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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés az állandó meghívottak személyéről 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Pósán László (Fidesz), az eseti bizottság elnöke 
 
Bartos Mónika (Fidesz) 
Dr. Bácskai János (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) 
Harangozó Gábor (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP) 
Mandur László (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 39 perc) 

 
Elnöki megnyitó 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), az eseti bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Az ülést megnyitom. A helyettesítésekkel határozatképesek vagyunk.  

Döntés az állandó meghívottak személyéről 

November végén úgy váltunk el egymástól, hogy az állandó meghívottakra személyi 
javaslatot teszünk, és arról a következő ülésünkön, azaz most döntünk.  

A következő ajánlások futottak be, de mindjárt kiosztásra kerül a többi is - 
tulajdonképpen az a helyzet, hogy az MSZP-től és az LMP-től nem kaptunk jelöltet.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Mert nem tudtuk, hogy mikor lesz bizottsági ülés.  
 
ELNÖK: Végül is mindegy, most is tudunk róla dönteni természetesen, ha meg tudod 

mondani, hogy ki lenne a jelölt (Harangozó Gábor: Egy pillanat türelmet kérek!), mert a 
kormányoldal pártjai, valamint a Jobbik állítottak jelöltet. Elmondom gyorsan, hogy kikről 
lenne szó.  

A kormányoldal jelöltjeivel kezdem: Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal 
elnöke; Dézsi István, aki a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Kutatóintézeténél 
dolgozik, akadémikus; Pakucs János, az Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, korábban 
rendes elnöke volt; Felső Gábor, a Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai 
Kutató-Fejlesztő Részvénytársaságának az igazgatója, tehát ez egy kifejezetten innovációval 
foglalkozó cég; Kovács Patrik, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke - és 
ráadásul nemcsak Magyarországon, hanem van két nagy európai szervezete is a fiatal 
vállalkozóknak, és abban is vezetőségi tag, tehát ebből a szempontból elég széles nemzetközi 
kitekintése van; Friedler Ferenc, a veszprémi egyetem rektora, ezt a jelölést kaptuk még; 
valamint Vedres András okleveles vegyész, kandidátus, és ha jól tudom, ő a Feltalálók 
Egyesületének elnöke, ő a Jobbik jelöltje, ezért nem tudom pontosan, hogy jelenleg az elnöke-
e, de korábban volt ilyen tisztsége, az biztos, de azt hiszem, még most is az elnöke. Ezekről a 
jelölésekről van most tudomásunk. (Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszólása: Én kértem 
Dublecz Károly jelölését!) Igen, de csak hatot tud a kormány delegálni (Sáringer-Kenyeres 
Tamás: Csak legyen fenn…), de meg tudjuk hívni természetesen az ülésekre. Szabad akkor 
kérdezni az MSZP delegált jelöltjét?  

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Kérhetnék egy perc türelmet? Mert meghalt a 

technikám, és telefonos segítséget kérek. (Bartos Mónika megérkezik.)  
 
ELNÖK: Természetesen. Az eddig elmondott nevekkel kapcsolatban van-e bárkinek 

kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelentkező.) Akkor tudunk szavazni ezekről a jelöltekről? 
(Sáringer-Kenyeres Tamás jelentkezik.) Tessék!  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Az innovációs pályázatok kapcsán - ezt 

kötetlen formában mondom - nagyon sok panasz érkezik arról, hogy egyrészt komplikáltak a 
pályázatok, és megszűntek azok a régi, jól bevált pályázatok, mint a kutatás-fejlesztésnél 
például az Innocsekk, ezek a típusok teljesen befagytak. Tulajdonképpen nincs is száz 
százalékig támogatott pályázat, mondjuk a száz százalékkal én se teljesen értek egyet, de van, 
amihez érdemes adni teljes körű pályázatot.  
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A másik pedig az, hogy az Innocsekknek volt egy bevett elszámolási gyakorlata, amit 
mindenki nagyon dicsért, nevezetesen, hogy az alvállalkozók közvetlenül lettek a kincstár 
által kifizetve, és megszűntek azok az anomáliák, amelyek az egyéb pályázatok kapcsán 
felmerültek, hogy megkapta a fővállalkozó, a pályázó a pénzeket, és utána nehézkesen, ilyen-
olyan úton-módon tudta csak… 

 
ELNÖK: Én egyeztettem Mészáros Györggyel, és kifejezetten azt kértem tőle, hogy az 

Innovációs Hivatal és a hozzá kapcsolódó dolgok ügyéről tudjunk szót váltani… (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Elébe szaladtam, bocsánat!) A felvetésed nyilván jogos.  

Én azt gondolom, hogy az illetékes ez ügyben valószínűleg mégiscsak az Innovációs 
Hivatal, és akkor az ilyen természetű kérdéseket megbeszéljük - a február 20-ai héten lenne 
ez. Ennek egyszerű oka van: volt egy kis balesete Mészáros Györgynek, talán izomszakadása, 
és egy kicsit nehezen lábadozott. Január elején, amikor beszéltünk, azt kérte, hogy az orvosi 
előreláthatóság szerint valamikor február második felében tudna jönni. Ez mindjárt itt van, a 
közeljövőben, a jövő héten vagy az azt követő héten.  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Még egy téma van, amit ennek ellenére 

felvetek, hogy mindenki tudjon gondolkodni rajta, ez pedig az, hogy a találmányok 
finanszírozására Magyarországon van-e valami lehetőség. Ezt napirendi pontnak javasolnám a 
következő időszakban, hogy beszéljünk róla mindenképpen. Állítólag a Fejlesztési Hivatalnak 
van egy ilyen osztálya, csak nem teljesen működőképes.  

 
ELNÖK: Nehéz megítélni azt is, hogy a találmányok körében mi tartozik a 

finanszírozandókhoz… (Sáringer-Kenyeres Tamás: Az okosak majd megmondják!) Igen, az 
éneklő patkó vagy egyéb… (Derültség.)  

Határozathozatal 

Visszatérhetünk az állandó meghívottak kérdésére? (Jelzésre:) Buzás Norbert, a 
Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatója.  

Szavazhatunk? (Jelzésre:) Kérem, aki a nevekkel egyetért, jelezze! (Szavazás.) Kilenc, 
egyhangú. Köszönöm szépen.  

Akkor egyelőre nyolc névről tudtunk szavazni, az LMP hiányzik, jelöltet nem adott le, 
ezért nem tudtunk róla szavazni. Természetesen amint lesz az LMP-nek is konkrét jelöltje, 
bármelyik bizottsági ülésen tudunk róla szavazni. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Kérhetem dr. 
Dublecz Károly meghívását?) Természetesen. Az, hogy a különböző üléseken még ezenkívül 
hány meghívottunk lesz a különböző témákban, a témáktól függ. (Sáringer-Kenyeres Tamás: 
Az agrárágazat miatt mondom!) Természetesen. Mindjárt felírjuk az elérhetőséget.  

Egyebek 

Van-e bárkinek az egyebek között bármilyen felvetése? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Elnöki zárszó 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést, az operatív hozzájárulásra különös 
tekintettel. Jó étvágyat kívánok az ebédhez! 

Köszönöm szépen.  
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc) 
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Dr. Pósán László 

az eseti bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


