ország, Ausztria, Dánia, Finnország és Svédor-
szág csatlakozási jegyzőkönyvei; 

● a schengeni szervek határozatai és nyilatkozatai; 
● részletes intézkedésgyűjtemény. 
 
A közrend vagy a közbiztonság súlyos veszélyez-
tetése esetén egy „védzáradék” feljogosítja a tag-
államokat arra, hogy ideiglenesen visszaállítsák az 
ellenőrzéseket az Európai Közösségen belüli hatá-
raikon. 
 
Mikor vált Magyarország a schengeni 
együttműködés részévé? 
 
A 2007. december 21-i csatlakozással a magyar 
határszakasz jelentős része az EU külső határává 
vált, aminek feltétele volt, hogy Magyarország 
képes legyen a megfelelő szintű ellenőrzés elvég-
zésére. Ennek érdekében komoly jogi, intézményi, 
és infrastrukturális fejlesztési programra került sor, 
ami még nem fejeződött be. E fejlesztések célja 
az, hogy a megfelelő ellenőrzés mellett a határát-
kelőhelyeken gondoskodjanak a gyors és zökke-
nőmentes átkelésről, valamint a zöldhatárokon 
megakadályozzák az illegális határátkelést. 
 
További információk: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/ 
freetravel/doc_freetravel_intro_en.htm
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Új tagállam az EU elnökségének élén: 
Szlovénia 
 

Az unióhoz 2004 óta 
csatlakozott, ún. új 
tagállamok közül Szlové-
nia töltheti be elsőként az 
Európai Unió Tanácsának 

elnöki tisztét. A szlovén elnökség 2008. január 1-
jétől június 30-ig tart. A szlovén elnökség honlapja: 
http://www.eu2008.si/en/ 
 
Hathónapos elnöki megbízása során Szlovénia az 
előző elnökségekkel (német és portugál) közösen 
kidolgozott programból adódó feladatokat kezeli 
kiemelten, amelyek a következők: 
● A Lisszaboni Szerződés ratifikálása. A szerző-

dést elsőként Magyarország fogadta el 2007 de-
cemberében. Szlovénia várhatóan 2008 elején 
ratifikálja a szerződést. 

● A lisszaboni stratégia második szakaszának 
elindítása http://ec.europa.eu/growthandjobs/ 
index_en.htm 

● A Bali szigetén 2007 decemberében megrende-
zett klímaváltozási konferenciát követően a bi-
zottság 2008 januárjában teszi közzé javaslatát. 
Az ún. „éghajlat és energia” javaslatcsomag el-
fogadása kulcsfontosságú annak érdekében, 
hogy a 2009-ben Koppenhágában megrende-
zendő nemzetközi klímakonferencián az EU ve-
zető szerepet játszhasson. 
http://ec.europa.eu/environment/climat/bali_ 
07.htm 
http://ec.europa.eu/environment/climat/future
_action.htm

● nyugat-balkáni térség stabilitásának biztosítása. 
Szlovénia szándéka, hogy a theszaloníki cselek-
vési programnak megfelelően megerősítse az 
engedély nélkül tartózkodó személyek visszafo-
gadásáról szóló egyezményeket, tető alá hozza 
a stabilizációs és társulási megállapodásokat, il-
letve több területen lendületet adjon a térség or-
szágai között folytatott regionális együttműkö-
désnek. 
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_
process/accession_process/how_does_a_cou
ntry_join_the_eu/sap/thessaloniki_agenda_en.
htm

● 2008 elején Szlovénia nyitja meg a kultúrák kö-
zötti párbeszéd európai évét. Az elnökség célja 
ebben a tekintetben elsősorban a nyugat-balkáni 
országokkal folytatott párbeszéd megerősítése, 
és a tervek között szerepel egy euromediterrán 
 

 

egyetem létrehozása is a szlovéniai Piranban. 
http://www.interculturaldialogue2008.eu/333. 
html?L=0

 
 
Bővült az euróövezet – az euró 
bevezetése Cipruson és Máltán 
 
2008. január 1-jétől Ciprus és Málta lakói is 
euróval fizethetnek hazájukban. A földközi-tengeri 
szigetországok csatlakozásával 15-re bővült az 
euróövezet tagállamainak száma. A 2004-ben az 
unióhoz csatlakozott tíz állam közül először Szlo-
vénia vezette be a közös valutát (2007. január 1-
jével). 
 
2008-tól a ciprusiak és a máltaiak is élvezhetik az 
euró előnyeit, így például az egyszerűbb üzleti 
tranzakciókat és a pénzváltás nélküli külföldi uta-
zásokat. Az átmeneti időszakban – amely az ér-
méknél kettő, a bankjegyeknél tíz év, – a központi 
bankokban díjmentesen beválthatók euróra a 
nemzeti fizetőeszközök. Az átmenetet megkönnyí-
ti, hogy az árakat szeptember 30-ig mind a régi, 
mind pedig az új pénznemben fel kell majd tüntet-
ni. 
 
A fogyasztók tájékoztatására és a kereskedők 
esetleges tisztességtelen haszonszerzésének 
megakadályozására több kezdeményezés indult. 
Ilyen például a Máltán indított FAIR-program (Fair-
pricing Agreements in Retailing), amelyhez eddig 
5000 máltai cég csatlakozott. A program résztvevői 
kötelezettséget vállalnak, hogy áraikat nem emelik, 
és pontosan tüntetik fel őket mindkét pénznemben. 
 
Ami az új euróérmék külalakját illeti, januártól bár-
mikor kezünkbe akadhat ciprusi muflonokat vagy a 
máltai Mnajdra őskori templomegyüttesének oltárát 
ábrázoló egy-, két- vagy ötcentes. A tíz-, húsz- és 
ötvencentes ciprusi érmét a sziget kereskedelmi 
jelentőségét hirdető, Kr. e. IV. században használt 
Kyrenia kereskedőhajó képe díszíti. A hasonló 
névértékű máltai pénzeken az ország nemzeti 
címere szerepel. Az egy- és kéteurós érme ciprusi 
változatán Kr. e. 3000-ből származó, kereszt alakú 
bálvány képe látható, a máltai egy- és kéteurós 
pedig a Máltai Lovagrend jelképét, a nyolcágú 
„máltai keresztet” ábrázolja. Málta számára mint-
egy 80 millió, Ciprus számára pedig 79 millió bank-
jegy készül. (Forrás: EU honlap.) 
 
További információk az euró érmékről: 
http://www.ecb.int/bc/euro/coins 
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EU-információ 

http://www.ibiblio.org/theeuro/InformationWebs
ite.htm?http://www.ibiblio.org/theeuro/files/files
.nat/malta.s01.htm 
http://www.ibiblio.org/theeuro/InformationWebs
ite.htm?http://www.ibiblio.org/theeuro/files/files
.nat/cyprus.s01.htm 
 
 
2008 – a Kultúrák Közötti Párbeszéd Éve 
az Európai Unióban: vitasorozat indul 
Brüsszelben 
 

A Kultúrák Közötti Párbe-
széd Európai Évét (Euro-
pean Year of Intercultural 
Dialogue) az Európai Par-
lament és az Európai 
Bizottság hozta létre, az 

1983/2006/EC számú bizottsági döntés alapján 
(2006. december 18.). Az európai év egyik előz-
ménye a 2004-ben induló Soul for Europe (Lelket 
Európának) kezdeményezés volt. Az Európai Unió 
azért hirdeti meg a Kultúrák Közötti Párbeszéd 
Európai Évét, hogy közelebb hozza egymáshoz 
Európa népeit. Egy közelmúltban elvégzett közvé-
lemény-kutatás (Eurobarometer-felmérés) tanúsá-
ga szerint a legtöbb európai körében kedvező fo-
gadtatásra talált a döntés. Három megkérdezettből 
kettő úgy véli, hogy hazájának kulturális életére 
kedvezően hat a más kultúrkörből származó em-
berek jelenléte. 
 
A rendezvénysorozatot népszerűsítő kampány 
december 4-én indult, és az „Együtt a sokféleség-
ben” jelmondatot tűzte zászlajára. A kampány 
megnyitóján számos híresség is részt vett, akik 
jószolgálati nagykövetként az Európa-szerte meg-
rendezendő események népszerűsítéséből is kive-
szik majd a részüket. Közöttük említhető Paulo 
Coelho, a világhírű brazil író, Radu Mihǎileanu 
román filmrendező, vagy Marija Šerifović, az 
eurovíziós dalfesztivál szerb győztese. 
 
A megnyitón bemutatták a kampány arculatát 
meghatározó hét európai projektet, amelyek az év 
folyamán uniós finanszírozásban részesülnek. 
Ezek a városi kultúrával, a szórakoztató művésze-
tekkel, az ifjúság szerepvállalásával, a migrációval, 
a médiával, helyi szinten létrehozott kezdeménye-
zésekkel, videoprojektekkel és a bevándorló kö-
zösségek tevékenységeivel foglalkoznak. A bizott-
ság az említetteken kívül tagállamonként egy-egy, 
azaz összesen 27 nemzeti projektet is támogatás-
ban részesít majd. 
 

A téma iránt érdeklődők egy vitasorozat keretében 
tekinthetik át a kultúrák közötti párbeszéd témáját. 
A vitafórumok célja, hogy lehetőséget kínáljanak a 
tapasztalatcserére, ezzel is hozzájárulva a kultúrák 
közötti párbeszédről folytatott politikai viták során 
elért eredményekhez. A vitasorozat elnöke Shada 
Islam, egy Brüsszelben élő újságíró lesz. Szakte-
rületei az EU kül- és fejlesztési politikája, a beván-
dorlás és az antidiszkrimináció. 
 
A viták során jól képzett szakemberek osztják meg 
véleményüket és tapasztalataikat a kultúrák közötti 
párbeszédről Európában, amelyeket követően 
tapasztalatcserére is lehetőség nyílik. A viták első-
sorban az újságíróknak és a civil társadalomnak 
szólnak, de online regisztrációval bárki részt vehet 
az eseményeken. 
 
A vitákra a brüsszeli Residence Palace-ban kerül 
sor, 2008. márciustól novemberig, minden hónap-
ban. Az első, márciusi találkozó témája a vallások 
közötti párbeszéd lesz, míg áprilisban a „Művészet 
és kultúra” témában gyűlnek össze a szakértők és 
az érdeklődők. A témák időközben változhatnak, a 
honlapon azonban mindig megtalálhatók a legfris-
sebb információk. 
 
Az interkulturális párbeszéd előmozdítását külön 
erre a célra létrehozott webhely szolgálja, amely 
virtuális „európai tér” lehetővé teszi az érdeklődők 
közötti kapcsolatépítést, illetve a már bevált mód-
szerek átadását és átvételét. 
 
További információk: 
● 1983/2006/EC számú bizottsági döntés a kultú-

rák közötti párbeszéd európai évéről: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/ 
2006/l_412/l_41220061230hu00440050.pdf

● A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének 
hivatalos honlapja: 
http://www.interculturaldialogue2008.eu/333. 
html?L=0  

● Az Eurobarometer felmérései a Kultúrák Közötti 
Párbeszéd Európai Évéről és Európa kulturális 
értékeiről): 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217
_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/ 
studies/pdf_word/summary_report_values_en.
pdf

● Európai kulturális portál: 
http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en. 
htm  
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TMT 55. évf. 2008. 3.sz. 

Európai Digitális Könyvtár  A szakértői bizottsági tárgyalás témái a következők 
voltak:  
● a digitalizálás finanszírozásának új lehetőségei a 

köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló 
társulások révén; 

2007. november 27-én a digitális könyvtárakkal 
foglalkozó magas rangú szakértői csoport az Eu-
rópai Bizottság tisztviselőivel találkozott Brüsszel-
ben, hogy megvitassák az európai digitális könyv-
tár létrehozása érdekében eddig tett lépéseket. 

● a kereskedelmi forgalomban már be nem sze-
rezhető és a gazdátlan művek (amelyek eseté-
ben rendkívül nehéz a szerzői jogi jogosultak 
megtalálása) tömeges digitalizálásának lehető-
ségei; 

 
A közelmúltban létrehoztak egy alapítványt az 
európai digitális könyvtár támogatására. Ez intéz-
ményi keretet ad annak a megállapodásnak, ame-
lyet az európai levéltárak, múzeumok, audiovizuá-
lis archívumok és könyvtárak együttműködésük 
megalapozására abból a célból kötöttek, hogy 
közös online hozzáférési pontot biztosítsanak Eu-
rópa kulturális örökségéhez. 

● a tudományos információkhoz való hozzáférés 
és azok archiválásának kérdése (lásd 
IP/07/190). (A tudományos művek kiadói, a 
könyvtárak és a tudományos kutatók megerősí-
tették azon szándékukat, hogy együttműködnek 
abban a kísérletben, hogy a tudományos kiad-
ványok egy tilalmi időszakot követően szabadon 
hozzáférhetők legyenek.) 

 

 
Európa kulturális intézményei 2008 novemberére 
tervezik az európai digitális könyvtár prototípusá-
nak létrehozását, amely legalább 2 millió digitális 
könyvhöz, fényképhez, térképhez, archív felvétel-
hez és filmanyaghoz nyújt közvetlen hozzáférést 
az európai könyvtárakból, levéltárakból és múze-
umokból. A könyvtár állománya 2010-ig gyorsan 
gyarapodik, és az eredetileg tervezett 6 milliónál 
jóval több digitális anyaga lesz, mivel egyre több 
intézmény teszi hozzáférhetővé digitális állomá-
nyát az európai digitális könyvtáron keresztül. 

További információ: 
● A leggyakrabban feltett kérdések: Európai Bizott-

ság. MEMO/07/523, 2007. november 28. (Megta-
lálható a RAPID adatbázisban: http://europa. 
eu/rapid/setLanguage.do?language=en) 

● Jó úton az európai digitális könyvtár létrehozása 
felé. Sajtóközlemény. IP/07/1784, 2007. novem-
ber 28. (Magyarul is megtalálható a RAPID adat-
bázisban: http://europa.eu/rapid/setLanguage. 
do?language=en)  

Az európai digitális könyvtár rendszeres bővítésé-
hez két kulcsproblémát kell megoldani: a digitalizá-
lás finanszírozását, és a szerzői jogi védelem alatt 
álló anyagok digitális könyvtáron keresztül való 
kereshetővé tételének kérdését. 

● Európai Digitális Könyvtár kezdeményezés: 
http://ec.europa.eu/information_society/activi
ties/digital_libraries/index_en.htm 

 
Összeállította: Csákó Beáta 
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EU-információ 

Biztonságosabb Internet Napja 

A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) a magyar nyelvű minőségi tartalmak fejlesztésében (eFestival) együttmű-
ködő társszervezetekkel közösen, az Európai Unió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával, 2005. 
február 1-től az internet 'magyar szegletében' fellelhető tiltott/illegális, illetve a gyermekek számára károsnak vélt digitá-
lis tartalmak visszaszorítására, ezzel kapcsolatban felvilágosítás nyújtására ún. „forró drót” (hotline) szolgáltatást indí-
tott. A honlap az illegális és ártalmas online tartalmak felderítése, kiszűrése mellett igyekszik felhívni a figyelmet az 
interneten megjelenő különösen hasznos, pozitív tartalmakra is, ezáltal elősegítve a hazai internet zavartalan fejlődé-
sét. A hotline egyúttal része egy európai uniós, illetve nemzetközi hálózatnak, melynek tagszervezetei saját országu-
kon belül végzik ugyanezt a tevékenységet, és aktív tapasztalatcsere révén egymás munkáját is elősegítik. 
 
Az évente megrendezésre kerülő Biztonságosabb Internet Napja (Safer Internet Day) rendezvény ötödik alkalommal 
minden rekordot megdöntött, 55 ország részvételével, az egész világon átívelve Új-Zélandtól Costa Rica-ig és Tajvan-
tól Grönlandig. A példa nélkül álló részvétel tükrözi a növekvő aggodalmat az összes szektorból a kormányzattól és 
civilektől kezdve a közszférán át a médiáig annak kapcsán, hogy mekkora fontossággal bír a fiatalok oktatása az online 
technológiák biztonságos, hatékony és etikus használatára. 
 
A magyar Blogathon-cikk a http://blog.eun.org/SID2008/2008/02/csaladi_akcioprogram_a_web_meg.html#more web-
oldalon olvasható. 
 
/MATISZ Hírlevél, 2008. 3. sz./ 
 
 
 
 

„Nem az iskolának, a jövőnek tanulunk.” 
Oktatás és gazdasági versenyképesség 

A Magyar Innovációs Szövetség 2008. február 22-én tartotta közgyűlését mintegy 150 fő részvételével. A közgyűlésen 
előadást tartott Dr. Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter. A szakmai program a továbbiakban az oktatás-
nak a gazdasági versenyképességben betöltött kiemelkedő szerepéről szólt. 
 
Az ma már köztudomású, hogy a versenyképes gazdaságokban a GDP-növekedés döntő hányada az innovációból 
származik. Magyarországon is az innovatív vállalkozások növekedési lehetőségei adják a gazdaság legfontosabb 
kitörési pontjait. Másrészről, a hazánkhoz hasonlóan kedvezőtlen korösszetételű országok csak akkor tudnak napjaink 
kiélezett gazdagsági versenyében talpon maradni, ha a foglalkoztatás szerkezetét eltolják a nagy hozzáadott értéket 
termelő, innovatív munkahelyek irányába. Mindehhez elengedhetetlenül szükségesek a jól képzett, kreatív műszaki 
szakemberek. 
 
Magyarországon azonban egyre kevesebb fiatal diplomázik természettudományos, műszaki területen. A végzettek 
számaránya az európai uniós átlag kevesebb, mint fele (0,4). Az mára már világosság vált, hogy felsőoktatás kibocsá-
tási gondjai csupán a felsőoktatásra szorítkozva nem orvosolhatók. Ezért, összhangban a Kormány által 2007 tava-
szán elfogadott középtávú tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégiával, a Magyar Innovációs Szövetség 
nyomatékosan felhívja a figyelmet a természettudományos-műszaki oktatás fejlesztésének szükségességére az alap-
fokú oktatástól kezdve a felsőfokú oktatásig. Ez nemcsak az innovatív vállalkozásokban rejlő gazdasági potenciál 
hasznosításához elengedhetetlen, hanem meggyőződésünk, hogy az intelligens munkahelyekért folyó kiélezett nem-
zetközi versenyben is az egyik legjobb országmarketing a korszerű oktatási rendszernek és „termékének”, a képzett és 
kreatív fiatal mérnököknek és kutatóknak a felmutatása. 
 
Budapest, 2008.02.22. 
 
/A Magyar Innovációs Szövetség 2007. évi rendes közgyűlésének sajtóközleménye/ 
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