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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc) 

 
Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), az eseti bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntök mindenkit az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság alakuló ülésén. 

A bizottsággal kapcsolatosan azok a szabályok vonatkoznak ránk, mint a parlament 
általános bizottságaira, magyarán, a helyettesítések ugyanúgy érvényesek, a 
határozatképesség szempontjából is ugyanaz érvényes, 50 százalék plusz egy. Tekintettel arra, 
hogy 15 fős a bizottság, a helyettesítéssel együtt 8 fővel határozatképesek vagyunk, Szólláth 
Tibor Spaller Endrét helyettesíti. Több helyettesítésre nincs is szükség, a határozatképesség 
szempontjából rendben vagyunk. A bizottság ülését megnyitom. 

Három témát javasolok napirendre venni. Az eseti bizottság ügyrendjének 
megvitatását, kiegészítését, módosítását, kinek, hogyan tetszik, és meg kell nézni, hogy ezzel 
kapcsolatosan van-e észrevétel. AZ előzetes munkatervnél az előzetes alatt szó szerint 
előzetest kell érteni, tekintettel arra, hogy most nem tudok olyan szempontból munkatervet 
összeállítani, ami konkrétumokat, hónapokat, napokat tudna tartalmazni, és egy állandó 
meghívotti körre tennék előkészítő javaslatot, ez még nem tartalmaz konkrét neveket, hanem 
bizonyos arányokat, amelyeket szintén a későbbiekben kellene konkretizálni, miután az 
alapelvekben meg tudunk állapodni.  

A napirendi javaslattal kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, megjegyzése, 
kiegészíteni valója? (Nincs jelzés.) Aki egyetért a napirendi javaslattal, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, a napirendet 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Az eseti bizottság ügyrendjének megvitatása/elfogadása 

Rátérünk az első napirendi pontra, az ügyrendre. Ez az ügyrend egyébként a szokásos 
bizottsági ügyrendeket alapul véve készült, nagyon leegyszerűsítve és világosan fogalmazva 
azoktól lényegi eltéréseket nem tartalmaz. Lényegében a Ház megszokott ügyrendjéhez 
igazodó tartalmakat hordoz, de természetesen, ha az ügyrenddel kapcsolatban bárkinek 
észrevétele, javaslata, kiegészíteni valója van, jelezze. 

(Jelzésre:) Zsuzsa javasolja, hogy a 3. §-t nézze meg mindenki, ott van egy kis eltérés. 
Abban van eltérés, hogy a normál bizottságoknál nincs olyan, hogy tanácskozóképesség, az 
eseti bizottságnál ez bevett dolog, elfogadható, bizonyos témák megvitatására alkalmas. 
Ennek egyébként az adja a jelentőségét, hogy világos legyen, hogy maga az eseti bizottság 
bizottsági módosítót nem tud tenni, azt a normál bizottságok tudják megtenni. Véleményezni 
tud minden olyan törvénytervezetet, jogszabálytervezetet, ami a hatáskörébe tartozik, abba a 
hatáskörbe, amit létrehozáskor az Országgyűlés megszavazott, de bizottságként, teszem azt, 
zárószavazás előtti módosító javaslatot vagy bármit csak egyéni képviselői kezdeményezések 
formájában tudjuk megcselekedni. Tehát ennyi, ami a mozgásterünket egy kicsit másképpen 
jelenti. A tanácskozóképességnek ilyen értelemben van szerepe, a határozatképességnek pedig 
ilyen értelemben kevésbé komolyabb súlya van, mint a normál bizottságoknál. Tehát erre a 
némi eltérésre ez a magyarázat. 

Van-e kérdés vagy bármilyen észrevétel az ügyrenddel kapcsolatosan? (Jelzésre:) 
Parancsoljon!  

 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Én azt kérdezném, hogy esetleg az Oktatási bizottságon keresztül tudunk-e valamilyen 

indítványt tenni? Az oktatási bizottságnak azért más az összetétele. 
 



 6 

ELNÖK: Igen, olyat valóban meg tudunk tenni, hogy a mi hatáskörünkbe tartozó 
témák apropóján, ha az bizottsági indítványt igényel, akkor azt az Oktatási bizottság vagy 
bármelyik bizottság meg tudja tenni, ami a parlamenti rendes bizottságok körébe tartozik. 
(Dr. Bácskai János: A témától függően be lehet csatlakoztatni?) Igen. 

 Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Bartos Mónika, parancsoljon! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Azt szeretném kérdezni, elnök úr, hogy amivel a 3. § 

foglalkozik, hogy tanácskozóképes akkor, hogyha az állandó meghívottak többsége jelen van. 
Ez csak ránk vonatkozik? 

 
ELNÖK: Az állandó meghívottakba beleértik azokat is, akiket majd a képviselőkből 

álló bizottsági jelenlét ismeretében megszavazunk, hogy kik legyenek azok a K+F világából 
jövő állandó meghívottak, akik a bizottság munkáját tudják segíteni, tehát ők állandó 
meghívottak, tanácskozási jogú állandó meghívottak, a tanácskozási jog ezzel együtt értendő. 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Tehát nemcsak a képviselők. 
 
ELNÖK: Az a határozatképességhez tartozik. További kérdés van-e? (Nincs jelzés.) 

Akkor szavazunk az ügyrendről. 

Szavazás az ügyrendről 

Aki az eseti bizottság ügyrendjével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság az ügyrendet egyhangúlag elfogadta. Köszönöm 
szépen. 

Javaslat a bizottság munkatervére (2011. őszi ülésszak, 2012. tavaszi ülésszak) 

A második napirendi pontunk a bizottság munkaterve. Ezzel kapcsolatban 
tájékoztatásul jelezném, hogy az eseti bizottságban az összehívások időpontját, lehetséges 
gyakoriságát alapvetően oly módon nem tudjuk tervezni, mint a rendes bizottságoknál, 
amelyek a Ház előtt lévő törvénytervezetekhez igazodóan, azt nem állítom, hogy 
kiszámíthatóak, de többé, kevésbé kalkulálhatóak. Tekintettel arra, hogy az eseti bizottság 
esetében a tárgyalásra igénybe vehető helyszín és sok minden a Ház előtt lévő törvények  
normál menetéhez igazodik. 

A másik dolog, hogy a bizottság olyan témában illetékes a parlament döntése alapján, 
amely a nevéből is következik, ez körül van írva, és természetesen minden olyan témát 
napirendre vehetünk, amelyekről a bizottság úgy ítéli meg, hogy a tárgykörébe tartoznak. 

Én tisztelettel azt javasolom, hogy az előttünk álló, viszonylag belátható időkeretre 
vonatkozóan, ami érinti az őszi ülésszakot, én két olyan témát szeretnék javasolni, amelyeket 
a bizottság vegyen tárgysorozatba, ezeket járjuk körül, értelemszerűen a kutatási, fejlesztési 
innováció szemszögéből. Az egyik a parlament elé már benyújtott felsőoktatási törvény, 
hiszen az a kutatást, fejlesztést érinti. Nyilván ezt a szakbizottság is a maga módján megteszi, 
csak tágabb kitekintésben. Az időpontokat majd le kell egyeztetnünk az érintett törvények 
gazdáival, tárcáival. 

A másik témakör pedig, amit javasolni szeretnék, egy olyan kitekintés vagy látlelet 
felvétele, amelyhez nyilván a kormányzati oldal illetékesét kérjük segítségül, hogy hogyan és 
mint hasznosultak az elmúlt esztendőkben a kutatási, fejlesztési források, ezeknek mi a 
tapasztalata, illetőleg a jövőt tekintve milyen elmozdulási irányokat tervez a tárca, illetve a 
kormányzat e téren. Én azt gondolom, az előttünk lévő és belátható őszi ülésszakra ennél több 
témát nincs értelme betervezni, a tavaszra vonatkozóan pedig természetesen az utolsó ülésünk 
alkalmával felvetnénk azokat a kérdéseket, amelyeket a bizottság érdemesnek tart 
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megtárgyalni, hogy ezeket előkészíthessük. Mindenkitől kérek majd javaslatokat, 
természetesen az elnök is hoz majd javaslatokat, és a terhelés szempontjából én ezt a belátható 
időkeretet javasolom tisztelettel, amennyiben nincs valamilyen ellenállhatatlan tömegigény 
valamilyen nagyobb, hosszabb távú tervezésre. 

Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás? (Jelzésre:) Michl képviselő úré a szó. 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Én azt javasolom, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatalról egy részletes tájékoztatást 

kapjon a bizottság az első alkalommal, tudniillik azt gondolom, hogy a legszorosabban a 
munkánkkal talán ők köthetők össze.  

Nem tudom, a tisztelt képviselőtársaim mennyire ismerik ennek a hivatalnak a rendjét, 
működését, azt gondolom, hatékony lehetne a munkánk, ha tőlük és róluk egy részletes 
tájékoztatást kapnánk, és megismernénk őket. 

Tehát azt javasolnám, ha lehetséges, az első alkalommal ez kerüljön a napirendünkre. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
(Jelzésre:) Sáringer képviselő úr jelentkezik. Parancsoljon!  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. 
Én csak ötletként mondanám esetleg, hogy ebben az új törvénykezési periódusban 

megváltozott a befizetések módja, és ezzel kapcsolatban is érdemes volna javaslatokat tenni, 
hogy a hangsúlyokat hová, milyen irányba helyezzék a pályázati felosztásoknál. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy beszéltem Mészáros 

úrral, az Innovációs Hivatal vezetőjével, Cséfalvay Zoltánnal, aki a gazdasági tárcánál 
hivatalból ennek a kérdésnek elvileg a felügyelője. Én azt javasoltam, nézzük meg, hogyan 
hasznosultak korábban a források, milyen stratégiát tudnánk kijelölni. (Osztolykán Ágnes 
megérkezett.)  

Tulajdonképpen a kormányzat az átadást, átvételt követő hónapokban számba vette, 
korábban hogyan működött az Innovációs Alap, a hozzátartozó hivatal és így tovább, és 
nyilván kijelölte azokat az új irányokat, amelyeknek új hivatali konstrukcióként működniük 
kellene. Az én javaslatom azért ebből indult ki, hogy a kiinduló alap után tudjunk konkrétan 
beszélni a hivatal dolgáról is. Mészáros úrral abban maradtunk, hogy ezt a fajta beszélgetést, 
amennyiben tudunk olyan időpontot találni, ami a bizottság nagy részének megfelelő, helyileg 
is náluk tartanánk meg, amennyiben ezzel a bizottság tagjai egyetértenek. Ez természetesen 
egyébként nagyon fontos lenne. 

(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Ha szabad annyit kérni, nekem az is megfelelne, ha írásban 

kapunk egy összefoglaló tájékoztatót, utána következne a személyes találkozás. Tehát kérjünk 
tőlük egy írásbeli tájékoztatót a jelen állapotról is, tehát ne csak a múltról, hanem a jelenről is. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérni fogjuk. 
(Jelzésre:) Bácskai János képviselő úré a szó. Parancsoljon!  
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót. 
Javasolnám az Innovációs Szövetség meghívását és bemutatkozását is, hiszen az idei 

innovációs nagydíj átadásakor még elég békés hangnemben, de kissé türelmetlenül tették fel a 
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kérdést a politika irányába, hogy tulajdonképpen a részükre és a velük kapcsolatban lévő 
szervezeteknek megígért pénzek teljes befagyasztásáról számoltak be.  

Azt mondták, hogy igazából nekik a nemleges válasz is jobb válasz, mint a 
bizonytalanság, mert a pályázati pénzek, a megígért pénzek nem használhatók fel, és 
tulajdonképpen semmilyen elmozdulás nem látható. Ha az Innovációs Szövetséget 
meghallgatjuk erről, reméljük, az innovációs díj vagy járulék fizetésével kapcsolatos, most 
már a parlament által megszavazott törvény következményéről jó lenne az ő véleményüket is 
meghallgatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ez teljesen indokolt, de nyilván nekünk is egyeztetnünk kell ezeket a programokat, 

úgy, hogy minden érintett az adott időpontra szabaddá tudja tenni magát. 
(Jelzésre:) Bana Tibor képviselő úré a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Nekem a bizottság ülésezésével kapcsolatban lenne egy felvetésem. Azt említette az 

elnök úr, hogy csak korlátozott keretek között tudunk előre tervezni, főleg most, az ülésszakra 
a bizottság üléseit, de Z. Kárpát Dániel frakciótársam kérését is tolmácsolva, aki egyébként 
most egy kilakoltatni szándékozott családnál segít, ezért nem tud itt lenni az alakuló ülésen, 
azt indítványozza, ha lehetséges, akkor keddi napon és a mostaninál egy kicsit későbbi 
időpontban próbáljuk megtartani a bizottsági üléseket. 

 
ELNÖK: 10 óra? 
 
BANA TIBOR (Jobbik): 10-11 óra környékén. Talán inkább 11 óra, de a 10 óra is jó. 
Z. Kárpát Dániel képviselőtársam jelezte, neki másik bizottságban is ott kell lennie 

9 órai kezdéssel, ezért szeretné a későbbi időpontot. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjainak a többségi álláspontját, mert ahogyan a 

parlamentben minden többségi alapon tud eldőlni, itt is ezt tudjuk megcsinálni, ha már szóba 
került. Vélhetően elvileg a keddi nap többé, kevésbé tartható lesz, de szeretném megkérdezni, 
kinek jó a 9 óra?  (Jelzések.) A 10 óra? (Jelzések.) Akkor megpróbáljuk a 9.30-at a többség 
jelzése alapján. Jobban nem tudjuk kitolni, mert az egész napot tönkre tudná tenni. 

Sáringer képviselő úr, parancsoljon! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen.  
Ez inkább technikai volt, amiről eddig beszéltünk. Nekem volna még egy. Tekintsük 

át az innovációs, tehát a kutatási, fejlesztési pályázatok finanszírozását jelenleg 
Magyarországon. Próbáljunk kidolgozni egy javaslatot, hogyan lehetne ezen könnyíteni, 
hiszen ennek a tudásanyagnak szabadabb utat kellene teremteni, mintsem, hogy önrészek és 
egyéb dolgok akadályozzák abban, hogy nem tudják megvalósítani azokat a szellemi 
termékeket, amelyeket várhatóan el lehet adni manapság. 

 
ELNÖK: Ezt megpróbálhatjuk összekapcsolni azzal a kérdéssel, amelyek az 

innovációs kitekintés dolgai, ez ennek fontos része kell, hogy legyen, de természetesen ez 
abszolút indokolt. 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Még az Innovációs Alappal 

kapcsolatban, a fő irányvonalait illetően mely irányba kellene tolni a nagyobb tételeket? 
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ELNÖK: Erre az a felvetésem, hogy a fő stratégiai irányokkal kapcsolatosan az 
Innovációs Alap felhasználásának ilyen értelemben a politikai kijelölései itt érhetők tetten, ez 
így összefüggne. 

(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, ha már így 

belecsúsztunk a tartalomba, a tartalommal kapcsolatban tennék egy javaslatot. 
Az még egy korábbi tapasztalat, hogy még a 6-os keretprogramban Magyarország igen 

jól mozgott, viszonylag sok forrást sikerült elhozni, míg a 7-es keretprogramban elég gyatra 
volt Magyarország teljesítménye, jelentős részben annak is köszönhetően, hogy párhuzamos 
célokra kerültek kiírásra nemzeti finanszírozási programok, amelyeken jóval könnyebb 
elindulni, mert ez az össz-forrásmegszerzést jelentősen tudja csökkenteni.  

Érdemes lenne ezt a kérdéskört megnézni, hogy a nem Magyarországon pályázható 
források, elsősorban a keretprogramos források és a Magyarországon kiírt uniós pályázatok 
mennyire vannak fedésben, és ezek mennyire tudják segíteni, esetleg hátráltatni a maximális 
forrásfelhasználást. 

 
ELNÖK: Itt meghívotti körként körülbelül kikre gondoltál?  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Erre nézve az NFI-nek voltak tanulmányai, 

régebben foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 
 
ELNÖK: Ha már tervezünk, érdemes körülnézni, hogy kit invitálunk meg az adott 

témakörben. Az NFI kormányzati szerepkörhöz, a Fejlesztési Minisztériumhoz van 
csatornázva. 

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Ebben a kérdéskörben talán érdemes az 

egyetemeket is megkérdezni, hogy nekik milyen tapasztalataik vannak. 
 
ELNÖK: Talán a Rektori Konferencia részéről valakit. 
(Jelzésre:) István, parancsolj! 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Javasolni szerettem volna, hogy a Rektori 

Konferencia, illetve az Akadémia képviselőit, akik körében mozognak a kutatási, fejlesztési 
források, meg kellene hallgatni erről a beszámolójukat.  

Nagyon szeretném, ha a bizottság tudna azzal foglalkozni, hogy lassan tervezni kell az 
európai uniós források lehívhatóságát, tehát azokat a kereteket, amelyekbe Magyarország 
pályázik, hogy olyan irányelveket tudjunk megfogalmazni az ő beszámolóik alapján, amelyek 
könnyedebbé, átláthatóbbá, hasznosabbá teheti ezen források lehívását. Én hiszem azt, hogy a 
fejlődés vagy az elindulás egyik alapja az, ha ezek a források jó helyre kerülnek, ez döntően 
meghatározható Magyarországon. 

 
ELNÖK: Kiegészítésként megjegyzem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke kétévente készít egy összefoglaló jelentést a magyar tudomány állapotáról, helyzetéről, 
amit nyilván a rendes szakbizottságok is megtárgyalnak, ugyanúgy értelemszerűen mi is 
tudunk vele foglalkozni, és természetesen érdemes erről konkrétan beszélni, már csak azért is, 
mert a jövő évi költségvetés is kifejezetten a kutatási hálózatnak a bővítését, fejlesztését 
tartalmazza.  

Azt gondolom, ezt kifejezetten a mi hatáskörünkbe is tartozó témakörnek tekinthetjük, 
ráadásul ezek a bővítések az egyetemi szféra irányában fognak megtörténni, úgyhogy ilyen 



 10 

értelemben mind a két felvetés találkozik, ezt természetesen nagyon fontosnak és helyesnek 
tartom. 

(Jelzésre:) Bartos Mónika, parancsoljon! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen. 
É nagy örömmel hallgattam képviselőtársaimat, mert látszik, hogy ez a téma 

mindenkit érdekel, és olyan széles spektrumot ível át a bizottság munkája, hogy ember legyen 
a talpán, aki ezt át tudja tekinteni.  

Az biztos, elnök úrnak igaza van abban, hogy most tudunk kapcsolódni a parlamenti 
munkához, ez a feladatunk is, de az a kérdésem, hogy lesz-e majd az őszi ülésszakot követően 
valamilyen stratégiánk, menettervünk, merthogy honnan, hová akarunk eljutni, hiszen olyan 
sok a felvetés, nehogy elvesszünk a sok kérdés között. Valamilyen eredményt el kellene 
érnünk mindenképpen. 

A másik felvetésem pedig az, hogy egy olyan területen mozgunk, ahol a szakma, a 
kutatóhelyek, az egyetemek és a politika halmazának közös részén kell mozognunk. Nagyon 
sokan érintettek ebben a témában, és az ő bevonásukra milyen elképzelésünk van, illetve 
ehhez kapcsolódóan az állandó meghívottak körét hogyan fogjuk meghatározni? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Az Országgyűlés döntése mindenképpen meghatározza a bizottság mozgásának a 

keretét, ami egyébként, tegyük hozzá, hál’ Istennek elég tág. Ezt arra mondom, ami a 
témakört illeti. Azt, hogy hová akarok eljutni, ha nagyon tágan fogalmazok, akkor azt 
gondolom, az lenne ennek a bizottságnak a legfontosabb feladata az elkövetkező három évre, 
hogy az Európai Unió új költségvetési ciklusára azt a fajta felkészülést megteremtsük, ami 
arról szólna, hogy a Kohéziós Alapok arányait mérséklik, és a mostani tudásom szerint pedig 
a kutatások körét az Unió megduplázza.  

Tehát az lenne a legfontosabb feladat, hogy Magyarországon a kutatás-fejlesztést az 
elkövetkező három évben sikerüljön olyan helyzetbe hozni, hogy jó eséllyel tudjon rástartolni 
az Európai Unió megnövekedett K+F forrásaira. Ebből a szempontból ez azt jelenti, hogy a 
politikának, a gazdasági élet szereplőinek, a tudományos élet szereplőinek egy jóval erősebb 
kohézióját, együttműködését kell megpróbálni generálni. Azt, hogyha sikeresek vagyunk, 
mennyire tudjuk ezt tenni, vagy mennyire tudjuk ezt kevésbé tenni, meglátjuk, de szeretném 
azt hinni, hogy ezt inkább előremozdítani sikerül, mintsem hátráltatni, de ehhez 
értelemszerűen politikailag a legfontosabb kérdés mégiscsak az, hogy maga a 
gazdaságpolitikai irányzat ebből a szempontból milyen eszközkészlettel rendelkezik, ezért is 
javasoltam, hogy a bizottság tárgykörébe az elsők között szerepeljen az a kérdéskör, hogy 
meghallgatjuk Cséfalvay Zoltánt, és értelemszerűen vele diskurzust folytatunk mindezekről. 
Ez lenne tehát a fő cél. 

Tisztelettel megkérdezem, hogy a számos kérdéskör, felvetés, amelyek 
körvonalazódnak, és amelyekkel a bizottságnak a jövőben foglalkoznia kell, ezek időpontjait 
külön-külön le kell tudnunk szervezni, tehát most nehéz lenne azt ütemezni, hogy például ez a 
téma lesz január 2-án, vagy ez a téma lesz december 12-én. Én ebből a szempontból kellő 
megértést és empátiát kérnék a bizottság tagjaitól. Értelemszerűen olyan sorrendben 
igyekszünk egyébként ezeket leszervezni, amilyen sorrendben a logikája is diktálja, részben 
pedig ahogyan sikerül a szereplőkkel a megfelelő időpontokat egyeztetni, és természetesen 
ahogyan ezt a parlamenti egyéb elfoglaltságok és a menetrend ezt lehetővé teszi. 
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Szavazás 
Azt viszont szeretném megkérdezni és konkrét szavazásra bocsátani, azzal egyetért-e a 

bizottság, hogy még most, az őszi ülésszakban – nem tudom most hirtelen, ez hány hét – ezt a 
két témát megnézzük, egyrészt az innováció múltja, jelene, jövője kormányzati 
összefüggésrendszerben, másrészt pedig a felsőoktatási törvénynél a K+F-re vonatkozó, a 
bizottságot érintő kérdései.  

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazásával erősítse meg! (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Köszönöm szépen. 

Javaslat az állandó meghívotti körre 

Utolsó napirendi pontunk javaslat az állandó meghívotti körre.  
Első olvasatban azt sugallja a felvetés, hogy konkrét neveket szeretnék javasolni. Ez 

tévedés, nem szeretnék konkrét neveket javasolni, én egy elvet szeretnék javasolni, 
nevezetesen, hogy a bizottság összetételét alapul véve, 15 fő, arra tennék legelőször 
javaslatot, hogy 9 fő legyen az állandó meghívotti kör, akiket tanácskozási joggal hívunk, és 
ez a 9 fő pedig kétharmad, egyharmad arányban, ahogyan a bizottsági képviselői arányok 
tükröződnek, úgy álljon össze, hogy 6-ra tesz javaslatot a kormányoldal, 3-ra tesz javaslatot 
név szerint az ellenzéki oldal, és a következő ülésünkre már konkrét nevekkel tudnánk jönni, 
a bizottság erről konkrétan szavazni tudna. Ha ez az elv elfogadható, akkor tisztelettel kérem, 
hogy a kellő konszenzus érdekében próbáljuk meg ezt megcselekedni, és ne oktrojáljunk 
neveket semmilyen módon senkire.  

Tehát kifejezetten az lenne a kérésem, hogy olyan szakemberek, akiknek köze van a 
kutatáshoz, fejlesztéshez és az innovációhoz, és természetesen egy-egy konkrét ügy apropóján 
a konkrét ügyhöz tartozó szakértőket eseti jelleggel mindig meg tudjuk hívni, ők lennének az 
állandó tanácskozási jogú emberek. Például a felsőoktatás és az akadémiai kutatás esetében 
értelemszerűen a Rektori Konferencia és Akadémia részéről meg fogunk valakit hívni, de ez 
nem feltétlenül azt jelenti, hogy a Rektori Konferencia elnökének állandó tanácskozási joga 
van, hacsak nem érkezik ilyen természetű javaslat. Elfogadható ez így? (Igen jelzések.) 
Vállalható mind a két oldal részéről, hogy 3 hét múlva, a következő ülésünkre viszont nevek 
is jönnek, amelyekről beszélni tudunk? Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. 
– Mindenki jelez.) Köszönöm, ez egyhangúnak tűnik. 

Egyebek 

Van-e egyéb felvetésük a bizottság tagjainak? 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Mikor lesz a következő ülésünk?  
 
ELNÖK: Meglátjuk, a parlamenti menetrend függvényében két vagy három hét múlva, 

és igyekszünk ezt a keddi napot belőni. 
(Jelzésre:) Osztolykán Ágnes, parancsoljon! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm a szót.  
Azt szeretném megkérdezni, bár most furcsa helyzetben vagyunk, mert nagyon 

kevesen vagyunk, tehát továbbra is én nyertem ezt az innovációs dolgot, viszont 
zsákbamacskát árulnék, ha azt mondanám, hogy olyan szintű tudásom van az innovációban, 
mint amit érzékelt itt a bizottság, tehát az a kérdésem, hogy ugyanúgy, mint a normál 
bizottságok esetében, mondjuk itt is szakértő segíti az ember munkáját, és ez ugyanúgy 
működik, mint a normál bizottságban? 
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ELNÖK: Ez úgy működik. Az állandó tanácskozási jog részünkről azt jelenti, hogy 
leülünk mindenhez az asztalhoz, és ahogyan mi most itt szót kérünk, hozzászólunk, véleményt 
mondunk, ugyanúgy megtesszük akkor is, de a szakértők a bizottság mellett nem 
automatikusan szólhatnak.  

Van-e esetleg további kérdés, felvetés? (Nincs jelzés.)  
Nagyon köszönöm a megjelenést, nagyon köszönöm a konstruktív hozzáállást, az 

idővel is nagyon hatékonyan tudtunk gazdálkodni. Bizottsági ülésünket berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 37 perc) 
  

 
Dr. Pósán László 

az eseti bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


