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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság minden meghívott kedves vendégét, tagjait.  
A kiküldött napirendi javaslatban két témát tárgyalnánk meg. Az egyik az a társadalmi 

konzultáció a kutatói infrastruktúra fejlesztéséről, amellyel kapcsolatban a nyár folyamán volt 
egyébként híradás a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, és ezzel kapcsolatban 
köszöntöm dr. Nikodemus Antal főosztályvezetőt. 

Második javasolt napirendi pontunk pedig a szegedi lézerkutató projektnek a kérdése, 
röviden az ELI vagy szuperlézer, kinek hogy tetszik, hogy itt hogy állunk, mint állunk, mert 
ezzel kapcsolatban is a nyár folyamán azért jelentek meg ellentmondásos sajtóhírek, és jó 
lenne, hogyha tisztán látnánk a kérdésben. 

Én tisztelettel ezt a két témát javaslom a mai nap bizottsági ülésének napirendjére venni. 
Van-e esetleg bárkinek bármilyen egyéb észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
kérdezem, hogy a bizottság egyetért-e a napirendekkel, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)  

Társadalmi konzultáció a kutatói infrastruktúra-fej lesztésről 
Akkor megadom a szót először Nikodemus Antal főosztályvezető úrnak, hogy a 

társadalmi konzultációval kapcsolatos ügyek állásáról egy pár szóban tájékoztassa a 
bizottságot. Köszönöm szépen. 

Dr. Nikodemus Antal főosztályvezető (NGM) tájékoztatója 
DR. NIKODEMUS ANTAL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 

úr, és tisztelettel köszöntöm a bizottságot.  
A K+F infrastruktúrafejlesztés programja mögötti társadalmi konzultációt az NGM nyár 

közepén, nyár végén a NIH, tehát a Nemzeti Innovációs Hivatal bevonásával indította, és 
tulajdonképpen négy szakpolitikai szempontból fontos csomópontja van a konzultációnak, 
amire a kérdések és egyáltalán a szereplők inputjai, és a közben NIH-nél folyó kutatások 
alapján végleges választ várunk.  

Az egyik az, hogy a K+F infrastruktúra mint kapacitás, tehát a jelenlegi innovációs 
rendszerünkben hol a helye, és tulajdonképpen a jelenlegi forráshelyzetben milyen 
lehetőségek, opciók nyílnak a konkrét, akár pályázati támogatására. Itt a kapacitásoknál két 
nagyon fontos, és az innovációs rendszerünket mélyen meghatározó összefüggésre szeretném 
felhívni a figyelmüket, hogy önmagában ez a szókapcsolat, hogy K+F infrastruktúra és 
kapacitás, ez nem szerencsés, hogyha önmagában értelmezzük, hiszen a magyar innovációs 
rendszerben nagyon markáns a vállalati kutatásfejlesztési kapacitásokat működtető, azt lehet 
mondani, hogy nagyon dinamikus szektor, és hogyha megnézzük a GDP-hez viszonyított K+F 
ráfordításainkat, ami most örvendetesen azért forráshelyzetünk függvényében én az 1,2 
százalékot pozitív vagy jó adatnak látom. Pontosan ha ezek mögött a, csúnyán mondva, 
driving force-t, tehát a húzóerőt nézzük, akkor ezek a vállalati nagy K+F központok egymás 
után adják át a gyógyszer- stb. létesítményeket, Wiegner központ, ELI-központ, ami ugyan 
még nem valósul meg, de a folyamatot mutatja, hogy ilyen nagyberuházások vállalati 
vezérlettel történnek.  

Az igazán nagy probléma az alapok, a hagyományos kutatási alapok a legjobb 
egyetemeiken, kiválósági központokban, kutatóegyetemeken, akadémiai szférában, amire azt 
mondjuk, hogy az alapok megerősítése fontos. És itt a konzultáción olyan visszajelzéseket 
kaptunk, hogy a ’14-20-as, tehát következő időszaknak nagyon nehéz úgy nekimenni, hogy az 
egyébként személyileg, kutatói kapacitásban lépést tartó intézmények a kiválóságot 
elsősorban a személyi összetételükre gyűjtik be, és nem annyira az egyébként szintén 
intézményi kiválóság szerves részét jelentő infrastruktúrára. Magyarán laborok, eszközök 
nélkül, úgymond infrastruktúra nélkül a legkiválóbb kiválóságok sem tudnak a ’14-20-as 
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uniós programban érdemben jó partnerek lenni, vagy akár nem beszélve, saját jogon pályázni. 
Nagyjából dióhéjban ez a kapacitásoldal. 

A második nagyon fontos az uniós nagy infrastruktúra rendszerekhez, ezt úgy mondják, 
hogy páneurópai kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozás. Ennek a zsargonja ez az ESFRI, 
tehát ami tulajdonképpen az európai kutatási térnek az egyik intézményesült csomópontja, és 
ennek az útiterve vagy roadmap-je, ami 2010-ben lett hatályos. (Michl József megérkezik az 
ülésre.) 48 projektet nevesít, benne egyébként az ELI, vagy mondjuk magyar szempontból 
mondhatnám korábban aspiráltunk az ESS-re. Tehát itt egy sor olyan nagy, tényleg 
páneurópai projekt, aminél nemcsak az a probléma, hogy esetleg mi itt Szegeden vagy máshol 
megvalósítjuk, tehát úgy, mint központot, hanem a nemzetközi együttműködésbe mely 
kapacitásokra milyen feltételekkel tudunk a kutatóinkkal valóban olyan program alapján 
csatlakozni, ami esetleg lehetővé teszi, hogy valóban ezen az európai térben akár a nagy 
ESFRI-kapacitásokra egy mobilitás, egy kívánatos mobilitás alakuljon ki. És nyilván hogyha 
mi az ELI-vel ebben mégis egy belépő, komoly kínálatot biztosítunk, akkor más oldalról 
nagyon fontos, hogy ezeket a komplementaritásokat stb. uniós szinten tudjuk úgymond 
aprópénzre váltani.  

Ebből a szempontból van egy nagyon fontos stratégiai döntési pont, hogy a 48 
projektből durván a munkatársaimmal egy 10-12-t azonosítottunk, hogy aspiráljanak valóban 
jelentős, kiváló hazai kutatók, intézmények, amik az ESFRI-projekt megvalósításában való 
érdekeltséget, részvételt jelenti, amik szükségképpen kint valósulnak meg. Viszont mint 
minden, ez is természetesen pénzbe kerül. Most még kisujjunkat nyújtjuk, de az egész karunk 
kell, tehát most még csak szándéknyilatkozat, később előrehaladási nyilatkozat és így tovább, 
tehát látható, hogy a folyamatban kell igenis a közigazgatáson belül is egy intézményi döntési 
pont. És erre most az időközben már megszűnt EMKIT egy bizottságot, egy tárcai 
szervezetközi bizottság létrehozását rendelte el, amelynek elnöke egyébként Fülöp igazgató 
úr, aki a debreceni ATOMKI-nak az igazgatója, és az érintett tárcák képviselői benne vannak. 
És tulajdonképpen egy sor inputanyag alapján az Akadémia elnöki kutatási infrastruktúra 
tanácsadói testületével konzultálva, és az imént említett NIH-nél külön ezt a kutatási témát 
„Nekifut” néven projektszerűen művelő kollégákkal egyeztetve átvizsgáljuk. Azt lehet 
mondani, nemcsak 10-12 projektet, és ezek alapján shortlistet, nyilván döntési javaslatot 
fogunk a kormány vagy NFK elé terjeszteni, hogy mely ESFRI-projektekben, szükségképpen 
az ELI-n kívül, mert hát az itt van, alkalmasak arra, hogy érdemben beszálljon a ’14-20-as 
időszakban a magyar K+F rendszer, és ezeknek a megfelelő kiválósági központjai, illetve 
ilyen műhelyei. 

Tulajdonképpen az európai dimenziót azért tartom fontosnak, mert arról elég keveset 
tudunk, és ezek most ’14-20-tól lesznek egyre fontosabbak. Én ezért aláhúznám még azt is, 
hogy az ESFRI mellett csatlakoztunk, most Cséfalvay államtitkár úr augusztus végén írt alá 
egy előrehaladási nyilatkozatot a közép-európai ilyen egyeztetett konzorciummal, ami egy 
kutatási infrastruktúra az anyagtudományban valósul meg. És az a sajátsága, hogy ez egy 
közép-európai, tehát olasz, osztrák, illetve Visegrádi Négyek, illetve még a román és szerb 
kutatók vannak benne. 

Harmadik dimenzió tulajdonképpen a magyar szakpolitika hozzáadása ehhez az uniós 
impulzushoz. Itt három dolgot emelnék ki, először is azt, hogy ez a szakpolitika a kutatási-
fejlesztési szakpolitikán belül egy nem azt mondom, hogy Csáki szalmája, de kicsit bizonyos 
értelemben, koordinációs szempontból nehéz, egy problematikus terület. Nyilván egy nagyon 
fontos tudománypolitikai, kormányzati felelősség társul ehhez, az EMMI-t nem kell említeni. 
Az Akadémia akárhogy is nézzük, nem tekinthető kormányzati szervnek, de hát ők értenek 
hozzá a legjobban. Azért is említettem, hogy ezt a bizottságot éppen egy Akadémia által 
delegált igazgató vezeti, és hát mi is itt lennénk, akik az uniós versenyképességi tanács, és 
készülve a ’14-20-as strukturális és horizont 2020-ra, megpróbáljuk ezeket a projekteket 
tényleg becsatornázni, és a támogatásra érdemeseket előkészíteni, hiszen ezek nagyon 
fejlesztésigényesek, és szakmai és pénzügyi szempontból óriási kockázatokat is tartalmaznak. 
Tehát nem szabad akkor megkezdeni a pályázatot, amikor úgymond megnyílnak a források.  
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Ez a koordináció, őszintén mondom, a mai napig nagyon döcögős, és ezt a konzultáció 
visszaigazolta, tehát itt én most ilyen értelemben mint egy megállapítást, nem is annyira a 
saját véleményemet, hangoztatom, és ebből a szempontból ez azért fontos, mert a pályázati 
rendszerünkben – ahogy említettem – vállalati kapacitásoknál, pláne a nagyvállalatok, ott 
nincsen különösebb gond. Ahogy említettem, hogy ezek az Ericsson, Siemens, központok 
úgymond mennek maguktól, persze kell hozzá rásegítő támogatás. És a pályázati 
rendszerünkben, ha megnézik a GOP-ot, ott egy olyan szakpolitikai indokolt doktrínát 
alkalmaz a kormány, hogy szükség van a gazdaságban többletlikviditásra, vállalatoknak 
ebben a helyzetben, válságban támogatására. Tehát azt lehet mondani, hogy a GOP 1.1.1., 
1.3.1-es család az abszorpció szempontjából most a könnyítés miatt, hogy úgy mondjam, 
lábon elmegy, és október 1-től, ha követték a híradásokat, korábban arról folyt a szó, hogy 
abszorpciós problémák vannak, most meg föl van függesztve pontosan ez a néhány, a vállalati 
infrát egyébként nagyon jól támogató pályázat. Csakhogy itt az elitszektor, tehát a 
kutatóegyetemek, az egyetemi kapacitások maximum mint Lázár vagy szegénytestvér, tehát 
mint konzorciumi partner esetleg töredékekben részesül. Tehát látható, hogy ez a kiválóság 
alapú infrastruktúra-fejlesztés ez így ebben a GOP-rendszerben és ebben a doktrínában 
végképp nem fér, pláne egy ilyen tegnapi leállítással bele. Viszont a szűk keresztmetszetet – 
hogy úgy mondjam – a vak is látja, és ez lenne a negyedik, ilyen értelemben, és az utolsó 
megállapítás, ami a konzultációnak is egyfajta összegzése, hogy éppen azért, mert ez egy 
felismert szűk keresztmetszet, és ahogy a GOP az ismert okok stb., abszorpció, egyebek miatt 
ezt nem oldja meg vagy csak nagyon marginálisan, és ugye világos, hogy a vállalati 
kapacitások nem elsősorban a felfedező legkiválóbb kutatási infrák, vagy saját IPR-
szükségletük alapján dolgoznak, tehát nem lehet a kettőt hogy úgy mondjam, egymással 
helyettesíteni. Ezért mindenképpen mi azt javasoljuk, hogy nyilván itt a költségvetés 
elfogadását feltételezve persze majd, hogy a hazai forrásokból, tehát az innovációs alapból 
természetesen nem az akkori sajtókommünikénkben beharangozott 15 milliárd mértékében, 
hanem egy maximált 5 milliárddal mindenképpen ’13 elején reálisnak tartunk egy ilyen, 
valóban a kiválóságot segítő, delikált K+F infra pályázat meghirdetését. Hiszen a GOP azt 
nem tettem hozzá, hogy a KMR-problémát, tehát a Budapest központi régió problémát úgyse 
tudja megoldani, és azért itt az infra szűk keresztmetszetek messze nemcsak a nagy egyetemi, 
Debrecen, Szeged központokban jelentenek valóban szűk keresztmetszetet, hanem 
természetesen a fővárosban, hadd ne soroljam a SOTE-tól a Műegyetemen át az ELTE-ig. 
Ezért is úgy gondoltuk, hogy ez az 5 milliárd mindenképpen annak a 15-nek azt a részét 
jelenti, amit mindenképpen a kutatóhelyekre, az elit intézményi kiválóságot biztosító K+F-
infrára biztosítunk, vagy szeretnénk biztosítani, és az a 10, ami most hiányzik, azt meg 
köszönjük szépen, nagyon örülünk, hogy a GOP pontosan az abszorpció gyorsítása és a 
gazdaság likviditása érdekében, hogy úgy mondjam, magától megoldja. Hiszen azért a kiírási 
feltételeket, hogyha megnézik, abban a vállalatok nagyon előnyösen tudnak beszerezni 
műszereket, berendezéseket, és akár a K+F infrastruktúrának azokat az analitikus vagy 
drágább, vagy speciális eszközeit is, ami az ő versenyképességüket a világpiacon 
világszínvonalon megtartja.  

Köszönöm szépen, lehet, hogy egy kicsit, elnök úr, hosszabb voltam, csak a konzultációt 
most dolgoztuk föl, és ezeket a csomópontokat tartottam fontosnak, és hát nem nagyon állított 
le, úgyhogy visszaéltem a türelmükkel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem szokásunk leállítani senkit, engedjük természetesen, 

hogy gondolatait kifejtse, hiszen azért vagyunk itt. Az a kérdésem, hogy van-e bárkinek 
észrevétele, megjegyzése, kérdése az elhangzottakat illetően? (Jelzésre:) Professzor úr, tessék 
parancsolni. 
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Kérdések, észrevételek 
DR. DÉZSI ISTVÁN professzor (Magyar Tudományos Akadémia): Elnézést kérek, de 

egy általánossággal kezdem. Azért is vártam, hogy ne én legyek az első, de nagyon rosszul áll 
a helyzet. Szóval itt már 20 éve próbáltunk előremenni ebben a dologban, de bizony a fejlődés 
nem jelentős. Lényegében arról van szó, hogy mi lesz ezzel az országgal. Most két dolog van 
persze. Az egyik az, ezt mindenki mondja, hogy fejleszteni kell természetesen, ez az egyik. 
De van egy probléma, a szociális helyzete az országnak. Az meg természetesen választási 
szavazatokat befolyásol nagyon. Ez a fejlesztés nem annyira, mert hát itt az elit vagy valami, 
de a szociális az igen. De most mit lehet csinálni? Ha a szociális helyzet megy lefele, annak 
megvan azért az oka. Az, hogy a fejlesztés nem megy. Ilyen értelemben – persze ilyenkor 
hazabeszél az ember – fejleszteni kell az országot, mert különben a végén még csődbe jut. 
Most persze ezek durva szavak, amit én használok, de hogy mondjam, már annyiszor 
beszéltünk erről, hogy az ember nem válogatja meg nagyon a szavait időnként. 

Az van itt alapjában véve, hogy van egy K+F, és ennek a színvonala csak megy lefele. 
Én nem mondom azt persze, hogy kiválóságok nincsenek. Nyilvánvaló, a magyar nép is nem 
rosszabb, mint a többi szellemileg, megfelelő színvonalú. Itt is van időnként zseni, születik, és 
hát kiválóságok mindig vannak, de ez nem jellemző az egész országra, hogy majd egy-két 
kiválóság meg fogja oldani itt a dolgokat. Tehát amikor a K+F-et támogatom, pályáztatok. 
Elnézést ezekért a szavakért, de elég sok gyakorlat van benne. Azt kell megmondani, hogy 
mennyi az a pályázati pénz, amit el lehet nyerni, mert európai pályázatban is én már 600 
pályázatnál többet bíráltam el. A végén az van, hogy 2000 pályázatból, de oda most már megy 
több, elnyer 200, erre egy országot nem lehet alapítani, ez nem megy. Itt mondhatjuk mindig, 
hogy pályázzanak, és a kiváló megnyeri, megnyeri kettő kiváló. Na mi van akkor? Ez nagyon 
lényeges, hogy a pályázat mögött mi van, mit lehet azzal elnyerni? Ugyanígy beszélhetnénk, 
már elnézést, mert az időt csak viszem, két dolog van itt lényegében. Van a K, hát az az 
alapkutatás lényegében. Itt nálunk mi az, ami támogatja ezt? Az OTKA, azt hiszem, ismert ez 
a rövidítés, annak is megemelték a díját, múltkor az volt legalábbis, gyakorlatilag már nem 
tudom, 41 százalékkal a támogatást. Hát az lett, hogy most pillanatnyilag már nagyon jó 
pályázatokat nyújtanak be, mert két dolog van. Vagy hagyom az egészet, én három hónapig 
nem dolgozom azon, hogy a végén egy fillért se kapjak. A másik kérdés persze, hogy mit 
fogok akkor kutatni, hogyan.  

A másik része pedig kiváló pályázatokat hirdet, aztán mindenki már 10-es, már elnézést, 
10-es értékelést kap. Na most ezek után kinek adjunk? Megnézzük azt, hogy mennyi pénz 
van. Mondjuk bejön 60 pályázat, kaphat 12. Kész. De hogy a 13-ikkal mi lesz, 14-ik, az nem 
érdekel, az nem kap egy fillért se. Ez egy óriási probléma, és ráadásul a százalék. Itt nálunk 
20 ezer kutató van Magyarországon, csak az albánok vannak kevesebben. Az Akadémián, 
most nem pontos számokat mondok, de nagyságrend a lényeg, 2000. Egy intézmény, 
egyetlenegy intézmény mondjuk, ahol 120 kutató van, egy pályázatot megnyer az OTKA-ban. 
Aztán van egy másik intézet, abban is 100-an vannak kutatók, bead 13 európai pályázatot. 
Egy se nyer. Hát akkor mit csinálnak ezek? Tehát lehet, hogy most én egy kicsit olyat 
mondok, ami nem valami pozitív, de azért bizony van ilyen. Ezek után nekiállni, hogy mi 
legyen itt, ez nem könnyű. Ráadásul van még egy általánosan hangoztatott dolog, nincs pénz, 
na mit csináljunk. Persze hazabeszélek, fejleszteni kell. Az országból nem lesz semmi, ha ez 
nem lesz. Ez kell. Az igaz, és ez egy másik, hogy ügyesen kell eljárni, mert a szavazásnál az 
kifejeződik, hogyha már nem is tudok enni, akkor nyilván nem szavazom meg azt a pártot, 
amelyik éppen van. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés. 

Mindenesetre én amellett vagyok, hogy szakemberek által, akik tényleg végzik a 
kutatást, és megvan a problémájuk, azokkal kell megbeszélni, hogy mi a helyzet. Most már 
azt nem mondom, hogy nagyobb pénzt kell ráfordítani, mert ha nincs pénz, akkor az persze 
nehéz dolog, de meg kell gondolni, hogy inkább több embernek adok pénzt a végén, hogy 
legalább tartsák fenn a színvonalat. Esetleg, ha válság van, akkor a válságban mindig a 
színvonalat őrizni kell. Tehát akkor nem az van, hogy a legjobb kap egy legjobbat, mert az 
kiváló, a többiek meg, aki nem is nagyon jól tudja előadni azt, amit akar, az nem kap semmit. 
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Tehát meg kell gondolni. Mi annak idején a rendszerváltás után, ott is hasonló volt a 
probléma, alapvetően nem változott. Az volt, mert én voltam zsűrielnök, hogy inkább több 
kapjon, több kapjon, tartsuk fenn legalább a színvonalat. Ráadásul a nyugati színvonalhoz 
képest, ha ollóban nézzük, régen az olló nem volt annyira kinyílva. Most egyre nyílik, mert 
például beruházni most már azokat az eszközöket se lehet fenntartani, ami a napi munkához 
kell. Tehát elnézést kérek, most itt, hogy mondjam, nem vagyok én annyira pesszimista azért, 
de ezt meg kell gondolni, hogy az országot szerintem fejleszteni kell, mert úgy le fog 
maradni. Ezt se akarom nagyon hangsúlyozni, de volt, aki egyszer, mindenki ismeri az illetőt, 
azt mondta, hogy bizony, akik most születnek meg fiatalok, mint te is, megéled, hogy 
Magyarországból olyan színvonalú lesz, mint Mali.  

Elnézést, itt ilyen helyeken persze nem szoktak ilyenekről beszélni, de hát ezt ki kell 
védeni. Nagyon meg kell gondolni ezt, hogy mit tartunk fönt, és inkább szélesebb körben kell 
fenntartani, mert a vége lesz a 2 ezer kutatónak is, meg a 20 ezernek is. Az Európai Unió, 
hogy kinek ad pénzt, ahhoz kell egy bázis. Hiába mondjuk ezt, hogy ilyen zseni, olyan zseni, 
amikor jön a Philips, meg jön a többi, akkor azért, hogy mondjam, máshogy van az. 

Na elnézést kérek, nem szokás nekem mindig ilyet mondani, de hát sajnos átéli az 
ember. 

 
ELNÖK: Köszönöm, professzor úr. Ha megengedi, főosztályvezető úr, én pár kérdést 

szeretnék azért feltenni, és visszakanyarodnánk a szélesebb társadalmi és gazdasági 
összefüggésrendszerekből a konzultációra. 

Ha jól értem, akkor ez a mostani célkitűzés arra irányul, amit az Akadémia korábban 
megfogalmazott a jelentésében, hogy infrastruktúra-fejlesztések voltak, ellenben műszerpark 
és egyebek elmaradtak ettől, megpróbálja valamelyest ezt a lemaradást behozni. 
Nyilvánvalóan nem lesz egyszerű. Dézsi professzor elmondta nagyívűen, hogy körülbelül mik 
vannak. Valóban nem egyszerű, kérdés az, hogy mikor van az a kritikus tömeg, amikor át 
lehet lendülni abba az irányba, ami már érezhető a gazdaságban is.  

Én ebbe most nem mennék bele, hanem amit meg akarok kérdezni, a következő. Akkor, 
amikor a konzultáció során számbaveszik azt, hogy hol mit lehetne, kellene, mi 
szükségeltetne, műszerek beszerzésétől kezdve bármi, akkor ez a maga nemében valahol 
mégiscsak azon túl, hogy ad egy teljes képet az ország ilyen értelemben vett tudományos 
műszerparkjáról, laboratóriumairól és így tovább, benn van ez a lehetőség is, hogy egyfajta 
fejlesztési irányokat is ki lehet jelölni. Hiszen végső soron, amikor a források ez ügyben 
megmozdulnak, az valamilyen módon bizonyos prioritásokat fog követni. Van-e az tervbe 
véve kicsit ilyen stratégiai gondolkodás szempontjából, tekintettel a forrásoknak mégiscsak 
véges voltára, valamiféle munkamegosztás az országban a különböző kutatóhelyek között, 
vagy valamiféle feladatelhatárolás, hogy ne párhuzamos helyen fusson 25 helyen ugyanaz, 
hanem az erőket ilyen értelemben kicsit koncentráltabban összehúzni egyik, másik, harmadik 
helyen. Nyilván ennek a megfelelő tudományos és szakmai megalapozottságával, de ahogy 
hallottam, ez ügyben elég széleskörű konzultáció van, tehát jó a kép. Van-e ilyen szándék? 
Mondok valamit, hogy ne mindenhol aranyat akarjanak csinálni, hanem lehetőleg egyik 
helyen gyémántot, a másik helyen csinálják az aranyat, vagy harmadik helyen kőolajat. Most 
ezt csak az abszurditás kedvéért mondtam, tehát van-e ilyen.  

A másik, hogyha jól értettem, vagy ha nem, akkor tessék kijavítani, ezek a konzultációk 
és annak a kifuttatása lehetséges projektekre van felfűzve most, vagy már futó projektek még 
sikeresebb befejezéséhez, vagy pedig van egy ilyen általánosabb aspektusa, hogy magát a 
lehetséges kutatási feltételrendszert próbáljuk meg kicsit szintre hozni, már amennyire lehet. 
És aztán ahogy a feltörekvő kutatások esetlegességéből adódik, majd meglátjuk, hogy ebből 
mi sül ki, most a szó jó értelmében tessék gondolni, mert hiszen nehéz előre ezeket 
prognosztizálni, hogy pontosan miből, mikor, hogy lesz konkrét eredmény. Tehát 
projektkifutású ez, ami felfűzhető uniós forrásokra is akár, vagy pedig kifejezetten hazai 
forrásokra is, ilyen értelemben kevésbé projektszerű. Ezt szeretném csak megkérdezni, hogy 
ez ügyben vannak-e ilyen gondolkodások.  
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Dr. Nikodemus Antal (NGM) válaszai 
DR. NIKODEMUS ANTAL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr, a kérdéseket, és természetesen professzor úr felvetésével amellett, hogy egyetértek, 
egy gondolat erejéig reflektálnék. Végéről kezdeném. Azért is a konzultációnak ezeket a 
sarokköveit emeltem ki, mert most azt mondhatnám, hogy is-is. Ahol egyértelműen 
projektszemléletű a dolog, az lényegében kizárólag ez a, sosincs jó szó, de ezek a páneurópai 
nagy, európai érdekeltségű infrastruktúrákhoz való csatlakozás, amik 5-6-7-8-10 éves 
projektek. Remélhetőleg az ELI is ezen belül marad. Tehát itt világos, hogy Európa ezekre 
készül, és tulajdonképpen az ezekhez bekapcsolódás, ami itt most egy mobilitási feltétel, és 
jelenleg nem is annyira a pénz, ami most cash-flowban csönget, hanem az, hogy valakit ne 
hülyítsünk. Ha ténylegesen azt mondjuk, hogy írd alá a memorandum of understandinget, 
mert vigyázat, ezek nemzetközi kötelezettséggé válnak, és ilyen módon nagyon fontos, hogy 
magát a projektet limitáljuk. Erről beszéltem most az ESLI kapcsán, hogy Akadémia vezetése, 
van egy tárcaközi bizottság stb. tehát a kérdésnek a projektágára ez a válasz, a többi viszont, 
és azt lehet mondani, hogy a jéghegynek a víz alatti, tehát a 95 százaléka ilyen értelemben 
nem projekt, hanem egy nagyon is praktikus, tényleg a legjobb szó a felzárkóztató vagy a 
feltételeket, versenyt biztosító felszerszámozása a kiválósági helyeknek. Én sem tudok most 
ennél egyszerűbben fogalmazni, és erre mondjuk, hogy a jelenlegi forráshelyzetet látva 
abszorpció, gazdaságpolitikai válságellenes intézkedések, nem tudunk jobbat már, és a KMR-
nek ez az uniós szabályozásból szükségképpeni kimaradásából mi igenis az alapot látjuk 
olyannak, hogy egy ilyen pályázatot ki tudunk írni.  

A második kérdés, vagyis visszafelé az első, ami ehhez pontosan kapcsolódik, hogy 
ennek a szakmai alapjait vagy programját, ahogy említetted, az irányait, ezeket most a 
konzultációt egyébként menedzselő NIH ilyen „Nekifut” fantázianevű projekt és kutatás 
keretében a partnerek közül is a, hogy így mondjam, legérdekeltebbeket, profikat bevonva 
elkészít egy regisztert és ezeket az irányokat és párhuzamosságokat. És akkor itt hívom fel a 
figyelmet, hogy a kérdőív, tehát azok a kérdőívek, amiket a „Nekifut” most a különböző 
természettudomány, hadd ne soroljam, élettudomány, megvan ennek a nevezéktana, ezt majd 
fogják tapasztalni, kiküld a legjobb, illetve a konzultáció teljes körében, tehát Szegedtől 
Győrig, és Pécstől Budapesten át Miskolcig az összes érintettnek. Ezeket október végére 
dolgozzuk föl, de ez úgymond már nem a konzultáció, hanem pontosan az, amit elnök úr 
kérdezett vagy kérdeztél, hogy ezekből a felmérésekből ki tud-e rajzolódni prioritás vagy 
programirány, párhuzamosságok elkerülése. Ezt mi úgy mondjuk a szakzsargonban, hogy egy 
network vagy hálózatos együttműködés, amikor egy komoly infrastruktúrára is alapozó, tehát 
itt nyilván Szeged-Debrecen között az élettudomány ordít, hogy olyan fontos erősségek 
vannak és összekapcsolási lehetőségek. Azt kell mondjam, hogy erre most a NIH-tanulmány 
szolgáltatja az inputokat. Remélem, egy következő alkalommal a határidőt tartva be tudok 
erről számolni. Ami ennek a pályázatnak a szakmai alapjait képezi, és a pályázat 
természetesen, ahogy említettem, pénztől, költségvetéstől, egyéb forráshelyzettől függ, de 
mindenképpen ebben a szerény, de jól strukturált, jól lehatárolt és nemcsak intézményileg, 
hanem valóban az együttműködést és erősségeket, ha tetszik, ezt a hálózatos együttműködést 
bekalkulálva egy ilyen pályázatban gondolkodunk.  

És akkor, ha egy mondatot még megengedsz, akkor a professzor úrnak két gondolatom 
lenne, hogy én is úgy gondolom, hogy az alapok megerősítéséről nem lehet eleget beszélni az 
országban, és én az alapok megerősítését pontosan a kutatók számában mint egy nagyon nyers 
mutató mutatja, hogy itt Albánia veszélye fenyeget. És tulajdonképpen hogyha ezeket az FP 
vagy horizont 2020, tehát megnézzük a statisztikákat nyerési arányban, ha most kutatóra 
vetítjük, bármilyen furcsa, nem vagyunk rosszabbak. Tehát ha ugyanazt az 18-20-22 
százalékos, professzor úr által említett kimaradókat persze sújtó, de mégis ezt a nyerési arányt 
ez a K+F szektor tudja hozni. Az, hogy harmadannyi kutatónk van, és ebből a kritikus tömeg 
miatt ötödannyi, sőt sajnos annál is kevesebb, 15 százalékot tudunk a fejlett országokhoz 
viszonyítva elhozni, az már egy rendszer- vagy ha tetszik, egy struktúraprobléma, de emögött 
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sajnos tényleg az van, hogy az infrastruktúra mellett hiányoznak a kutatók. Elsősorban én is 
ott látom a szűk keresztmetszetet, hogy ezek az alapok meg legyenek erősítve. 

És a másik nagyon fontos gondolat, szintén professzor úrnak, hogy a kimaradók 
mégiscsak kapjanak, erre meg azt tudom mondani, hogyha ismerik ezeket az ERC, tehát 
European Research Council, tehát a legkiválóbbaknak is szóló uniós kiírásokat, ott most pont 
dolgozunk. Egyébként 40 ilyen van, akik ilyen grantet nyertek az országban, hogy a shortlist 
alatti 100-nak már hazai forrásból fillérekbe kerül most köztünk szólva, tudom, hogy minden 
fillér fontos, biztosítjuk a hazai támogatást, kvázi vigaszdíjszerűen, hiszen ők már ott próbára 
tették magukat. Ne minősítsük, ne vegzáljuk, a zseni alatt vannak egy centivel, és örüljünk 
neki, hogy itt vannak, tehát igenis én is úgy gondolom, hogy méltók arra, és ennyiben ez 
kicsit részben válasz, tudom, nem erre gondoltál, de magát ezt a problémát mindenképpen 
szerényen tudja kezelni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Van-e témával kapcsolatban még valakinek felvetése? 

(Jelzésre:) Tessék parancsolni, Vedres András. 

További kérdések, hozzászólások 
VEDRES ANDRÁS a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének elnöke, a 

Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára: Tisztelt Elnök Úr!  
Az előbb egy honatyai kérdést hallottunk, a lényegre illőt. Már megint fordítva ülünk a 

lovon, és ezért oda fogunk jutni, ahol vagyunk, vagy még lejjebb. Konzultáció a mivelről, a 
mibőlről, a hogyanról. De a legfontosabb konzultáció kell legyen, konzultáció a miről. Mit? 
Mit kellene csinálni? Mi legyen a prioritás? Nos, elmondom, hogy Vedres elvtárs hogy 
csinálja. Fél évig szerveztem egy roadshowt a világban, amely már elindult. Tegnap jöttem 
haza a második állomásról. Az első állomás az Egyesült Államokban volt, a második 
Szevasztopol, Ukrajna, ami közös pontja a szent Oroszországnak és a volt szovjet 
országoknak, majd következik Zágráb, aztán Afrika, Nigéria, majd Európa, Nürnberg, és a 
vége Kína. Ezen a roadshown tegnap 500-an voltunk 33 országból. Olyan pacákok, akik 
csinálnak, és akiket inspirálni kell először, mert ha nincs inspiráció, akkor fordítva ülünk a 
lovon, és biztosítjuk a mit meg a hogyant, meg a mibőlt, de nem mondjuk meg, hogy mit. No, 
tehát mit kell a jövőben alkotni, ez a roadshow-nak a tárgya.  

Mert teli vagyunk megoldandó problémákkal. A megoldandó problémák általánosak is, 
de különlegesek is egyes földrészeknél, az egyes országokban. Tehát tudom, nagyon nehéz, és 
nincs a világon olyan okos minisztérium, aki meg tudja mondani, hogy merre menjen a nép, 
és mi legyen a fő csapásiránya, de az általánosságok itt azok kevesek, és akkor lesz csak 
eredmény, ha tényleg inspirálunk. Most a legutóbbi konzultációnak vagy roadshownak az 
állomása: a módszert fémjelzi, hogy a táskám teli van olyan elismeréssel, amelyet például egy 
kicsivel nagyobb testület, amit úgy hívnak, hogy Duma szent Oroszországban, az díjazott 
engem ezért, hogy ezt az inspirációt elkezdtem és csinálom. Az ukrán Ukrainszkaja Akademia 
Nauka elnöke személyesen ott volt, de úgy volt ott, hogy az inspirációnál hozott a hátán 
valamit, egy új típusú szélturbinát, amit fiatal egyetemistákkal ő együtt konstruált, tudván, 
hogy ez az inspiráció majd oda eljön Ukrajnába, és ő ott kirukkol. Mutatván azt, hogy a 
környezetvédelem terén milyen kis apró részmegoldások vannak.  

Tehát konzultációt arról, hogy mi legyen az irány, és inspiráljuk azokat, akik még itt 
maradtak. És talán hogyha megkapják azokat az eszközöket, amelyeket itt hallottunk, és 
hozzá az anyagi támogatást is, és akkor vannak itten tudósok, akik a hogyant nagyon jól 
tudják, hogy hogyan kell innoválni valamit, akkor újból sikeresek leszünk. De ha nem azzal 
kezdjük, hogy éjt nappallá téve azon törjük a fejünket, hogy mit kutassunk, mit alkossunk és 
utána mit innováljunk, akkor megint csak elszórjuk a pénzt. Tehát konzultáció erről a 
legfontosabbról. Én sajnálom, hogy ezen roadshowban Magyarország nem lett egy állomás, 
mivel erre nézve nem volt itt fogadtatás, mert lemérve ezt a kettőt, az USA-ban az elsőt, 
tényleg nagyon fontos inspirálni azokat, akik képesek alkotni. Mert úgy általánosságban 
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alkotni, mint ahogy Rákosi elvtárs kiírta, hogy írók, alkossatok remekműveket, ott abban a 
szép alkotóházban Szigligetnél, az kevés. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Friedler Ferenc, tessék parancsolni. 
 
DR. FRIEDLER FERENC a Pannon Egyetem rektora: Köszönve a lehetőséget, 

szeretnék visszatérni a napirendhez. Fontosnak tartom az előterjesztést. Arról beszélünk, hogy 
versenyképesség. A kutatásban ahhoz, hogy nemzetközi élvonalbeli tevékenység folyjon, 
három dolog kell. Kellenek megfelelő kutatók, tehát személyi állomány, ez viszonylag jól 
mérhető, ha megvannak a metrikák. Kell megfelelő infrastruktúra, erről beszélünk, és kell 
megfelelő szervezet ahhoz, hogy ez hatékonyan működjön. És ahhoz, hogy ez jól 
hasznosuljon, megfelelő nemzetközi együttműködések kellenek, hiszen alapkutatásban 
semmilyen ország sem tudja lefedni a teljes mezőt. És ahhoz, hogy ez jól hasznosuljon, én azt 
javaslom, hogy a döntésnél ne kizáró okként, de mindenesetre döntésnél szempontként az 
innovációhoz való hozzáállás is szerepeljen, egyébként az előterjesztést én támogatom, de 
plusz szempont lehetne, hogy egyébként szolgálja az innovációt. Nem zárnám ki, hogyha nem 
szolgálja, de ez egy fontos szempont lehet, hiszen a műszaki fejlesztéshez ezzel járulunk 
hozzá. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen főosztályvezető úrnak, hogy 

rendelkezésünkre állt. Élünk természetesen a lehetőséggel, hogy amint a dolgok előbbre 
haladnak, akkor újból egy ilyen keretben néhány szót váltsunk. Még egyszer megköszönöm, 
természetesen, ha van ideje, örömmel látjuk az ülés hátralévő részében is, ha ideje engedi. 

A szegedi lézerkutató innovációs projekt megvalósulása 
Köszöntöm dr. Földi Enikőt a kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes 

államtitkár asszonyt, és a már Nikodemus úr által szóba hozott ELI apropóján megadom a 
szót, tessék parancsolni, államtitkár asszony. 

Dr. Földi Enik ő helyettes államtitkár (NFM) tájékoztatója 
DR. FÖLDI ENIKŐ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Hadd kezdjem azzal, hogy a fejlesztési minisztérium részéről kiemelt figyelem kíséri az 

ELI-projekt megvalósítását. Több ágazat az, aki igazából foglalkozik ezzel, a vagyonpolitika 
és a fejlesztéspolitika. Szeretném, hogyha ezt az ülést, illetve az előadást megoszthatnám 
Lehrner Lóránt úrral, aki az ELI Kft. ügyvezetője és a projekt menedzsere. Én elmondanám, 
hogy a minisztérium szempontjából és a minisztérium képviseletében mi miket tettünk meg 
eddig, hol tartunk, és a projekt részletes állásáról pedig ügyvezető urat szeretném megkérni, 
hogy adjon tájékoztatást.  

A kormány 2010-ben, illetve 2011-ben megerősítette az ELI-projekt továbbvitelét. 
Nemzeti programként került nevesítésre a projekt, és ez azt jelenti, hogy az NFM-en belül 
külön kiemelt figyelmet kell fordítsunk a projekt megvalósítására. Ez nem azt jelenti 
természetesen, hogy az NFM átvenne bármiféle olyan feladatot is, ami a 
projektmenedzsernek, projektmenedzsmentnek a dolga, viszont minden olyan ügyet intéznünk 
kell, amely akár a minisztériumon belül, akár minisztériumok között lendíti tovább az ELI-
nek a megvalósulását.  

Nem akarom hosszúra fogni a beszámolót, de annyit mégiscsak el kell mondanom, hogy 
nyilván külön kezeljük az ELI-HU Kft.-t mint céget, és külön kezeljük magát a projektet. Ezt 
azért érdemes elmondani, mert akkor, amikor átvettük, illetve hozzánk került maga a cég, 
akkor gyakorlatilag anyagilag sem állt a legjobb helyzetben, ezért nemcsak a tulajdonosi 
szerkezetét kellett átalakítani, hanem egy komoly feltőkésítést is kellett tenni, ami 
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nyilvánvalóan biztosítja azokat a költségeket, amelyeket bizonyos pillanatban nem lehet 
elszámolni a pályázati pénz terhére, és egyébként is a cég működési költségeinek egy részét. 

Még azt szintén előzményként hadd mondjam el, hogy az ELI-projekttel kapcsolatosan 
többször vittünk beszámolót az EMKIT ülésre. Azért is legfőképpen, mert az a legfontosabb 
elvárás nyilván a kormány részéről is ahhoz, hogy dönteni tudjon majd a nagypályázat 
beadásáról, hogy egyáltalán hogy állunk, mennyibe kerül, hogyan lesz a működtetése, hogyan 
tud megvalósulni nemcsak a szűk értelemben vett ELI, illetve a cégműködtetés, hanem mit 
hoz ez kvázi jó értelemben a konyhára Magyarországnak, illetve Szegednek, illetve a kutatói 
társadalomnak. 

Ahhoz, hogy ezt az összeget, és mindannyian erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon 
mennyi nagyságrendileg az az összeg, amit rá kell, hogy fordítsunk európai uniós forrásból. 
Azért voltunk rá többek között mi is és az EMKIT is különösen érzékenyek, mert most a ’7-
13-as uniós időszak végén egyáltalán nem mindegy, hogy az a forrás, amit eredetileg elméleti 
szinten, tehát ez a 60 milliárd forint, amit kvázi félretettünk a GOP-ból, vajon a ’7-13-as 
időszakban ebből mennyi kerül elvileg elköltésre, és ezáltal mennyi az, ami fölszabadul. Mert 
ami fölszabadul, arról muszáj nagyon sürgősen dönteni abban az értelemben, hogy olyan 
pályázatokat kell akkor a GOP-ban hirdetni, ami még a ’7-13-as időszakban megvalósítható, 
elkölthető és elszámolható. 

Van egy olyan kormányhatározat, ami az év elejére időzítette azt, hogy összeálljon 
teljeskörűen az ELI pályázati anyaga, és ezért is volt az, hogy megjelent néhány olyan 
sajtónyilatkozat, hogy nagyon nagy csúszásban van a projekt, sőt meg sem fog valósulni. Én 
itt mindenképpen szeretném kijelenteni, hogy mi is azon vagyunk, a cég is azon van, és 
gyakorlatilag ezek a papírokkal alátámasztott tények is, hogy most már körülbelül kettő hónap 
múlva talán le is tudjuk zárni az Unióval azokat az egyeztetéseket, ami alapján elkészülhet ez 
a pályázati anyag. 

De vissza a saját részemre. A projekt előkészítésére biztosítottunk forrást a GOP-ból, a 
gazdasági operatív programból, ez bruttó 3,8 milliárd forint volt. Ez felöleli a teljes 
előkészítés költségeit. Ez a támogatás odaítélése megtörtént, támogatási szerződések 
megkötése megtörtént, előlegek átutalása, ami szükséges volt, megtörtént. A felhasználás 
pedig folyamatban van. Ügyvezető úr nyilván, hogyha ez szükséges, akkor részletesen is el 
tudja mondani, hogy ezek az előkészítési pénzek gyakorlatilag mire fordítódtak. 

Ami a minisztérium dolga még, az a vagyonkezelés kérdésének a megoldása, hogy ez a 
terület, amin ez a projekt megvalósul, az mindenképpen az ELI-HU Kft. vagyonkezelésébe 
kerüljön. Ennek is voltak sok olyan, EMKIT-en Pakucs úr a tanúja, sok olyan felvetés 
született, ami úgy tűnt, hogy a közigazgatásnak a teszetoszasága miatt nehezen vagy kevésbé 
gyorsan valósul meg. Most már ott vagyunk ezzel a vagyonkezeléssel, hogy gyakorlatilag 
lezártnak tudjuk tekinteni, a szerződést kell csak technikailag aláírni. 

Kiemelt üggyé nyilvánítottuk az ELI-vel kapcsolatos hatósági ügyeket. Ez azt jelenti, 
hogy külön meg van jelölve minden egyes hatósági tevékenységre az a hatóság, aki nem 
feltétlen illetékes, de ebben a kormányrendeletben ki van jelölve. Ezek mind-mind a 
gyorsítást szolgálják. Itt a határidők is nyilván szűkebbre vannak szabva, ki van jelölve az 
elsőfok, másodfok, ez elvileg nem lehet akadálya annak, hogy akár az építési engedélyezési 
eljárás során hónapokig elhúzódhasson a határozat kiadása. 

Ami a mi feladatunk volt még, az a prenotifikációnak a kérdése. Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy meg kellett vizsgáltatni, célszerű volt megvizsgáltatni, hogy az uniós hatóságok 
szerint adható-e egyáltalán állami támogatás ebben a konstrukcióban erre a projektre. Erre is 
megérkezett a válasz az Uniótól, tehát ebből a szempontból is teljesen rendben vagyunk. 

Még azt szeretném elmondani, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy ez egy nagyprojekt, 
EU-s szempontból is nagyprojekt, tehát az Európai Bizottság hagyja jóvá. Nem elég csak 
annyi tenni, hogy elővesszük a kiírást és elkezdjük sorba venni, hogy milyen papírokat kell 
beadni, megvan-e, kipipáljuk és beadjuk, hanem egy folyamatos egyeztetést igényel az 
Európai Bizottsággal, a JASPERS-szel gyakorlatilag minden lépésünk. Egy részletes 
megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, az elemei, mindent célszerű és gyakorlatilag 
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kötelező is letárgyalni az EU-val. Ezt látjuk már egyébként a csehek esetében, hogy láthatólag 
előrébb jártak, és most gyakorlatilag visszaestek, mert nem kellő formában, nem megfelelő 
tartalommal, nem olyan egyeztetetten készítették el a pályázatukat, mint ahogy azt egyébként 
elvárták. Úgyhogy amire én külön szeretném felhívni a figyelmet: azért is húzódott el a 
pályázati anyagnak a végső összeállítása, mert gyakorlatilag minden mindennel összefügg. 
Egy talajmechanikai vizsgálat, egy lőszermentesítés, egy közbeszerzés, egy rmtnek az éppen 
aktuális szeletének a véglegezése, ez most bizonyosodott be, hogy célszerű volt ezt a 
módszertant választani, célszerű volt ezeket mindet leegyeztetgetni, mert így azt gondoljuk, 
hogy a végén tudjuk behozni azt a hátrányt, amit esetleg itt az elején határidőcsúszásként 
tudtunk értelmezni. Tervek szerint egyébként október végén nyújtatnánk be a kormánynak azt 
az anyagot, ami már le van egyeztetve a Bizottsággal, a JASPERS-szel, és gyakorlatilag ha 
minden gyorsan megy, hogyha nem kell várjunk háromszor három hónapot az EU 
jóváhagyására, akkor a mi ütemezésünk szerint azért a következő év januárjában már 
támogatási szerződést kellene tudnunk kötni. 

Még annyit szeretnék elmondani, hogy a mostani számítások szerint a 47 milliárd forint 
támogatásrész esik a ’7-13-as időszak terhére, amit ’15. december 31-ig kell elszámolni, és 14 
milliárd csúszna át a ’14-20-as időszakra, ez tartalmazza már az előkészítési költségeket is. És 
ehhez képest kell nekünk párhuzamosan gondoskodnunk a GOP forrásainak a 
felhasználásáról. Az előző előadásban szó volt arról, hogy a GOP-ban az 1.3.1. mindhárom 
konstrukcióját felfüggesztettük pontosan amiatt, mert a pályázatok olyan számban érkeztek 
be, amelyeket muszáj először beértékelnünk, és hogyha ezek jó pályázatok, kifogynak a 
források, ha nem, akkor nyilván újra lehet nyitni ezeket a pénzeket, de komoly összefüggés 
van nyilván az innovációs pénzekről. 

Én köszönöm szépen, átadnám a szót ügyvezető úrnak, és akkor, ha kérdés van, akkor 
szívesen válaszolok. 

Lehrner Lóránt ügyvezető igazgató tájékoztatója (ELI-HU Nonprofit Kft.) 
LEHRNER LÓRÁNT ügyvezető igazgató, ELI-HU Nonprofit Kft.: Köszönöm szépen a 

szót, és tisztelettel köszöntök mindenkit. Próbálnék valamennyire időrendi tájékoztatást adni 
arról, hogy jelenleg hol áll a projekt. 

Kezdeném az építésüggyel, ami miatt nagyon sokáig úgy nézett ki, mint hogyha egy 
helyben toporognánk, különböző közbeszerzési döntőbizottsági döntésekre vártunk, amelyek 
egymást követőek voltak, tehát nem lehetett a törvény erejénél fogva tovább gyorsítani a 
tevékenységeket. Viszont ahogy megvoltak ezek a döntések, szerződést tudtunk kötni 
tervezőkkel. A tervezői csapat nekilátott a munkának, és szeptember 21-én az engedélyes 
tervek el is készültek és beadásra kerültek a hatósághoz. Itt szeretném megköszönni az összes 
minisztériumnak, illetve minisztériumi hivatalnak, a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak, 
Szeged városának a segítőkészségét, mert tényleg nagyon sokat segítettek, nagyon nagy 
támogatást kaptunk tőlük az építésügyi hatósági eljárásos ügyekben. 

A tudományos része a projektnek már elkezdődött a tavalyi év folyamán. A tudományos 
munkaközösségünk megalakult, itt 28 professzort kértünk fel a világ minden részéről, főleg 
Európából és Magyarországról is, akik segítenek a tudományos döntések meghozatalában, és 
a lézerberendezésnek a koncepciós tervei pályázati úton kialakításra kerültek mind 
professzorokkal, mind pedig intézetekkel, különböző egyetemekkel, laborokkal. Az 
együttműködések, szerződéskötések megkötésre kerültek, nagyon sok egyeztetést követően, 
azt hiszem, 14 országgal állunk most kapcsolatban. Különböző szabadalmi, különböző 
iparjogvédelmi aspektusai voltak a szerződéseinknek, ezeket mindegyiket külön le kellett 
jogászokkal egyeztetni, ebben szintén a nemzetközi ügyvédi partnerség is sokat segített. 

Ezt követően az első anyagok a lézerberendezés tervezésére már megérkeztek, ezeknek 
a terveknek az elfogadása folyamatban van. Végső elfogadást a Nemzetközi Tudományos 
Tanács fogja meghozni, az alapján pedig a közbeszerzési eljárását magának a 
lézerberendezésnek, illetve annak a tervezésének fogjuk elindítani terveink szerint a jövő év 
elején.  
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A kivitelezési munkák, tehát az épületek kivitelezési munkái szintén a jövő év első vagy 
második negyedévében tudnak elindulni. Ehhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárások 
dokumentációjának az előkészítése elkezdődött, az egyeztetések a közbeszerzési 
tanácsadókkal folyamatosan mennek. Mi úgy látjuk, hogy azokat a hónapokat vagy heteket 
ezekkel az előrelátó tevékenységekkel be tudjuk hozni, ami a különböző tervezői 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési döntőbizottsági döntésekre várva hiábavalónak 
bizonyultak.  

Nemzetközi aspektusáról szeretnék mondani pár szót. Az ELI-projekt Antal által is 
említett 44 ESFRI-projekt közül az egyetlen, amelyikben közép-kelet-európai országok 
szerepelnek. Csehországban, Romániában és Magyarországon valósul meg szegedi 
helyszínnel. Tehát ez egy magyar projekt, ami Szegeden fog megvalósulni, és szimbiózisban 
van a három projekt, tehát mind a román, mind a cseh, mind a magyar projektnek vannak 
olyan elemei, vannak a tudományos projektnek olyan elemei, amelynek ha nincs meg a cseh 
lába vagy a román lába a projektnek, akkor tulajdonképpen sokkal nehezebb a megvalósítása, 
illetve a tudományos munka, ami vár ránk itt 2015. december 31-ig.  

2015 decemberétől terveink szerint több mint 300 tudós fog dolgozni a szegedi 
lézerközpontban. Javarészt fizikusok természetesen, viszont biológusok, kémikusok, 
különböző anyagtudományokkal foglalkozó szakemberek, orvostudomány képviselőire is 
számítunk. 24 ezer négyzetméteres lesz maga az alapterület. Ebből a lézercsarnok egy elég 
speciális építészeti megoldásokat is fog tartalmazni mind a rezgésbiztosítás, mindpedig a 
hőtechnika tekintetében, ez egy majdnem 7000 négyzetméteres csarnok lesz megfelelő 
sugárvédelmi építészeti megoldásokkal. Maga a lézerközpont egy 100 hektáros volt orosz 
laktanya területén helyezkedik el Szeged határában. Ennek a 100 hektárnak a 10 hektárját 
fogja használni az ELI vagyonkezelésben, és a maradék 90 hektár viszont egy olyan terület, 
amelyik pont itt az előbb elhangzott kutatásfejlesztés vagy innováció részére állhat nyitva, és 
ez szerintem az ELI-n túlmutató lehetőséget ad. Nagyon sok tárgyalást folytattunk akár 
intézetekkel, akár vállalkozásokkal, akik nagyon szívesen jönnének vagy az ELI közelébe, 
vagy Magyarországra amiatt, hogy az ő kutatási-fejlesztési programjaikat hozzá tudják 
csatolni a lézerközponthoz. Itt tényleg elég nagy nevek vannak hál’ istennek a tarsolyunkban 
együttműködést, illetve alletor of interesteket kötöttünk egymással, ezt be is kell nyújtanunk a 
brüsszeli bizottságok részére, és itt egy pár szóval egészíteném csak ki, amit helyettes 
államtitkár asszony mondott. Megpróbáltuk minden lépésünket úgy koordinálni, hogy 
egyéves lemaradással indult újra a projekt 2011 márciusában, tehát muszáj volt olyan 
lépéseket tenni, amivel a brüsszeli döntéseket tudjuk meggyorsítani, tehát a támogatásokat 
vizsgáló irodával vagy a DG Competition-nel való kapcsolatfelvételünk is egy ilyen 
prenotifikációs eljárásnak az elindítása. Reményeink és terveink szerint több hónapos előnyre 
ad majd lehetőséget a brüsszeli döntésben, tehát ezeket a köröket nem kell akkor újra 
megfutnunk, mert tulajdonképpen van egy előzetes véleményünk, amely véleményre a 
legtöbbet adnak a társ-, brüsszeli intézmények is. A JASPERS-szel a kapcsolatfelvétel az első 
pillanatban, 2011 márciusában megtörtént. Tehát ők együtt lélegeznek a projekttel, nem kell 
nekik, ha megkapják az anyagokat, nekiállni és átgondolni, hogy miről van szó, mit 
mondhattunk, mi is ez az egész, hanem ők tudják, hogy sokkal gyorsabban tudják ezeket az 
anyagokat, akár a költség-haszon elemzésünket, akár a gazdasági-társadalmi hasznosságról 
szóló jelentésünket vagy a részletes megvalósíthatósági tanulmányt értelmezni. És így sokkal 
gyorsabban tudunk haladni velük is, ami más esetekben több hónapos vagy akár több éves 
együttműködést kell, hogy hozzon. Nálunk ez már előre elrendeltetett, és így tudunk 
gyorsabban dolgozni. 

Köszönöm szépen és várom a kérdéseket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Vannak-e kérdések, észrevételek, 

megjegyzések? Tessék parancsoljon, Pakucs úr. 
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Kérdések, észrevételek, hozzászólások 
DR. PAKUCS JÁNOS a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: Köszönöm 

szépen, nekem három kérdésem lenne. 
Az egyik az, hogy nyáron kellemetlen vádaskodások jelentek meg a sajtóban, ezzel 

kapcsolatban az volt a válasz, hogy augusztus 30-áig a kormány kivizsgálja ezt a helyzetet. 
Erről semmi információ nem jelent meg, hogy megtörtént-e, egyáltalán mi volt a vizsgálat 
eredménye. 

Második kérdésem, hogyha minden készen van és előrébb léptünk a korábbiakhoz 
képest, akkor nem sok az októberi vége a kormány elé? Mert október végét követően 
november végén lesz EU pályázat benyújtás, aztán szerződéskötés. Nem lehetne ezen is 
gyorsítani? 

A harmadik kérdésem pedig, ha tényleg ilyen jól állunk, akkor nincs-e esély arra, hogy 
Prágát előzve esetleg az egész lézerközpont irányítása Magyarországra kerüljön, ami ma 
egyébként, ha jól tudom, Prágában van. Tehát ha ennyivel jobb pozícióban vagyunk, mint a 
románok, más kérdés, akkor ennek a megszerzése is esetleg egy továbblépés vagy jó esélyt 
jelenthetne.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További kérdés? (Jelzésre:) Dézsi professzor úr. 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN professzor (Magyar Tudományos Akadémia): A következőt 

szeretném megkérdezni, hogy K+F-ről volt itt szó korábban, hogy hogy illeszkedik ez. Az 
volt, hogy a GDP-nek körülbelül egy százaléka az, ami erre fordítódik. Erre mennyi 
fordítódik alapjában véve, milyen arány ez a rész? És K-ból vagy az F-ből fordítódik rá, és 
mennyi marad? 

A másik dolog az, hogy alapjában véve mikorra fog ez teljesen elkészülni, mert hogyha 
mondjuk több év, akkor bizony addig a lézerfizika most is fejlődik, a lézerfizika főleg 
Amerikában fejlődik, az egy stratégiai eszköz most. Mi nem azt fogjuk csinálni 
természetesen, de a tudományos előrelátás konkrétan megvan az, hogy mire alapozódik? Mert 
valahogy ez nem jött ki. Jó, fentoszekundumos jelenségek vizsgálata, ezt például nem 
véletlenül, Németországban a Max Frank intézet intenzíven műveli, ezért is lett fölkérve a 
Krausz Ferenc. Tehát ezekre a kérdésekre szeretném, ha válaszolna. 

 
ELNÖK: Van-e további észrevétel? (Jelzésre:) Vedres úr, tessék parancsolni. 
 
VEDRES ANDRÁS a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének elnöke: 

Egy rövid kérdés, kik a Kft. tulajdonosai?  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Akkor, ha 

megengedik, nekem is lenne egy rövid kérdésem vagy észrevételem. 
Ha jól értettem államtitkár asszonyt, akkor a lassan járj, tovább érsz  mondás ez esetben 

úgy tűnik, hogy igaz, ha mondjuk a csehek példáját nézzük. Bízom benne, hogy így is van. 
Örülök, hogy vannak engedélyes tervek. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy a három 
közép-kelet-európai ország esetében, Románia, Csehország, Magyarország esetében azok a 
sajátosságok, hogy a kutatás szempontjából egyik inkább ebbe az irányba, másik inkább abba 
az irányba, harmadik egy másik irányba súlyozza a maga tevékenységét, ez minek mentén 
alakult ki? Tehát valami helyi sajátosság, kutatói tudásbázis okán, vagy valami egyéb logika 
mentén?  

Köszönöm szépen. Tessék parancsoljon, bocsánat, Révai András. 
 
RÉVAI ANDRÁS a Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség elnöke: 

Köszönöm szépen. A … Szövetség egyik rendezvényén körülbelül két héttel ezelőtt nagyon 
büszkén beszéltek magyar cégek arról, hogy a SELM-mel hogy működnek együtt, és miket 
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szállítanak oda. Felmerül a kérdés bennem, hogy az ELI-vel kapcsolatban milyen 
magyarországi cégek számítanak akár most a megvalósításban, akár a későbbi működés során 
ilyen megrendelésekre? 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és akkor nem tudom, hogy a válaszadásra ugyanolyan 

módon kerül sor, ahogy az előterjesztés volt, vagy ki fogja megtenni, mindenesetre átadom 
akkor a szót államtitkár asszonynak is és ügyvezető igazgató úrnak. 

Válaszok az elhangzottakra 
DR. FÖLDI ENIKŐ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Szerintem ugyanígy fogjuk megosztani. Kik a tulajdonosok? Az állam, fejlesztési 
minisztérium, szegedi önkormányzat, szegedi egyetem. Ezek alkotják a cégnek a tulajdoni 
csoportjait. Az első kérdésre: arányaiban 90 százalék, 5 százalék, 5 százalék.  

Pakucs úrnak a kérdéseire, lehet-e hamarabb benyújtani. Nyilván ezen vagyunk 
egyébként, ez csak egy pillanatnyi állapotnak, egy jól megalapozott állapotnak az ütemterve, 
amit gyakorlatilag mindig felülvizsgálunk annak függvényében, hogy hogyan állnak össze az 
egyes pályázati részek. Tehát amit csak tudunk, azt meggyorsítjuk, jelen tudásunk szerint ez 
egy reális ütemezésnek tűnt, ezért mondtam ezt az időpontot, de nyilván nekünk is érdekünk, 
hogy minél hamarabb történjen meg minden lépés, amit tudni kell. A fejlesztési 
kormánybizottságra készült egyébként egy beszámoló az ELI-nek az éppen aktuális 
állapotáról. Azért is tudom ezt mondani akként, hogy ez a beszámolás megtörtént a nyári 
sajtóvisszhang alapján, és most ez az előterjesztés, amit gyakorlatilag itt tudtunk először 
elmondani, mert a pénteki kormányülésre ment volna egyébként, tehát a következő 
kormányülésre, illetve fejlesztési kormánybizottsági ülésre adunk egy tájékoztatást 
ugyanerről, hogy most hogy állunk. Egyébként pedig a fejlesztési kormánybizottság szinte 
hetente ülésezik, tehát ami döntéseket esetleg még meg kell hozni, vagy amilyen hamar csak 
be tudjuk ezeket vinni, akkor ennek megvan ilyen módon nagyon jól a tere és a kifutása. Az 
összes többi szakmai kérdésre pedig ügyvezető úr válaszol. 

 
LEHRNER LÓRÁNT ügyvezető igazgató, ELI-HU Nonprofit Kft.: Akkor folytatnám 

én is Pakucs úr kérdéseivel. Tényleg most van egy olyan nagy lehetőség, hogy a programok 
előrehaladásával, és tényleg egy akár kormányzati vagy fejlesztéspolitikai együttműködésnél 
sikerül átvennie azt az irányítási lehetőséget, ami eddig a cseh partnereknél volt. Nagyon jól 
működnek ők is, nagyon szépen működnek a humánpartnereink is. Ők bizonyos szempontból 
előreszaladtak nagyon, tehát az ő tudományos hátterük nem volt olyan szépen biztosítva, mint 
nálunk. Itt volt egy elég erős együttműködés a kezdetektől fogva akár a Max Frank Intézetig, 
a Műegyetem, a pécsi, szegedi egyetem, a Wiegner Intézet, vagy akár az ATOMKI-t is lehet 
említeni, együttműködésének az eredményeképpen ülünk most itt. Mert ha ők nincsenek, és 
nem teszik össze a szaktudásukat, tudásukat, erejüket, akkor nem készül el az a tudományos 
alapdokumentáció, ami megalapozta azt a tényt, hogy Szegedre kerüljön, vagy 
Magyarországra kerüljön, és ezen belül pedig az attoszekundumos része ennek a tudományos, 
lézeres berendezésnek pedig Szegeden valósuljon meg, mert ott volt az a szaktudás, az egyik 
olyan bázis Pécs mellett, ahol ennek a megvalósítása biztonsággal végigvihető. 

Most van az a lehetőség, hogy akár az ELI-konzorcium, az a konzorcium, ami 2015 után 
tulajdonképpen mindhárom lézerberendezés működtetését tudományos módon, illetve 
pénzügyi módon is fogja vinni, ennek akár a központja itt Magyarországon, Budapesten vagy 
akár Szegeden lehetne. Ez abban az országban valósulhat meg, ahol az ELI, valamelyik ELI, 
vagy Romániában, vagy Csehországban vagy Magyarországon lehet. Megmondom őszintén, 
ez még döntés kérdése. Van a lézerközpont, és van az ELI, ami egy adminisztrációs hátteret 
tudna neki biztosítani. Erre mi is gondolunk, dolgozunk rajta, hogy azok az eredmények, 
amelyeket nemcsak Magyarországon vagy nemcsak önök látnak, hanem Brüsszelben a DG 
Research-nél is megismernek és elismerik, akkor ezek azért valamilyen módon itt az ELI 
irányításában is egyre nagyobb szerepet tudunk vállalni. 
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Három téma, egészen 2008-ig kell visszamennünk, amikor egy uniós döntés született 
arról, hogy tényleg egy világszínvonalú, úgymond piacvezető lézerközpontot hozzanak létre, 
először Franciaországban, majd Angliában gondolkoztak megvalósítási helyszínként. Később 
merült fel az a lehetőség, hogy ezt a lézerközpontot ne egy nagy lézerközpontként, hanem 
három lézerközpontként, és az akkor újonnan csatlakozó közép-európai országok 
valamelyikében hozzák létre. És a három megvalósítási lehetőségre egy külön kutatási 
program jött létre, ahol, azt hiszem, 40 vagy 41 intézet és egyetem együttműködésével 
tulajdonképpen egy ilyen előterjesztés és előkészítés jött létre. Itt választották ki a három 
helyszínt, és itt lett tulajdonképpen ezek alapján a tudományos munkák alapján kiválasztva, 
hogy melyek azok a lézerberendezések, vagy melyek azok az irányok, ahol tulajdonképpen 
megvalósulhat a lézerberendezés. Romániában a fotonukleáris lézerberendezés jön létre, 
Magyarországon egy attoszekundumos lézerberendezés, Csehországban pedig egy elég erős 
BEMINE fog létrejönni. Mindegyik lézerberendezésben van egy pici olyan rész, ami a 
másikban is valamilyen módon tulajdonképpen együttműködési kötelezettséget ad elő.  

Ezt 2010-ben egy pont a Wiegner Intézetben egy szimpóziummal véget is ért mind a 
magyar, mindpedig a három akkor már kiválasztott helyszín tudományos szimpóziuma, és 
elindult a tudományos munka. Mindenki elindult azon az úton is, hogy a brüsszeli döntéseket 
ehhez kapcsolódóan meghozzák. Brüsszel egy keretösszeget hagyott jóvá, illetve Brüsszel 
jóváhagyta, hogy ez a három ország és ez a három helyszín az, aki erre a pályázati lehetőségre 
tud pályázni. A kormányok pedig megvalósították azt, hogy melyek azok a források, 
forrásrészek, amelyeket tudnak biztosítani kötelező érvénnyel a lézerberendezések 
létrehozására.  

És akkor Révai úrnak szeretnék még választ adni, illetve Dézsi professzor úrnak. A 
kutatásfejlesztési rész: beszéltünk összesen egy 60 milliárd forintnyi megvalósításról, ennek 
több mint a fele kutatásfejlesztési tevékenységet fog finanszírozni. Ez jelenleg is, tehát a 
mostani koncepcionális terveink is kutatásfejlesztési programban valósulnak meg, tehát nem 
úgymond dobozos termékeket vásárolunk, hanem tényleg ezen intézmények, professzorok 
együttműködéséből, munkáiból áll majd össze a koncepcionális tervünk, ami alapján majd 
tervezést és berendezésnek a leszállítását fogjuk megvalósítani. A tervezés kapcsán főleg 
tudományos együttműködés, tehát intézmények, intézetek közötti együttműködésre 
számítunk, viszont a megvalósítás során a nemcsak nagy világcégek, hanem egy külön 
programot is szentelt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve az NGM, ez a hELIos 
program, ahol egyetemek mellett különböző cégek voltak azok, akik forrásokat kaptak, 
forrásokat biztosított részükre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség. Ők ebből eszközöket vásároltak, illetve felkészülnek arra, hogyha elindul az ELI-
projekt, elindul a beruházás, akkor ők már felkészülten, megfelelő eszközökkel ellátva, 
beszállítói kapcsolatokat tudjanak létesíteni. Ugyanolyan közbeszerzési eljárásai vannak, de 
bízom benne, hogy konzorciumban vagy alvállalkozóként ezeknek az eszközöknek vagy 
tevékenységeknek, most már nemcsak az építési tevékenységre gondolok, tudnak. Amit mit 
számoltunk, olyan 10 és 15 százalék között van a tudományos résznél. Ennél lényegesen 
magasabb az építésrész, de ez az, amit minimumként látunk, hogy ennyi körülbelül az a 
kapacitás, akik képesek arra, hogy az ELI-nek beszállítói legyenek. Gondolok akár optikákra, 
különböző eszközökre, akár vákuumtechnológiai eszközöktől kezdve sok mindenre. 

 
DR. DÉZSI ISTVÁN professzor (Magyar Tudományos Akadémia): Ki fizeti? Mennyit 

fizet, mert ha a Kft. nonprofit kft., mennyit áll Magyarország, és mennyit Európa? Mert 
mindig, amit Európától kapunk, annak egy magyar százaléka van, amit be kell fektetni. Ha azt 
viszonyítjuk a K+F-re fordított összeghez, körülbelül mennyi az? 

 
LEHRNER LÓRÁNT ügyvezető igazgató, ELI-HU Nonprofit Kft.: Maga az uniós 

forrás 100 százalékban az Uniótól származik, és 15 százalék belőle a magyarországi 
hozzájárulás. 
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DR. DÉZSI ISTVÁN professzor (Magyar Tudományos Akadémia): Hogy viszonyul ez 
az évi kiadásainkoz? Most. 

 
LEHRNER LÓRÁNT ügyvezető igazgató, ELI-HU Nonprofit Kft.: Ezt én nem tudom 

megmondani, sajnos Antal elhagyta a termet.  
 
DR. DÉZSI ISTVÁN professzor (Magyar Tudományos Akadémia): Mert azért ez is egy 

fontos dolog. A másik pedig, amit kérdeztem, hogy ’15-re lesz kész. 
 
LEHRNER LÓRÁNT ügyvezető igazgató, ELI-HU Kft.: Igen, ’15-ben elkészül maga 

az épület, és ’15-ben elkészül a lézerberendezések nagy része, és ’15 és ’17 között pedig 
ezeknek a lézerberendezéseknek egy upgrade-je, vagy egy technológiai megújítása fog 
megtörténni ’17-re. ’15-ben is már el tudjuk kezdeni a kutatási programjainkat, de ’17-től 
lesznek meg azok a paramétereink, amelyeket az ELI-PP programba véve sikerültek. 

 
DR. DÉZSI ISTVÁN professzor (Magyar Tudományos Akadémia): Elnézést, ez az 

utolsó, hogy a tudományos cégek figyelembe veszik, hogy addig bizony a világban nagyon 
sokat fognak kutatni, és eredmény is lesz. 

 
LEHRNER LÓRÁNT ügyvezető igazgató, ELI-HU Nonprofit Kft.: Így van, mi az ELI-

ről mikor tudományos programról beszélünk, nemcsak a szegedi lézerprojektről beszélünk, 
hanem azokról az együttműködésekről, ami a kutatási infrastruktúrából is származik. Tehát mi 
egy kutatási bázist fogunk nyújtani, kutatási eszközt fogunk nyújtani, ahová jönnek különböző 
kiválasztási procedúrák alapján más országokból, akár most az Unión belülről, Unión kívülről 
vagy pedig fejlődő országokból kutatási programok alapján kutatók saját programjaikat is 
végigvinni. Ilyen alapon lesz egy elég intenzív együttműködés és párbeszéd, és egy bevétel. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e további kérdés, mielőtt az egyéni párbeszédek 

oldalára átcsúszunk? Szabad természetesen azt is, csak azt tisztázzuk előre, hogy ezek 
mennyire a bizottságra tartoznak, vagy mennyire egyéni érdeklődés. Tehát van-e még olyan 
kérdés, észrevétel, felvetés, amiről most a bizottsági üléshez kapcsolódóan bárki úgy 
gondolja, hogy benne rekedt? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.  

Nagyon szépen köszönöm államtitkár asszonynak, igazgató úrnak, hogy időt áldoztak 
ránk, és el tudtak jönni, köszönjük szépen. Egyúttal szeretném kérni is, hogyha a 
későbbiekben bármilyen fejlemény van, akkor szintén hasonló körben osszák majd meg 
velünk tudásukat. Köszönöm szépen még egyszer. 

Van-e a bizottság tagjai között bárkinek bármilyen felvetése egyebek kategóriában? 
Ilyet nem látok, akkor nagyon szépen köszönöm szépen a részvételt, a jelenlétet, és 
mindenkinek további kellemes napot kívánok! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc) 
 
 
 

 

Dr. Pósán László 
az eseti bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


