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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor mond le Miniszter Úr?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

2018.  júniusában  –  a  kormányfő  szándékaitól  nyilván  nem  függetlenül  -  az  Innovációs  és
Technológia  Minisztérium  háborút  indított  a  magyar  tudományos  élet  független  és  tekintélyes
intézménye,  a  Magyar  Tudományos Akadémia ellen.  A koncepció és a forgatókönyv,  amelynek
mentén a konfliktust előidézték a magyar történelemből és bolsevik hatalomgyakorlatból jól ismert.

Szeretném  emlékeztetném  miniszteri  esküjére,  amelyben  ünnepélyesen  megfogadta,  hogy
Magyarországhoz  és  annak  Alaptörvényéhez  hű  lesz,  jogszabályait  megtartja  és  másokkal  is
megtartatja,  miniszteri  tisztségét  pedig  a  magyar  nemzet  javára  gyakorolja. Ehhez  kérte  a
miniszteri esküje végén Isten segítségét is.

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön pontosan tudja, azzal, döntésével, hogy január 1-től önkényesen nem adja oda a törvény szerint
a Magyar Tudományos Akadémiának alaptámogatásként járó költségvetési pénzt, a kutatóintézetek
lehetetlen  helyzetbe  kerülnek:  hiába  van  pénzügyi  tartalékuk,  ha  betartják  a  törvényeket,  nincs
miből fizetni a rezsit. Ön ezzel a fajta nyomásgyakorlással, gyakorlatilag esküszegést követ el, mert
törvénysértésre kényszeríti a kutatóintézetek vezetőit. Kormányrendelet tiltja és az EU-s kutatási
pályázatok  sem  engedik,  hogy  az  intézmények  alapműködését,  az  azzal  kapcsolatos  rezsit  a
megnyert  pályázati  forrásokból  rendezzék.  Ehhez  képest  Ön  miniszterként  arra  akarja  őket
rákényszeríteni, hogy a pályázati szerződésekkel ellentétesen a rezsit ezekből a már beérkezett, de
más célokra elkülönített pénzekből fizessék.

Törvényt  sértett  és  esküszegést  követett  el  azzal  is,  hogy január  17-ére  berendelte  magához  a



Magyar Tudományos Akadémia összes kutatóközpontja és intézetének vezetőjét illetve igazgatóját.
Önnek  tudnia  kell,  hogy  az  egyes  intézetek  Lovász  Lászlótól  az  intézmény  elnökétől  kapták
mandátumukat,  munkáltatójuk  nem  az  Ön  tárcája,  hanem  az  Magyar  Tudományos  Akadémia.
Önnek bármennyire is szeretné, nincs törvényes lehetősége az akadémia igazgatóját  megkerülve
berendelni az intézményvezetőket magához.

Teszi  mindezt  úgy  és  annak  ellenére,  hogy  az  akadémia  vezetése  és  az  Ön  által  vezetett
minisztérium több ízben is  közös tárgyalóasztalhoz ült,  és bár  a tárgyalások megfeneklettek,  az
MTA ekkor vállalkozott arra, hogy ez év tavaszig átvilágítja saját kutatóintézeteit. Cserébe kérték,
hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium addig ne hozzon végleges döntést finanszírozási
kérdésekben. A kérésüknek nem tett eleget, az intézmény kompromisszumra való törekvését nem
akceptálta.

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiekre tekintettel az alábbi kérdésekre várom válaszát:

Mely  jogszabályok  átértelmezése  alapján  véli  azt,  hogy Önnek  van  hatalmazása  arra,  hogy az
Magyar Tudományos Akadémia választott  vezető testületét  megkerülve nyomást gyakoroljon az
autonóm kutatóintézeteinek a vezetőire, melyek munkáltatója Lovász László az MTA elnöke?

Ön  miért  nem  adja  meg  azt  a  bizonyos  tiszteletet  –  amit  a  Miniszterelnök  úr  oly  gyakran
megkövetel más országok kormányaitól, vezető politikusaitól – a Magyar Tudományos Akadémia
képviselőit azzal például, hogy nem kerüli meg a testületet, nem helyezi költségvetési nyomás alá
az akadémiát, vagyis nem zsarolja a magyar tudományos élet képviselőit?

Eddigi döntései alapján nem érzi-e úgy, hogy Ön miniszterként a tudomány árulója lett?

Ahogy utaltam rá, Ön esküszegést és törvénysértés követ el. Így joggal merül fel a kérdés, mikor
mond le Miniszter Úr?

Várom mielőbbi válaszát!

Budapest, 2019. január 16.

Üdvözlettel,

dr. Szabó Szabolcs

független országgyűlési képviselő
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