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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntök mindenkit, aki el tudott jönni erre a viszonylag korai időpontra, és 
természetesen azt a tényt is már elmondtam több mindenkinek, de most megerősítem, hogy a 
földtörvény vitája ma kezdődött, ebből következően elég sok képviselőnket el is szólította. 
Ettől függetlenül azt gondolom, hogy azok a témák, amelyek a mai bizottsági ülésre 
javaslatként megfogalmazódtak, szintén elég fontosak és érdeklődésre számot tartóak 
lehetnek, még ha nem is olyan széles kört tudnak megmozgatni, mint a földtörvény kérdése, 
ez tagadhatatlan.  

Mind a két előadás lényegében a nemzetközi dimenzióját érintené a kutatásnak, az 
innovációnak, és ennek a szakpolitikai és szakdiplomata részét. Tisztelettel tehát ezt a két 
napirendet, az írásban kiküldött napirendet terjeszteném elő, ha egyetértenek vele, akkor 
kérem, ezt kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Akkor ily módon a bizottsági ülést megnyitom, megkezdjük, és megkérem Korányi 
Lászlót, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettesét, akit nagy tisztelettel köszöntök, hogy 
Magyarország tudományos és technológiai szakdiplomáciájáról egy rövid tájékoztatást 
méltóztasson nekünk adni. Köszönöm szépen előre is. Tessék parancsolni! 

 

Tájékoztató Magyarország tudományos és technológiai szakdiplomata 
hálózatáról 

Korányi László (Nemzeti Innovációs Hivatal) tájékoztatója 

KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Köszönöm 
szépen. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönjük a megtisztelő lehetőséget, hogy 
azokról a kérdésekről egy kicsit beszélhetünk, amelyek tulajdonképpen nemcsak a Nemzeti 
Innovációs Hivatal szempontjából, hanem úgy gondoljuk, hogy a magyar innováció és K+F 
egésze szempontjából fontos kérdések. 

Akkor rögtön rá is térnék arra, ami az én napirendi pontom, a TéT-attaséi hálózat, a 
magyar K+F+I szakdiplomata-hálózatról van szó. Gondolom, hogy önök ebben a bizottságban 
azért az alapvonalait ennek ismerik. Ez egy olyan speciális szakdiplomata-hálózat, ami a 
magyar diplomáciába integrálódva, tehát a magyar külképviseletek keretében működve, a 
Nemzeti Innovációs Hivatal szakmai irányítása alatt és a Külügyminisztérium szervezeti 
rendjébe tagozódva működik. 

Igazából ez egy viszonylag friss és új keletű hálózat, legalábbis ami a magyar 
diplomáciát illeti, a ’90-es évek elején jött létre ez a hálózat, és azt kell mondanom, hogy 
ezzel Magyarország egy olyan dolgot hozott létre, ami ugyan jó néhány más országban is 
működik, de azért abban az időben ez még egy nagyon élenjáró döntés volt. Ez egyébként 
amennyire tudom, Pungor akadémikus úrnak az érdeme, aki ezt a hálózatot kezdeményezte, 
néhány nemzetközileg is sikeres példa alapján. 

Mi a célja egy ilyen hálózatnak, és miért jó ez, hogy Magyarországnak van egy ilyen 
szakdiplomata-hálózata? 

Ez a szakdiplomata kifejezés azt jelenti, hogy olyan diplomata, aki valamilyen 
speciális területért felelős, nem politikai területért felelős, de a Külügyminisztérium által 
üzemeltetett külképviseletekben vannak politikai jellegű diplomaták, vannak konzuli 
diplomaták, akik a magyar állampolgárok érdekvédelmével foglalkoznak, és vannak 
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úgynevezett szakdiplomaták, akik egy-egy területért felelősek. Magyar viszonylatban 
egyébként legnagyobb a külgazdasági szakdiplomaták száma, utána mondjuk talán a 
tudományos és technológiai szakdiplomaták következnek és vannak a kulturális 
szakdiplomaták, és van néhány helyen agrár szakdiplomata. És akkor a brüsszeli állandó 
képviseletet nem érintem, mert az tulajdonképpen egy más szervezet, az lényegében a magyar 
államigazgatást képezi le, a brüsszeli állandó képviselet, és vannak ezen kívül a katonai 
attasék, akik lényegében függetlenül működnek a magyar Külügyminisztérium által 
üzemeltetett diplomáciai hálózattól, bár a gyakorlatban ugyanabban az irodában van az ő 
irodájuk. 

Tehát visszatérve a kérdésre, hogy miért jó az, hogy Magyarországnak vannak ilyen 
szakdiplomatái. Az egyik nagyon fontos és önök előtt gondolom, különösebben nem 
bizonygatandó tény, hogy ma a tudomány, a technológia egyre inkább nemzetközivé válik, 
egyre inkább jellemző az, hogy a tudományos eredmények nemzetközi együttműködésben 
születnek. 

Erre vonatkozóan csak egy adatot mondanék, hogy 1985-2007 között az egy szerző 
által publikált tudományos cikkek száma 45 százalékkal csökkent, a belföldi társszerzős 
tudományos cikkek száma 136 százalékkal, a nemzetközi társszerzős tudományos cikkek 
száma 409 százalékkal nőtt. Tehát ez mondjuk egy tényszerű bizonyítéka annak, hogy a 
tudomány alapvetően nemzetközivé válik, és egyre rohamosabb ütemben és mértékben. 

Ebből Magyarország sem maradhat ki. Ebben a nemzetközivé váló tudományos 
életben segítséget nyújtanak a TéT-szakdiplomaták, együttműködések kiépítésében, 
együttműködések fenntartásában, ez az egyik fontos terület. 

Egy másik fontos terület, hogy Magyarország tudomány- és innovációpolitikai 
eszköztárát nagyon jelentős mértékben gazdagíthatja az, ha megismerjük a legjobb külföldi 
gyakorlatokat. Ma a világban minden ország próbálja valamilyen módon erősíteni az 
innovációt, minden országban alapvető felismerés az, hogy a gazdaság fejlődése szorosan 
összefügg az innovációval, szorosan összefügg azzal, hogy az állam milyen politikákat, 
milyen pályázati struktúrát tud kialakítani, tehát az állam szerepe igen jelentős. 
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt is verseny folyik az egyes országok között, akár 
csak a gazdaságban, egy olyan verseny, amely arról szól, hogy ki tud hatékonyabb 
kormányzati innovációs politikát kidolgozni és működtetni. Ezeket megismerni olyan 
emberek tudják, akik valamilyen módon be tudnak - most ez nem lesz egy szép szó - épülni 
egy adott ország kormányzati, innovációs rendszerébe, olyan módon, hogy megismerik annak 
a működését, nemcsak a külvilágnak szánt anyagok alapján, hanem a gyakorlatban is. A TéT-
attaséknak tehát egy következő fontos feladata, hogy ezeket a nemzetközi legjobb 
gyakorlatokat megismerjék, és Magyarországra közvetítsék, annak érdekében, hogy 
Magyarország ezekből kiválaszthassa azt, ami a saját gazdasági, tudománypolitikai, 
innovációpolitikai céljai szempontjából fontos.  

Egy másik fontos feladat a befektetők Magyarországra vonzása. Ez a közgazdasági 
vagy külgazdasági szakdiplomatáknak is feladata, azonban egy nagyon speciális terület az, 
akik a high-techbe, akik a korai fázisú innovatív vállalkozásokba fektetnek be, tehát ezekkel a 
kapcsolattartás, ezeknek a befektetőknek a Magyarországra vonzása, Magyarország 
értékeinek a megismertetése olyan befektetők számára, akik ezt a speciális területet és ezt a 
speciális szaktudást Magyarországra tudják hozni.  

Egy külön fejezet tulajdonképpen az EU-n belüli feladatok köre, hiszen itt egy kicsit 
más a felállás, mint a bilaterális esetekben, hiszen az EU-ban mi tagok vagyunk, tehát az EU-
politikák alakítása, az EU-politikák kiépítésében való részvétel nagyon-nagyon fontos 
feladata a tudományos-technológiai szakdiplomatáknak. Hiszen azon - most csak egy konkrét 
példát mondva -, hogy a készülő Horizont 2020 programba milyen programok, milyen 
alprogramok, milyen megfogalmazások lesznek benne, rengeteg múlik, hogy a magyar 
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tudományos élet, a magyar innováció milyen mértékben tud majd részt venni ezekben a 
pályázatokban. Azt lehet mondani, hogy igazából most ebben az előkészítő időszakban dől el 
sok minden, hogy utána a következő 7 évben az EU különböző innovációs programjaiban 
milyen mértékben és hatékonysággal tudnak a magyar tudományos élet, a magyar gazdasági 
élet innovatív szektorainak résztvevői részesülni, ez pedig csak egy olyan módon végezhető 
feladat, amikor valaki személyesen ott van a helyszínen. Nem véletlenül maga az ÁK is egy 
óriási szervezet, ezen belül működnek… működik a magyar TéT-szakdiplomata - az 
elszólásom nem volt véletlen, erre majd rátérek. Ez tehát egy kicsit más feladatkör vagy 
eléggé más feladatkör, ami az EU-s kapcsolatokat illeti.  

A bilaterális oldalon nagyon fontos feladat még olyan bilaterális megállapodások 
létrehozása, amelyek két ország közötti együttműködést erősítik, egy olyan területen ráadásul, 
amely mind a két fél számára egyértelműen hasznos, politikai megfontolások viszonylag 
kevésbé színezik, de erről, tehát a bilaterális megállapodásokról majd Ildikó fog 
részletesebben beszélni.  

Hadd mondjak egy példát! Én magam voltam TéT-attasé 2007 és 2012 között, én Tel-
Avivban voltam TéT-attasé. Mondjuk az valószínűleg ismert, hogy Izrael ma a világ 
innovációjának az egyik fontos központja - sokan a Szilikon-völgy mellett emlegetik, a vicces 
elnevezése Silicon Wadi. Az Izraelbe akkreditált brit nagykövet egy gondolatát szeretném 
idézni. Azt mondta a brit nagykövet - az nem egy kicsi ország -, hogy igazából Nagy-
Britannia viszonylag kevésbé tud politikai téren tenni mondjuk a közel-keleti békefolyamat 
érdekében, Nagy-Britannia kicsi ehhez, kevesek az eszközei, de ami Nagy-Britannia számára 
nagyon fontos az Izraelben folytatott diplomácia szempontjából, az az, hogy erősítse Nagy-
Britannia és Izrael közötti tudományos és technológiai kapcsolatokat. Tehát még egy olyan 
ország szempontjából is, mint Nagy-Britannia, amely végül is egy világhatalom, a Biztonsági 
Tanács állandó tagja, még az ő számára is a fő terület egy bilaterális relációban a tudományos 
és technológiai együttműködés. Azt kell tehát mondanom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos 
része ma a világ diplomáciájának.  

Még egy olyan példát szeretnék mondani, amely azt mutatja, hogy másik oldalról 
ennek még politikai hozama is lehet. Pont Izraelben - erről egy picit többet tudok - 
kezdeményeztünk egy olyan együttműködést, amely izraeli, palesztin és magyar kutatók 
együttműködése volt a nanotechnológia területén. Azt kell mondanom, hogy ennek kapcsán 
például csak a sajtóját tekintve - félretéve most ennek a tudományos és egyéb szempontjait, 
csak a sajtóját tekintve - Magyarország be tudott kerülni az újságokba, pedig nem sokszor 
fordul elő, hogy mondjuk a magyar diplomácia mondjuk az izraeli meg a palesztin sajtóban 
megjelenik ilyen feltűnő módon.  

Azért hogy más példákat is mondjak: Németországban - amely Magyarország 
szempontjából talán a legfontosabb gazdasági partner vagy egyértelműen a legfontosabb 
partner - működik egy olyan hálózat, amely önök előtt nyilván ismerős, a Fraunhofer-
intézetek hálózata, és hogy ennek a tapasztalatai, sőt hogy ennek a gyakorlata Magyarországra 
jöjjön, az is a tudományos és technológiai szakdiplomata egyik eredménye volt. Ma a 
SZTAKI-ban már működik egy Fraunhofer-mintájú intézet, és nagy erőfeszítéseket teszünk 
arra, hogy legyen még néhány további ilyen Fraunhofer- mintájú intézet Magyarországon, 
például a Műszaki Egyetemen tervezzük ezt. 

Egy mondatot róla, hogy miben különleges ez. Ez egy olyanfajta intézmény, hogy 
Németországban ez egy teljes hálózat, ahol a felsőoktatás, az ipar és az állam közösen 
finanszíroz olyan projekteket, amelyeknek a gazdasági hatása egyértelműen látszik. Tehát ez 
egy kifejezetten iparorientált K+F intézményhálózat. Szeretnénk, ha ebből Magyarországon is 
több lenne. 

Nem tudom pontosan, mennyi időm van, de még szívesen beszélek hosszasan… 
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ELNÖK: Ha fontos gondolatai, közlendője van még, mondja nyugodtan, nem fogjuk 
önbe fojtani a szót. 

 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Inkább talán még 

néhány adatot arról, hogy a magyar hálózat hogyan néz ki. Elvileg 11 állomáshelyen működik 
ilyen szakdiplomata, végig is sorolom akkor, mondjuk elindulunk nyugat felől: Washington, 
London, Párizs, Róma, Berlin, Helsinki, Tel Aviv, Moszkva, Peking és Tokió, ezeken a 
helyeken létezik ilyen pozíció. Sajnos, jelenleg ezeknek körülbelül a fele van csak betöltve 
vagy kevesebb mint a fele, hogy a poharat honnan nézzük. És van néhány olyan pozíció, 
amelyiknek jelenleg a felfüggesztéséről van szó, ilyen Róma és Helsinki. Ez még nem dőlt el 
egészen, itt egyrészt a Külügyminisztériumot is érintő leépítések miatt volt szükség 10 
százalékos csökkentésre, ebben eltérő kalkulációk vannak. A Külügyminisztérium úgy 
számol, hogy a 11-nek a 10 százaléka 2, merthogy itt nem érvényesülnek a kerekítési 
szabályok, mi azt szeretnénk, hogy a 11-nek a 10 százaléka csak 1 legyen, de ebben még 
nincs döntés. 

Ugyanakkor, ami a terveket illeti, azért vannak elképzelések a hálózat bővítésére is. 
Bocsánat, Brüsszelt lehet, hogy nem mondtam az előbbi felsorolásban. A hálózat bővítésére 
egy nagyon konkrét elképzelésünk van, pontosan Brüsszelben, ahol jelenleg egy 
szakdiplomata dolgozik, és már nagyon közel van a kormány-előterjesztéshez az a szándék, 
hogy még két pozícióval bővítsük a brüsszeli hálózatrészt. Ennek pontosan az a fő oka, amiről 
az előbb beszéltem, hogy nagyon sok olyan szakpolitikai kérdés van, amiben a magyar 
jelenlét jelenleg egyszerűen elégtelen. Tehát az az egy kolléga, aki Brüsszelben van, ő 
elsősorban a bizottsági munkát végzi, fizikailag nincs ideje arra, hogy pontosan azokban a 
feladatokban részt vegyen, amin - ahogy az előbb mondtam - nagyon sok múlik, hogy a 
következő hét évben Magyarország a brüsszeli K+F forrásokból hogyan tud részesülni. 

Van még egy-két további terv is, hogy Kínában erősíteni a jelenlétet, tehát nemcsak 
Pekingben, hanem esetleg még más állomáshelyen. Ezek mindig valamilyen magyar 
külképviselethez kapcsolódnak, tehát ahol magyar nagykövetség vagy főkonzulátus van, ott 
lehet ilyen állomáshelyet létesíteni, meg ott van értelme is egyébként az infrastruktúra 
szempontjából. 

Tehát szó van arról, hogy Kínában erősíteni a jelenlétet, szó van még arról, hogy a 
római pozíció helyett Münchenben létrehozni még egy pozíciót, akinek a feladata a dél-német 
és az észak-olasz területnek a lefedése. Szó van még arról, hogy a washingtoni helyszínt 
áthelyezni Los Angelesbe, tekintettel arra, hogy a számunkra fontos K+F történések nem a 
keleti parton, hanem a nyugati parton történnek az Egyesült Államokban. Igazából a 
washingtoni helyszín mellett szól a kormányzati kapcsolatok erősítése, de a magyar-amerikai 
relációban ez sokkal kevésbé fontos és jelentős, mint a Hi-tec ipari és kutatási kapcsolatok 
erősítése, annak pedig leginkább Kalifornia a helyszíne, és mivel Kaliforniában, Los 
Angelesben van magyar külképviselet, ezért a Los Angeles-i helyszínre tettünk javaslatot. A 
Külügyminisztérium egyébként ezt a két utóbbit, a münchenit és a Washington-Los Angeles 
cserét egy kormány-előterjesztés formájában kidolgozza. 

Szó van még a hálózat olyan bővítéséről, ami a BRIC-nek nevezett országcsoport két 
tagja, a „C” az már volt, China, Kína, a másik kettő, ami még ebből a szempontból érdekes 
lehet Magyarország számára, Brazília és India. De ezek nyilván nem a jelen tervei, ezek a 
hosszabb távú elképzelések. 

Összehasonlításképpen csak emlegettem Nagy-Britanniát, tehát hogy hogyan néznek 
ki a világban ezek a hálózatok, tehát a magyar 11 fő, mínusz, akik nem működnek, tehát ha a 
brüsszeli két pozíció meglesz, és a jelenlegi váltások megtörténnek, amiről már mondjuk 
előrehaladott állapotban beszélhetünk, akkor ez 11 pozíció. Mondjuk a briteknél száz ember 
foglalkozik a tudományos és technológiai diplomáciával, ez úgy körülbelül akkora arányban 
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is van, tehát a két ország mondjuk gazdasági potenciálját tekintve, ez az 1:10-szeres 
körülbelül rendben is van. 

Most akkor itt befejezném, és inkább kérdezzenek, azt hiszem, az alapinformációkat 
elmondtam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság jelen lévő tagjai számára megnyílik a 

lehetőség a kérdezésre, véleménynyilvánításra, tájékozódásra. Kinek van bármilyen kérdése, 
észrevétele? Bartos Mónika! 

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönjük szépen a tájékoztatást. Nagyon jó volt 
hallani azt, hogy Magyarország ezen a téren is kezdeményező volt akkor, amikor ez a 
szakhálózat elindult. 

Azt szeretném kérdezni elnökhelyettes úrtól, a saját tapasztalatait elmondta, hogy 
összességében hogy ítéli meg, mennyire sikeres ez a hálózat. Tehát akkor, amikor ez a ’90-es 
években felmerült a gondolat és gondolom, voltak elvárások, elképzelések, hogy miben és 
mennyire lesz hatékony, hogy ezek az elvárások mennyire váltak valóra, és ha nem váltak 
valóra, akkor hogyan lehet ezt segíteni vagy erősíteni? Köszönöm szépen. 

 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Köszönöm 

szépen. Igen, ez egy fontos és alapvető kérdés, tehát hogy van egy eszköz, amiről logikailag 
és nemzetközi összehasonlításban is el lehet mondani, hogy hasznos, de vajon jól használjuk-
e ezt az eszközt, ez egy fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően jól használjuk, tehát 
sok olyan megállapodás, bilaterális megállapodás jött létre, amely ennek a hálózatnak 
köszönhető - ezekről lesz majd itt szó, úgyhogy ezekbe azért nem megyek bele. El lehet 
mondani, hogy ezen megállapodások létrejöttének a sebessége sajnos messze nem ideális, és 
ebben sok minden benne van, sokszor a magyar oldal, sokszor a külföldi oldal. Mondjuk 
amire ráhatásunk lehetne, az a magyar oldal, tehát hogy attól a ponttól kezdve, hogy 
megszületik egy döntés, hogy legyen mondjuk Magyarország és egy másik ország között 
tudományos és technológiai vagy ipari K+F - ezeknek különböző formái vannak - 
megállapodás, jó lenne, ha nem tartana hosszú évekig a döntéstől mondjuk az aláírásig terjedő 
időszak sem, és akkor persze még fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk tartalommal megtölteni, 
és ezeknek pénzbeli igénye is van. A költségvetési helyzet sajnos most már elég hosszú idő 
óta nagyon sokszor beleszól azokba a tervekbe és elképzelésekbe, amelyeket szeretnénk 
megvalósítani ezekkel a bilaterális megállapodásokkal.  

Talán még egy gondolatot szeretnék hozzátenni ennek kapcsán. Itt az állami pénzek 
felhasználásáról van szó, és pont ez az a terület, ahol az államnak a világon mindenütt szerepe 
van, itt könnyen belátható módon szükség van az állami szerepvállalásra, hiszen 
tulajdonképpen az egész kutatás-fejlesztés, az innováció korai szakasza pont az, ahol a piac 
működése nem tudja megoldani a problémákat. Tehát a piacnak, ami alapvetően a gazdaságot 
képes működtetni, a K+F területén van egy olyan gátja, hogy túl nagy a kockázat, tehát hogy 
vannak olyan tevékenységek, amelyek nagyon nagy kockázatot jelentenek, és ezt a 
magáncégek, a magánbefektetők általában nem tudják magukra vállalni, leszámítva egy-két 
olyan céget, mint az IBM, amelynek alapkutatása is volt és van. Ezt leszámítva - és sajnos 
Magyarországnak IBM-je nincsen - csak az állami részvétel tudja a piacnak ezt a hiányosságát 
áthidalni, tehát hogy a kutatásból az alapkutatásra és a nagyon korai fázisú fejlesztésre 
legyenek források.  

Visszatérve a kérdésre: a másik terület, ahol mondjuk, azt gondolom, értünk el 
eredményeket, pont az, amiről beszéltem: olyan külföldi gyakorlatok, külföldi megoldások és 



 10 

K+F és innovációs politikák koncepciójának Magyarországra hozása, amelyek a világban a 
legjobb gyakorlatok közé tartoznak. Ilyen volt mondjuk például az előbb említett Fraunhofer 
intézeti struktúra, ami ma egy olyan minta a világban, amit nemcsak Magyarország szeretne 
másolni, hanem jó néhány ország átvette már ezt a német mintát. Szeretnénk, hogyha ez is 
kicsit gyorsabban haladna Magyarországon. A második Fraunhofer intézet létrehozásáról már 
körülbelül 3-4 éve szó van, és egyelőre még mindig nincs döntés. Ami itt a kérdés, az az, 
hogy az állami szerepvállalást ebben az intézetben hogyan tudjuk garantálni. A német partner, 
a német Fraunhofer intézeti központ csak akkor száll be egy adott országban, ha a 
németországihoz hasonló módon megvan az állami szerepvállalás is, ráadásul - és ez egy 
másik nehéz probléma - ez nem egy egy évre szóló kötelezettségvállalás, hanem egy 
minimum öt évre szóló kötelezettségvállalás. Tudomásul kell venni, hogy a K+F 
intézményekben, K+F politikákban való részvétel feltétele, hogy valamiféle hosszú távú 
szándék és garancia meglegyen. Egy évre szóló kötelezettségvállalásokkal, különösen 
külföldiek biztosan nem fognak Magyarországra jönni ilyen helyzetekben, tehát ahol mondjuk 
egy új intézet felépítéséről van szó. És akkor mondjuk a harmadik terület még az eredmények 
szempontjából a brüsszeli, ahol ami az egy szakdiplomatával elérhető, azt Magyarország 
elérte, azt gondolom, de látjuk, hogy ez kevés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Vedres 

professzor, aztán Felső Gábor. Tessék parancsolni! 
 
DR. VEDRES ANDRÁS, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 

elnöke, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Kísérletes 
eredményeink vannak 2006-tól, amióta a feltalálók világszervezetét vezetem az ilyen 
diplomácia jelenlétét illetően. Összeállítottam egy hevenyészett statisztikát, hogy mely 
országok a legaktívabbak. Az első csoport az aktívaké, akiknek az ilyen diplomatájával 
majdnem hogy egy évben négyszer-ötször találkoztam: Irán, Oroszország, Nigéria és Kína. A 
második csoport: Korea, Dél-Korea persze, Románia, Lengyelország, Malajzia, Szíria, Szaúd-
Arábia és Jemen. Az elmúlt 25 évben az ilyen magyar diplomatákkal mint résztvevője és a 
magyar oldalról, kínálati oldalról szervezője soha senkivel sehol külföldön nem találkoztam, 
pedig a lista öt kontinens nem tudom én hány helye. Ez az innovációs piac és annak a kezdete, 
a tudományos eredmények, találmányok piacra vitele. A magyar diplomácia részéről csak 
személyes kapcsolat révén, és amikor magas szintű valami volt, akkor volt valami, például a 
múlt héten Zágrábban jelen volt a nagykövet úr, amikor a horvát elnököt kitüntettem, 
Thaiföldön, amikor a király kitüntetése volt, aztán Brüsszelben egy jó párszor, amikor a 
NATO-ellentételezést próbáltuk meg, akkor ez az alacsony NATO-nagykövet volt ott, aki 
aztán, azt hiszem, Washington lett vagy mi a fene. Ott például van egy olyan történetem, hogy 
a szobafestő barátomat, aki a nagykövetség szobáit festi, és eltávolítja a poloskákat, őt 
neveztem ki egy nagyköveti hivatalnoknak, felvette az érettségi öltönyét, amikor megkaptam 
azt a házat, amit azóta már eladtak - egy gyönyörű ház volt a nem tudom már milyen utcában 
-, és ott rendeztem egy nagy fogadást. Ott sem kaptam semmilyen segítséget. Azok már 
meghaltak, akik Genfben intenzíven segítették ezt a területet, Boytha és Lontai, amikor 
diplomaták voltak. Szíriában a nagykövet úr személyes segítséget adott, és Bulgáriában is. 

Miért fontos ez a terület? Most nincs itt az ATV és az Echo TV sem, az ipari 
kémkedés. Ipari kémkedés nélkül nincs sikeres innováció, és ezt valakinek végezni kell, 
irányítani kell, összefogni kell. Nem hiába az a sor, amit elmondtam, hogy Irán van a 
legtetején. Minden hónapban egyszer, kétszer találkozom a föld valamelyik pontján egy iráni 
diplomatával, aki odajön és megtekinti az újdonságokat. 

Tehát ebben a tekintetben azt szeretném javasolni, hogy kitűnő Brazília és India és a 
kaliforniai áthelyezés, tehát a két új megnyitás, de a Föld második legnagyobb innovációs 
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potenciáljával rendelkező országot, akit úgy hívnak, hogy Dél-Korea, nem hallottam 
megnevezni. (Korányi László: Szó van arról is, csak a mi vágyainknak azért bizonyos 
határokat kell szabni.) Dél-Koreában letapogatni a technológiát és letapogatni azt a módszert, 
ahogyan kiugrottak, mert húsz évvel ezelőtt az egymillió lakosra eső találmányi bejelentés 
Dél-Koreában 15 darab volt, ma pedig 1800. Nálunk 20-25 évvel ezelőtt egymillió lakosra 
500, ma pedig 60. 

Tehát Dél-Korea egy nagyon fontos területe lehet ennek a diplomáciának. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Felső Gábor! 
 
DR. FELSŐ GÁBOR (Budapesti Műszaki Egyetem): Köszönöm szépen. Az ipari 

kémkedéshez nem tudok hozzászólni, viszont azt szerettem volna elmondani, hogy Korányi 
úrnak az elmúlt években tényleg ilyen mintavételesen találkoztam a tevékenységével, és én 
csak jót tudok ezzel kapcsolatban elmondani. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ő itt a 
Nemzeti Innovációs Hivatalt erősíti, és immár itthoni színekben próbálja mindazokat a 
tapasztalatokat megosztani és hasznosítani, amelyeket az elmúlt időszakban saját maga is 
megszerzett, illetve külföldi tapasztalatok és kapcsolatrendszer révén ehhez hozzájutott. 

Nekem egy konkrét kérdésem lenne, aztán lenne egy teljesen más téma is, de a konkrét 
kérdésem az, hogy úgy tudom, hogy most egy pályáztatás zajlott, zajlik pontosan itt a TéT-
attaséi posztokra vonatkozóan. Ez hol tart, ebben sikerült-e eredményeket elérni, döntések 
születtek-e vagy milyen stádiumban van? 

 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Először is 

köszönöm, hogy ilyen kedves szavakat mondtál rólam. A pályáztatást illetően négy pozícióra 
már döntés született. Ez London, Párizs, Peking és Tel Aviv. Ott most nincsen szakdiplomata, 
mert én befejeztem, és azóta nincs. Tehát erre a négy pozícióra született. Amire most nem 
született döntés, az Washington és Berlin, ahol jelenleg van ugyan szakdiplomata, de lejár az 
év végén az ő kiküldetésük. Tehát erre a két pozícióra ebben a körben nem sikerült találni 
megfelelő jelöltet, a másik négy pozícióra pedig tulajdonképpen most kezdik a felkészülést a 
kijelölt szakdiplomaták, és az év végén, illetve a jövő év elején várható a kihelyezésük. 
Úgyhogy ez most a helyzet, és pillanatnyilag nincs szó a helsinki poszt betöltéséről, illetve a 
rómainak az áthelyezéséről van szó, amit már említettem. 

Amit Vedres András mondott, Dél-Koreával teljesen egyetértünk, hogy az nagyon 
fontos, és tulajdonképpen Dél-Korea is szerepel itt a mi, sajnos, azt kell mondanom, hogy 
vágyaink között, mint ahogy a vágyak közé tartozik a BRIC-ből Brazília, India és sajnos, még 
azt kell mondanom, hogy a kínai bővítés is a pillanatnyilag a vágyak közé tartozik. Ami nem 
tartozik a vágyak közé, az a brüsszeli bővítés, tehát az már viszonylag előrehaladott 
állapotban van. 

Ami a hírszerzést - nevezzük így - illeti, természetesen az információszerzés és az 
információgyűjtés azt kell mondanom, hogy minden diplomatának feladata. Ezen kívül 
vannak olyan diplomaták, akiknek ez a fő feladatuk, a TéT-attasék mondjuk nem tartoznak 
ezek közé. De természetesen minden diplomáciának ez egy alapvető része, azért kell neki kint 
lennie, azért kell neki minél több kapcsolatot építenie, hogy minél több információra tegyen 
szert. 

Ugyanakkor szerencsére Magyarország nem olyan helyzetben van, mint Irán vagy 
Észak-Korea vagy még néhány más ország, akik rá vannak szorulva arra, hogy 
titkosszolgálati eszközökkel gyűjtsék az információkat. Magyarország a nemzetközi 
kapcsolatokban egy elismert pozitív szerepet játszó ország, velünk szívesen együttműködnek 
nagyon sok helyen anélkül, hogy mondjuk a kémkedésre lenne szükség. 
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Természetesen olyan, hogy ipari kémkedés, ez létezik, ezt csinálják is cégek, államok 
is, de mondjuk az erre való rászorultság mértéke nagyon függ az adott országtól. 

Tehát mondjuk Dél-Koreával mindenki szívesen együttműködik, Észak-Koreával 
pedig nem, hasonlóan Iránhoz, ők sokkal jobban rá vannak szorulva az ipari kémkedésre. 
Szerencsére mi nem ezek közé tartozunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedi, elnökhelyettes úr, akkor én is feltennék 

egy-két kérdést. Említette számszerűsítve azt, hogy Magyarországnak és Nagy-Britanniának 
összehasonlítva hogy s mint alakul a TéT-diplomatahálózatának mértéke, és hogy ez többé-
kevésbé megfelel a gazdasági állapotok különbözőségének is. Szeretném kérdezni, hogy 
Izraelnek mekkora ez a hálózata? Már csak azért, mert területileg véletlenül sem tartozik a 
nagy országok közé, de ugyanakkor azt is mondta, hogy a világ élvonalában van. Ez a 
tevékenység kifejezésre jut-e egy ilyen szakdiplomata-hálózatban, vagy kevésbé? Ez az egyik 
kérdés. 

A másik: az állomáshelyek szempontjából, ha jól figyeltem, úgy értettem, hogy a 
helsinki még függőben van, hogy mi lesz vele. Párizs magától értetődik, csak kérdezem, hogy 
az innovációban betöltött szerepüket tekintve, lehet, hogy én tudom rosszul, de nekem úgy 
rémlik, mintha a finnek jobban produkálnának, mint a franciák. Mi indokolja ezt a cserét? 
Tehát nem az lenne életszerűbb, hogy ahol nagyobb volumenben művelik mindezt, akár még 
globális cégeket is fel tudnak mutatni és relatíve kis országról lévén szó, ott vagyunk jelen, és 
mondjuk Brüsszelből akár a párizsi funkciókat is el lehet látni? Nem tudom, ezt most csak 
kérdezem. (Korányi László: Igen.) Nekem így elsőre ez logikusnak tűnne, de lehet, hogy 
egyéb megfontolások okán nekem nincsen igazam, csak kérdezem, hogy itt mi a helyzet. 

A következő: a brüsszeli bővítés összefüggésben van-e azzal, hogy a 2013-tól kezdődő 
új EU-s költségvetési periódusban a K+F volument a tervek szerint jelentősen meg akarják 
növelni, és hogy egy ilyen rákészülésnek az egyik lehetséges vonala.  

Egy utolsó egyszerű kérdés, erre valószínűleg azért is fognak tudni jól válaszolni, mert 
önmaga is, ahogy elmondta, volt már ebben a cipőben. A diplomatáinkat, most függetlenül 
attól, hogy TéT-oldalon van-e vagy kifejezetten a külügyi vonalhoz kapcsolódik, felkészítik-e 
kellőképpen arra, hogy az a terület, ahová ők kimennek, az kulturálisan mégis egy más térség? 
Főleg, ha teszem azt Ázsiába kell menni, más mentalitás van, esetleg másképp jár egy kicsit 
az emberek esze, most nem arról szól a dolog, hogy 1+1 az kettő mindenhol, hanem azért 
bizonyos kulturális beágyazódás befolyásolhatja azt, hogy hogyan tudunk tárgyalni, hogyan 
tudunk kooperációkat kötni és így tovább. Van-e ilyen típusú rákészítés vagy sem? 

 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Jó, akkor 

megpróbálom sorban mondani. Izraelben… Azt hiszem, hogy öt állomáshelyen van ilyen 
szakdiplomata, abból három az Egyesült Államokban, van még Kínában, Németországban és 
Nagy-Britanniában, akkor hat, ugyanakkor - ami egyébként Magyarországon is működik, ezt 
nem mondtam - olyan helyeken, ahol nincs TéT-szakdiplomata, vannak olyan állomáshelyek, 
ahol a külgazdasági szakdiplomata kimondottan kap ilyen feladatokat. Mi is próbálkoztunk 
ezzel, a tapasztalatok mondjuk nem teljesen egyértelműek, de ez egy másik lehetősége a 
bővítésnek.  

Finnország valóban egy innovációs központ, ez való igaz, ugyanakkor azért 
Franciaország tudományos potenciálja és a magyar-francia gazdasági kapcsolatok, én azt 
gondolom, indokolják a francia jelenlétet. Egyébként itt a példák között nem mondtam, de 
akkor most elmondom, hogy van Magyarország és Franciaország között egy 
nagyprojektekben való együttműködési megállapodás, amivel pillanatnyilag sajnos szintén 
finanszírozási problémák vannak. Ez kifejezetten nagy tudományos projektekben való közös 
részvétel, amiben mondjuk az a jó és fontos, hogy ezt a franciák is ambicionálják, tehát 
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vannak olyan területek, elsősorban a biotechnológia területén, ahol szívesen 
együttműködnének velünk. Én azt gondolom tehát, hogy nem Párizs helyett kellene Helsinkit, 
és talán egy skandináv pozícióra lenne szükség, hiszen egyébként a magyar-svéd kapcsolatok 
legalább annyira fontosak, mint a magyar-finn kapcsolatok, sőt, hogyha a svéd befektetéseket 
tekintjük - nemrég volt egy magyar-svéd innovációs nap -, ha a svéd K+F befektetéseket és 
innovatív befektetéseket tekintjük Magyarországon, akkor Svédország abszolút az élvonalban 
van, tehát mondjuk egy skandináv pozíciónak lenne létjogosultsága. Itt anyagi kérdések 
merülnek fel megint csak.  

Mi is volt a harmadik kérdés? 
 
ELNÖK: A brüsszeli jelenlét.  
 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): A brüsszeli 

jelenlét, igen. Természetesen 2014-ben indul a következő költségvetési ciklus, annak folyik 
most nagy erővel az előkészítése, és valóban a keretprogram, ami eddig azt a nevet viselte, 
hogy FP7, Framework Programme, tehát a 7. számú keretprogram - már voltak korábbiak -, 
az most új névre fog hallgatni, és ez lesz a Horizont 2020, de mondjuk ez lehetne FP8 is, csak 
már biztos unták ezt az „FP” elnevezést. Valóban, itt a tervek szerint - bár a költségvetés, 
tehát az EU-s költségvetés még nincs jóváhagyva - több mint 50 százalékkal növelnék meg a 
K+F programok keretét. Valószínű, hogy ez az egész Európát sújtó problémák miatt az 
eredetileg tervezett 80 milliárd euró fölötti összegnél azért kisebb lesz, tehát valószínűleg nem 
lesz meg az 50 százalékos növelés, de mondjuk ha csak 40 százalékos növelés lesz, az is azt 
mutatja, hogy a brüsszeli döntéshozók, akik az EU-tagországok közössége, mekkora 
fontosságot tulajdonítanak a K+F-nek és az innovációnak. Ez tehát egy olyan forrása lehet a 
magyar K+F-nek és a magyar innovációnak is, ami legalább részlegesen pótolhatja azokat 
magyarországi költségvetési okokból kieső lehetőségeket, és ehhez viszont alapvető feltétel, 
hogy nemcsak hogy jelen legyünk, hanem olyan módon tudjuk alakítani ezeket a 
programokat, hogy olyan területek, amelyek a magyar K+F és innováció erősségei, tehát ahol 
van esélyünk a nyerésre, azok mindenképpen benne legyenek ezekben a programokban. Itt 
sokszor egy-egy mondaton múlik, hogy egy adott kiírásban, ami mondjuk az energiaterületről 
szól, benne van-e mondjuk egy olyan félmondat, amely - mondok egy példát - a magyar 
geotermikus kutatásoknak ad majd lehetőséget, hogy pályázzanak. Itt tehát nagyon sok 
aprómunkáról van szó, és tulajdonképpen ez most kezdődik. A nagyvonalak lassan 
lezárulnak, a nagyvonalak rajzolása lassan lezárul, és most jön az aprómunka, ahol, mondom, 
sokszor egy-egy szón vagy mondaton múlik, hogy majd 7 éven keresztül magyar kutatóknak 
van-e esélye az ő területükkel pályázni, vagy nincs.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy dolog volt még, a diplomaták felkészítésének a 

kérdése.  
 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Ja, igen, a 

diplomaták felkészítése. A felkészítés természetesen már a kiválasztással kezdődik, én azt 
gondolom, tehát olyanokat kell kiválasztani, akik alkalmasak arra, hogy egy adott területen - 
ez főleg az európai vagy a nyugati civilizáción kívüli területeken érdekes - működjön, tehát 
például Kínában az előző szakdiplomata is és a most kiválasztásra került szakdiplomata is 
olyan, aki már hosszabb időt töltött Kínában, tud kínaiul, ugyanez igaz Japánra is. 
Természetesen már a kiválasztásnál figyelünk tehát erre, és van egy felkészítési időszak, amit 
részben a Nemzeti Innovációs Hivatal, részben a Külügyminisztérium biztosít, tehát 
igyekszünk úgy felkészíteni a diplomatáinkat, hogy azok hatékonyan tudjanak dolgozni, és ne 
egy kultúrsokkot kezeljenek négy évig, hanem minél előbb termelékenyen tudjanak dolgozni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még kérdés az elnökhelyettes úrhoz? (Jelzésre:) A 

professzor úré az elsőbbség, utána még a Gábor következik, aztán szeretném megkérni a 
másik előadónkat is, a főosztályvezető asszonyt, hogy mondja el mondandóját. Parancsoljon, 
professzor úr! 

 
DR. DÉZSI ISTVÁN, az MTA doktora: A következő dolog van: Ha itt megnézzük a 

különböző kutatási szervezeteknek, nagy szervezeteknek a költségvetési helyzetét, akkor az 
állapítható meg, hogy az utóbbi években körülbelül 20-30 százalékkal kevesebből kellett 
nekik kijönniük. Ha ez így folytatódik, mert látszik az iránytangens, akkor felmerül, hogy 
bizony-bizony itt nagyon sok kutatót el kell bocsátani. Akkor mi lesz? Én itt csak az anyagi 
feltételeket említem meg, különösen a hazai és a nemzetközi kapcsolatokat illetően. Kérdés, 
hogy a nemzetközi kapcsolatokból kinek van haszna. Nyilvánvaló, most már egyre inkább 
megjelenik, hogy PhD-t hirdettek külföldiek, hogy menjenek oda, aztán az a magyar kutató 
vagy ott marad, vagy nem, általában elég sok kinn marad. A nemzetközi kutatásokban nagyon 
lényeges szempont, hogy mi Magyarország érdeke, mert azt meg lehet csinálni, hogy van egy 
nagy program kinn, és ahhoz kell ember, rossz szót használok itt: samesz, persze, oda kell, és 
aztán majd a díjat egyrészt valaki más fogja ott kinn megnyerni, és kész, befejeződött. Mi lesz 
itthon vele? Idejön és akkor jó, lehet Lendület-programot indítani, bár ha a pénz megy lefelé, 
akkor egyre kevesebbet. Ebből a szempontból egy nagyon lényeges kérdés volna az NIH-nak 
megnézni azt, hogy hogyan vannak ezek, nem pedig kimondottan csak a formai dolgokat, 
hogy de, milyen jó, hogy most együttműködünk ezzel meg azzal. Ha van egy nagy intézet 
mondjuk Párizsban vagy valahol, persze, hogy jó együttműködni vele, csak az a kérdés, hogy 
majd ki viszi el annak a hasznát. Azért ez is egy szempont. 

A másik dolog, amit én mondanék, de azt hiszem, ez már a másik napirendhez fog 
tartozni. Tehát ez egy döntő dolog, hogy egy idő múlva persze nem lesz meg a lehetőség arra, 
hogy nemzetközileg együttműködjünk, mert ahhoz hazai bázis kell. Hazai bázis van, a samesz 
rendben van, aki elvégezte az egyetemet, az mehet ki, de aki komolyan kutató, együtt akar 
majd működni, olyan nem lesz. Ne tessék nagyon komolyan venni ezt, de a tendenciákból 
azért az látszik, reméljük, hogy azért megemelkedik itt a GDP-nek az az 1 százaléka, ami rá 
van fordítva a kutatásra, nem tudom, jövő évre hány lesz, de 50 százalék volt itt ebből a 
szempontból, de például, ahogy tudom, az EU által finanszírozott fejlesztésekbe leszállt 
Magyarország része. Például itt van az ELI, akkor abba a 60 milliárdból nekünk többet kell 
bele fizetni, mi lesz akkor? 

Ezek a dolgok, így elmondani és szépet mondani, és persze, optimistának kell lenni, de 
vannak itt komoly dolgok, amit megfelelő helyen hangoztatni kell. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Felső Gábor! 
 
DR. FELSŐ GÁBOR (Budapesti Műszaki Egyetem): Köszönöm szépen. Igazából 

nem kérdés, de miután elhangzott Korányi úr részéről a Fraunhofer-intézetekkel kapcsolatos 
téma, itt valójában egy olyan kezdeményezésről van szó, hogy egyetemek és iparvállalatok 
közötti új típusú kutatásfejlesztési kapcsolatok elősegítése, különböző külföldi modellek 
alapján költségvetési források, adókedvezmények és igenis, iparvállalatok részvétele és 
hozzájárulása az ilyen típusú újszerű kutatóintézetekhez akár úgy is, hogy ez költségvetési 
források helyett vagy mellett kiegészítő forrásokat vagy akár ilyen típusú intézetek 
megteremtését tenné lehetővé. 

Azt gondolom, hogy ez a téma, miután ezek újszerű kezdeményezések és 
értelmezésem szerint ez a kormány jelenlegi törekvéseivel egybecsengő megoldásokat 
tükrözne, ha a bizottság erre lehetőséget teremt vagy igényli, elnök úr is úgy ítéli meg, akkor 
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én javasolnám azt, hogy ilyen típusú kezdeményezéssel kapcsolatban az ősz folyamán 
valamelyik bizottsági ülésen egy napirendi pont erejéig egy ilyen témát vegyünk fel. Én ehhez 
a magam részéről nagyon szívesen segítséget adok, hogy ezzel a témával kapcsolatos 
modelleket, elképzeléseket segítek itt terítékre hozni, hogy a bizottság ilyen típusú 
kezdeményezésekkel is találkozzon, és szükség szerint alakítson ki róla véleményt, 
megismerje őket és a lehetősége meglegyen. 

Azt gondolom, hogy ezek a Korányi úr által elmondott és felvetett témák, ezek is, mint 
ahogy nagyon sok más is az alapját tudják képezni az ilyen típusú megoldásoknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell, annál is 

inkább, mert önmagában a német kutatóhálózat szerkezeti felépítése is megérne egy misét, ha 
szabad így fogalmazni, mert nyilvánvalóan aki nem ismeri ezt, az nem tudja, hogy pontosan 
mi is ez, akkor nem árt, ha szélesebb körben majd megismerjük, úgyhogy köszönöm szépen 
az ötletet, és igyekszünk majd ezt is napirendre venni. 

Nem tudom, hogy elnökhelyettes úr akar-e reagálni, mert amit Dézsi úr professzor úr 
mondott, az vélemény volt, de sok igazság is van benne. Természetesen erre mód nyílik. 

 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Egy gondolatot, 

nem vitatva az alapvető igazságait annak, amit mondott. Azt kell mondanom, hogy ennek 
ellenére például a visegrádi országok összehasonlításában Magyarország az FP7-ben egészen 
jól áll, mondhatni, hogy az első helyen vagyunk az FP7 azon projektek összértékében, amiben 
magyar részvétel van. Minden statisztikát lehet aztán tovább boncolni, a csehek is jól állnak, 
az utolsó adatok szerint, amit láttam, mi egy picit jobban. Tehát persze, azt lehet mondani, 
hogy jó, de hogy néz ez ki a nyugati tagállamokkal való összehasonlításban? Ott kevésbé 
állunk jól. De mindenesetre mondjuk ebben a dologban a magyar kutatók jól teljesítenek. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szeretném felkérni Kovács Ildikó főosztályvezető 

asszonyt, hogy a kormányközi kapcsolatokról, természetesen a kutatási és fejlesztési 
innováció tükrében egy pár szót mondjon nekünk. Köszönöm előre is. 

Tájékoztató Magyarország kétoldalú K+F+I kormányközi kapcsolatairól 

Kovács Ildikó főosztályvezető (Nemzeti Innovációs Hivatal) tájékoztatója 

KOVÁCS ILDIKÓ főosztályvezető (Nemzeti Innovációs Hivatal): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Én is hadd köszöntsem önöket nagyon sok tisztelettel és szeretettel, és köszönöm a 
lehetőséget, hogy beszélhetek erről az egyébként szívemnek oly kedves témáról. 

Az elnökhelyettes úr az előbb már említette az előadásának a kezdetén, hogy 
tulajdonképpen a tudomány az, amely leginkább, leggyorsabban globalizálódott. Valóban ma 
már nemzetközi együttműködések nélkül nagyon nehéz jelentős kutatási eredményeket elérni, 
és ennek a támogatására a kormányzat kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési 
megállapodásokat köt a ’90-es évek eleje óta. 

Korábban is léteztek hasonló jellegű együttműködési megállapodások, amelyeknek a 
végrehajtásáért, tehát mind a kétoldalú, hadd nevezzem úgy, ahogy mi szoktuk, TéT-
megállapodásokért, mind az egyéb típusú olyan megállapodásokért, amelyeknek kutatási 
vetülete is van, a Nemzeti Innovációs Hivatal a felelős. A kétoldalú TéT-együttműködéseket - 
ahogyan elnökhelyettes úr is említette, és egy kicsit reagálnék professzor úr hozzászólására is 
- kifejezetten olyan célból kötjük, hogy a tudományos kutatási kapcsolatok fejlesztésével 
konkrét operatív partnerséghez vezető együttműködéseket valósítsunk meg, amelyeknek a 
gazdasági és társadalmi eredményei lehetőleg rövid, de ha az nem megy, akkor középtávon 
Magyarországon hasznosuljanak. 
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A mi feladatunk az, hogy ilyen jellegű programokat valósítsunk meg ezekre az 
együttműködési megállapodásokra alapozva. 

Az együttműködési megállapodásokról annyit, hogy ahogyan említettem, a ’90-es 
években kezdtünk el - ahogyan mi hívjuk - modern kétoldalú TéT-megállapodásokat kötni, 
azonban korábbról is eredeznek megállapodásaink, illetve TéT-kapcsolatainkat egyéb jellegű 
megállapodásokra is tudjuk alapozni, ezek pedig a következőek. A kétoldalú TéT-
megállapodások mellett vannak tudományos és műszaki együttműködési megállapodások, 
amelyek a korábbi években köttettek, és amelyeknek egy jelentős részét nem újítottuk meg 
kétoldalú TéT-megállapodás formájában. Egyszerűen azért, mert vannak olyan országok, 
amelyek nem igénylik, vannak olyan országok, amelyekkel célszerű lenne, azonban annyira 
hosszú a folyamat náluk, nem nálunk, mert nálunk körülbelül olyan 3 hónap alatt, fél év alatt 
lehet megkötni egy ilyen megállapodást, annak minden kormányzati bürokratikus elemével 
együtt, azonban mondjuk Brazília esetében egy ilyen folyamat 3-4 évet is igénybe vesz. 
Ilyenképpen nem tartjuk célszerűnek azt, hogy beindítsunk egy ilyen folyamatot, már csak 
azért sem, mert ez egy kétszemélyes játék, ha a partner nem akarja, akkor úgysem fog menni. 
De nincs is erre szükség, mert ezekre a megállapodásokra, régebbi megállapodásokra is 
alapozhatjuk az együttműködésünket, esetleg úgynevezett intézményközi, a mi esetünkben 
nem tárcaközi, hanem intézményközi megállapodásokkal tudunk rásegíteni, tudjuk 
megerősíteni.  

Ezen kívül vannak oktatási, kulturális és tudományos együttműködési megállapodások 
bizonyos országokkal, amelyek szintén az esetek túlnyomó többségében nem teszik 
szükségessé azt, hogy kétoldalú TéT-megállapodást kössünk. Újabb típusú 
együttműködéseket generálunk azzal, hogy a gazdasági együttműködési megállapodások 
keretén belül működtetünk kutatási és innovációs albizottságokat, amelyek kicsit jobban a 
felhasználás, piacifelhasználás-orientált együttműködések irányába terelődnek. A 
megállapodások végrehajtása általában úgy szokott történni, hogy kétoldalú TéT-
vegyesbizottságot működtetünk, amely bizonyos rendszerességgel, évente vagy kétévente 
ülésezik, éves-kétéves TéT-programokat definiálunk, munkaterveket definiálunk, és azokat 
utána igyekszünk minél pontosabban, minél tökéletesebben a valóságba ültetni, illetve az 
együttműködő országok túlnyomó többségével közös pályázati felhívásokat teszünk közzé.  

A közös pályázati felhívások túlnyomó többsége úgynevezett kiegészítő támogatások 
biztosítására szolgál, amely csak a mobilitást, illetve én jobban szeretem kutatócserének 
nevezni, hiszen nem arról szól a történet, hogy magyar kutatókat kiküldünk külföldre, hanem 
arról szól a történet, hogy a közösen meghirdetett pályázatok nyertesei együttműködnek 
valamilyen témán, a magyar kutató kimegy a külföldi laboratóriumba, ott folytat kutatásokat, 
a külföldi partnere pedig Magyarországra jön, és az ő laboratóriumában folytat kutatásokat. A 
kutatási pénz ezeknél valamilyen más forrásból rendelkezésre áll, amit mi biztosítunk, az az 
utazási költség, tehát a repülőjegyet finanszírozzuk, nyilván biztosítást finanszírozunk, illetve 
a magyar kutatóhely kap egy összeget, amelyből napidíjat tud biztosítani a fogadott külföldi 
partnere számára.  

Megpróbálom felmutatni, hogy mely országokkal van megállapodásunk. (Feltart egy 
ábrát.) Nem tudom, mennyire látszik, de esetleg körbeadom - bocsánat, de most fedeztem fel, 
hogy az ábráról, amelyet kinyomtattam, két ország hiányzik. Azt hiszem, jól látszik, hogy 
viszonylag kevés a fehér folt, azonban az országok egy jelentős részével nem aktív a 
kapcsolatunk, merthogy vannak, akik nem igénylik, mert más jellegű kutatási 
együttműködések folynak az esetükben. Ilyen például az Egyesült Államok, amellyel ugyan 
van együttműködési megállapodásunk, két évvel ezelőtt újítottuk meg egyébként, azonban a 
kormányközi szintről jobban az egyedi kutatók, illetve az intézmények együttműködése 
szintjére delegálódik az együttműködés, ott nagyon jelentős együttműködések vannak, ilyen 
még Nagy-Britannia például. Az előbb felmerült az, hogy Helsinkiben miért nem tartjuk 
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feltétlenül szükségesnek azt, hogy TéT-attasé legyen, kontra Párizzsal: egyszerűen azért, mert 
a finnekkel gyakorlatilag nincsen kétoldalú együttműködési megállapodásunk, TéT-
együttműködési megállapodásunk sem, volt, de a kérésükre ezt szüneteltetjük, ők 
felmondottnak tekintik, azon egyszerű oknál fogva, hogy azt mondják, az Európai Unió 
megfelelő kereteket biztosít számunkra a tudományos együttműködésre. Ugyanakkor mi 
nyilván nem vitatkozunk azzal, hogy erre nagyon nagy szükség lenne, mert pont a finnek 
eredményei miatt Finnország Magyarország számára egy mintául szolgáló ország.  

Az együttműködő partnereink között természetesen nemcsak olyan szempontból 
teszünk különbséget, hogy aktív, nem aktív, hanem olyan szempontból is, hogy melyek 
jelentenek számunkra prioritást az együttműködések szempontjából. Itt nagyjából három 
csoportra osztjuk ezeket az országokat. Az első csoportba nyilván azok az országok tartoznak, 
amelyek Magyarország számára valamilyen formában mintául szolgálnak. Ezek alapvetően 
Magyarország méretű vagy hasonló méretű országok, ilyenek Ausztria, Dél-Korea - nem is 
tudom, ki említette, Dél-Korea rettenetesen fontos partner számunkra -, Finnország, ilyen 
lenne Hongkong, velük viszont nincs együttműködésünk. Magyarország számára szintén 
mintául szolgáló ország Izrael, Szingapúr, illetve Tajvan. Aztán a másik csoportot jelentik a 
kutatás-fejlesztési központokkal rendelkező, ahogyan hívni szoktuk: az elkerülhetetlen vagy 
kihagyhatatlan nagyok, ilyen az Egyesült Államok, Németország, Nagy-Britannia, 
Franciaország, és vannak a feltörekvő országok, a BRIC-országok: Brazília, Oroszország, 
India, Kína és Dél-Afrika, ezek mindegyikével vagy van már évek óta jól működő 
együttműködésünk, vagy pedig - mondjuk Brazíliával - frissen alakítjuk az 
együttműködésünket. Nyilván fontosak a szomszédos országok, és kiemelt figyelmet 
fordítunk a szomszédos országokkal való együttműködésre részben európai uniós kereteken 
belül, részben pedig a kétoldalú együttműködéseink során. 

Miért is fontosak ezek az együttműködések? Nyilvánvaló, hogy a magyar kutatók az 
együttműködések során olyan berendezésekhez, olyan infrastruktúrához férnek hozzá, 
amelyekhez itthon vagy egyáltalán nem tudnak hozzáférni, vagy csak nehezen tudnak 
hozzáférni, illetve az együttműködésekbe mi beleteszünk valamennyi pénzt, ugyanakkor az 
együttműködő partnereink legalább annyi pénzzel támogatják az együttműködést, ami azt 
jelenti, hogy magyar szempontból nézve fél pénzből tudják ugyanazt a programot, projektet 
megvalósítani, ugyanazt az eredményt elérni. A partnereink is igénylik ezt a fajta 
együttműködést, és diplomáciai, tudománydiplomáciai szempontból sem mellékes ezeknek a 
jelentősége.  

2008-ban az akkori Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács kérésére csináltunk 
egy gyors felmérést, nyáron csináltuk, tehát semmiképpen nem tudtuk kiválasztani a 
legsikeresebb projekteket, hanem tulajdonképpen aki válaszolt, és akiket megtaláltunk, azok 
köréről készült el a felmérés. 30 projektet vizsgáltunk meg az akkor futó 300-ból, és a 
következő megállapításra jutottunk: ezekbe a projektekbe 60 PhD-hallgatót sikerült 
bekapcsolni, és kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatal kutatókat kapcsoljuk be a 
nemzetközi vérkeringésbe, és hogy jöjjenek is haza. Az együttműködésekből 5 szabadalom, 
5 licenc született, 165 publikáció vagy könyv jelent meg, és - ez egy nagyon fontos szám - 
abból a kapcsolatból, amelyet így kialakítottak és ápoltak, születtek további nagyobb 
pályázatok, a magyarok bekapcsolódhattak vagy részt vehettek szerződéses munkákban, 
illetve nagyobb nemzetközi pályázatokban, amelyből kifejlődve durván 8,5 milliárd forintos 
nyereséggel számolhattak. Ez a 30 projekt nagyon maximálisan 100-150 millió forintjába 
került akkor a magyar államnak, tehát 100-150 millió forintból 8,5 milliárdot tudtak 
profitálni. Én azt hiszem, hogy ez nem egy elhanyagolható szám, és önmagáért beszél.  

Egyébként a kutatócserén túlmenően kiemelt partnereinkkel igyekeztünk létrehozni 
olyan megállapodásokat, amelyek projektalapú finanszírozást generáltak. Korábban említésre 
került Izrael. Izraellel ipari K+F együttműködési megállapodást kötöttünk, amelybe évente 
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országonként 1-1 millió eurónak megfelelő összeget teszünk, és itt kifejezetten ipari partnerek 
együttműködését támogatjuk.  

Ezen kívül három éven keresztül a szingapúri E-Starral volt egy hasonló projektünk, 
itt a többi már nemcsak ipari partner, hanem egyetemi és akadémiai kutatóhelyek is 
pályázhattak fővállalkozóként. Három évre szintén országonként 1-1 millió eurót, azaz azt 
jelenti, hogy összességében 6 milliót tettünk az együttműködésbe, és 10-15 nyertes projektet 
támogattunk meg. Még mindig folyamatban van Indiával egy hasonló jellegű együttműködés, 
szintén országonként 1-1 millió eurónak megfelelő összeg három évre, tehát egy összesen 6 
millió eurós közös stratégiai kutatási alapot hoztunk létre. Itt jórészt együttműködő kutatói 
hálózatok finanszírozására, méghozzá három területen. Ez a biomedicina, a zöldkémia és az 
elektronika és optika kifejezetten űrkutatási célú felhasználásokra, illetve Sangean-nal 
működtettünk egy hasonló jellegű kétéves együttműködési megállapodást. Az lezárult, 
körülbelül tíz együttműködő projekt volt, itt is jórészt ipari együttműködőkkel, és szintén már 
említettük a franciákkal való együttműködést. A francia nemzeti kutatási ügynökséggel írtunk 
alá egy ilyen szándéknyilatkozatot biotechnológiai célú együttműködésre. Évi 2 millió eurós, 
szintén 3 évre, tehát összességében 12 millió eurós megállapodást kötöttünk. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek a közös alapoknak a felét mindig a külföldi 
partner szolgáltatta. Tehát a projekteket magyar szemszögből nézve félpénzből sikerült 
megvalósítani. 

Évente olyan 5-600 projektet működtettünk egészen 2010-ig. Projektenként 3-4 
kutatóval, ami azt jelenti, hogy éves szinten körülbelül kétezer kutató vett részt ezekben a 
projektekben, ami azt jelenti, hogy a ’90-es évek elejétől indítottuk ezt a fajta együttműködést 
is, ami azt jelenti, hogy összességében durván 40 ezer magyar kutató vett részt az ilyen jellegű 
együttműködésekben. (Dr. Dézsi István: Annyi nincsen!) 

Nyilvánvaló, hogy van, aki többször, több országgal is, de igen, köszönöm szépen ezt 
a megjegyzést, mert akartam mondani, hogy többen vettek részt, mint amennyien 
gyakorlatilag vannak, tehát nyilvánvalóan ez annak köszönhető, hogy vannak nagyon aktívak, 
akik sokszor pályáznak, visszatérő pályázóink, több országgal folytatnak nemzetközi 
együttműködéseket, és vannak kevésbé aktívak is.  

2004 óta a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozzuk ezeket az 
együttműködéseket. 2010-ben az alapkezelés átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, 
illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Velük együttműködve próbáljuk azóta 
fenntartani és működtetni ezt a fajta pályázati módot, illetve a nemzeti együttműködéseket, 
több-kevesebb sikerrel. Általában 10-15 kétoldalú felhívást tettünk közzé az év első felében, 
az idén sajnos még csak kettőt sikerült, de biztos, hogy az NFÜ-vel való együttműködésünk 
tovább fog fejlődni, és ennek köszönhetően én optimista vagyok, biztos, hogy még egy pár év, 
és ugyanolyan folyamatos lesz ez is, mint amilyen volt korábban. 

Köszönöm szépen a figyelmet, és ha van kérdés, akkor én is állok rendelkezésre. 
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e a bizottság részéről bárkinek kérdése, észrevétele? 
(Nincs jelzés.) Amíg gondolkodnak, ha szabad megjegyeznem, nem tudom, jól látom-e vagy 
kevésbé, nekem az az érzésem, hogy amióta Magyarország az Unióval szorosabb 
kapcsolatban van, sőt az Unió tagjai vagyunk, mintha ezeknek a kormányközi 
megállapodásoknak a szerepe kevésbé lenne fontos, és megnőtt maga a határok nyitottságából 
fakadóan is az a lehetőség, hogy kutatóhelyek, intézmények, egyetemek, akadémiák, cégek, 
bárki direkt megállapodásokkal próbálja a saját kutatási dolgait előrevinni. Nem tudom, hogy 
jól látom-e ezt vagy sem, merthogy ilyen értelemben egyfajta ilyen bürokratikus szint elvileg 
kiiktatódott a rendszerből. 
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Hogy ennek van-e előnye vagy nincs előnye, az megint egy más kérdés, ezen 
hosszasan el lehetne vitatkozni, csak van egy ilyen érzete az embernek, és sok esetben mintha 
maga Brüsszel is ezt forszírozná, hogy alakítsanak olyan kutatói konzorciumokat 
kutatóhelyek, gazdasági szereplők és így tovább, és véletlenül sem az van benne, hogy az 
államok, a kormányzatok szintjén vállaljunk ebben szerepet. Jól érzékelem, hogy van ilyen 
tendencia? 

 
KOVÁCS ILDIKÓ főosztályvezető (Nemzeti Innovációs Hivatal): Én ezt egészen 

másképp érzékelem. A kutatóhelyekről az igény és az államok, nemzetek felől az igény mi 
úgy érzékeljük, hogy ugyanúgy megmaradt, de ugyanakkor van egy hangsúlyeltolódás. Az 
európai uniós államokkal a kétoldalú együttműködés valóban - ahogy elnök úr említette - 
jelentősen lecsökkent, hiszen sokkal inkább elmegy abba az irányba, hogy az Európai Unió 
keretprogramjain belül közös kutatási projektekkel, közös pályázatok beadásával és az azon 
keresztül megnyert támogatásokkal finanszírozódjanak meg ezek a jellegű együttműködések. 

Ennek köszönhetően viszont áttevődött az Európai Unión kívülre a kétoldalú 
kormányközi együttműködések hangsúlya. Tehát sokkal fontosabbá vált az, hogy kétoldalú 
együttműködéseket az Európai Unión kívüli országokkal folytassunk. Maradtak uniós 
partnereink is jókedvvel, bőséggel, és ez többek között annak köszönhető, hogy ezeket a fajta 
kis volumenű és kis finanszírozási igényű projekteket inkább kétoldalú együttműködéseken 
keresztül finanszírozzuk meg. Ugyanakkor kormányzati oldalról jelent meg az az igény, hogy 
amit így kidolgoznak a kutatók a kutatói együttműködések során, azzal később forduljanak a 
bizottsághoz és nyerjenek el uniós pénzeket, hiszen azt gondolom, hogy eléggé egyértelmű és 
nem titkolt és nem titkolható szándék, hogy minden egyes uniós tagország célja az, hogy ha 
már egyszer befizetünk a közös büdzsébe, akkor minél többet hozzunk onnan vissza. Speciel 
Németországgal kifejezetten olyan kétoldalú együttműködéseket indítottunk be pár évvel 
ezelőtt, amely azt a célt szolgálja, hogy uniós projekteket alapozzunk meg a kétoldalú 
együttműködések finanszírozásával. Az osztrákokkal szintén kimondjuk, hogy egyszer, 
kétszer megfinanszírozzuk, azonban harmadszor, negyedszer, ötödször ne térjenek vissza 
ugyanazzal a finanszírozási igénnyel, forduljanak az Unióhoz. 

Az sem jellemző, hogy ilyen kétoldalú közös kutatási alapokat hozzunk létre uniós 
partnerekkel, Franciaország az egyetlen kivétel, hiszen az ilyen nagyobb irányú kutatási 
finanszírozási igényekkel az uniós partnerek forduljanak a bizottsághoz. 

Tehát hangsúlyeltolódás az, ami megfigyelhető. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni! 
 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Elnézést, csak egy 

apró gondolatot még. Itt Ildikó mondta, hogy ha már befizetünk valamennyit ezekbe a közös 
programokba, akkor hozzunk is haza belőle minél többet. Ez abszolút igaz állítás, de egy picit 
ez másképp néz ki a tudományos együttműködésekben meg még az innovációs 
együttműködésekben is, merthogy ezekben a projektekben a részvételt azt jelenti, hogy több 
ország vesz részt. Mindegyik kap egy szeletet egy adott projektből, ami lehet egy pici szelet, 
de a tudás, ami a projekt végén előáll, azok a kutatási vagy fejlesztési eredmények, amelyek a 
projekt végén előállnak, azok közös kincset képeznek. Tehát az, aki részt vesz egy ilyen 
projektben, az igazából lehet, hogy mondjuk egy egymillió eurós projektből csak 50 ezer euró 
a magyar rész, de a teljes egymillió eurós tudás a miénk lehet. Persze, ezt jól kell használni. 

Tehát azért a tudományos együttműködésekben ez fontos, ez másképp néz ki. Tehát az 
útépítésben, amennyit elhozunk, annyi utat építünk, a tudományos együttműködésben, amit az 
összes többi elhoz, az is a miénk tud lenni. 
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ELNÖK: Ez így igaz. Professzor úr! 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, az MTA doktora: Javasolnám azt megnézni, hogy az európai 

projektekben - én magam több mint 600 projektet bíráltam már el -, a beadott pályázatokból 
hányat fogadnak el, hány százalék ez. Mert van például olyan nagy, viszonylag nagy 
kutatóintézet Magyarországon, amely 13 európai projektpályázatot adott be, és egyet sem 
nyert. Tehát ilyenre alapozni… Azért meg kell gondolni, hogy tényleg hogy állunk. Persze 
Magyarország létszáma egész Európához képest nyilvánvalóan kevés, hogyha annyit nyerünk 
el, az nem támogatja a mi tudományos életünket.  

 
KOVÁCS ILDIKÓ főosztályvezető (Nemzeti Innovációs Hivatal): Versenyzünk a 

válaszért. Azt hiszem, a professzor úr most arra utal, ha jól értem a kérdést, hogy az Európai 
Unió felé beadott pályázatokból mennyit. Én most hadd válaszoljak erre, és utána szerintem a 
Laci is szeretne hozzászólni. Az, hogy az európai uniós pályázatokból mennyit hozunk el, és 
hogy milyen a nyerési ráta, nyilván prioritásonként változik, azonban nekünk valóban az a 
törekvésünk, hogy minél nagyobb legyen a nyerési ráta, ebben próbáljuk segíteni a 
kutatóinkat. Erre a ráhatásunk igazából indirekt, hiszen nem mi bírálunk, nem mi döntünk 
afelől, hogy nyernek vagy nem nyernek, mi segíteni próbáljuk, és abszolút az az érdekünk, 
hogy minél többet hozzanak vissza.  

Ami a kétoldalút illeti, nyilvánvaló, hogy amikor kisebb pénzeket, kutatási támogatást 
adunk, akkor van olyan ország…, volt olyan eset, amikor 100 százalékos volt a sikerráta, de 
alapvetően itt egy jóval magasabb sikerrátával, olyan 50-60-70 százalékos sikerrátával 
tudtunk számolni. Ez a közös kutatási alapok esetében nyilván kisebb volt, ott olyan 20-
30 százalékos átlagos sikerrátáról számolhatunk be, de, mondom, ezek magyar pénzek voltak, 
és ezek megalapozó pályázatok voltak sok esetben.  

 
KORÁNYI LÁSZLÓ elnökhelyettes (Nemzeti Innovációs Hivatal): Nem hoztam a 

számokat, úgyhogy ezt csak úgy emlékezetből mondom, de az FP7-ben eddig Magyarország a 
teljeset tekintve valahol a 15-17 százalékos nyerés körül van, ezzel úgy nagyjából a 
középmezőnyben vagyunk, tehát ezzel messze nem vagyunk a legrosszabbak, nem is vagyunk 
a legjobbak, de mondjuk a legjobbaknál, a legsikeresebb nagy országoknál sem éri el ez - 
tehát kicsi a sáv - a 30 százalékot. 15-18 körül rémlik, ez az utolsó adat az FP7-tel 
kapcsolatban.  

A másik, amit az Ildikó is mondott, hogy amit tudunk tenni mondjuk mint Nemzeti 
Innovációs Hivatal és egyáltalán a magyar kormányzat, az az, hogy segítjük a részt venni 
szándékozókat abban, hogy jobban fel tudjanak készülni, jobb pályázatokat tudjanak beadni. 
Persze alapvetően azon múlik a dolog, hogy egy adott tudományos műhely vagy egy adott cég 
mennyire jó a maga területen, meg hogy milyen jó pályázatot tud írni, sok mindentől. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e további kérdés vagy még bárkinek véleménye?  
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, az MTA doktora: Csak annyi, hogy a 15 százalékból nem lehet 

az egész tudományt támogatni, ami Magyarországon megy.  
 
ELNÖK: Ez tökéletesen igaz, de szerencsére nem is erről beszéltünk most.  
Ha nincsen további észrevétel, kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor nagyon 

megköszönöm kedves vendégeinknek, hogy a délelőttöt ránk szánták, és eljöttek. További jó 
munkát kívánok mindenkinek, és bízom benne, hogy még lesz alkalmunk hasonló 
körülmények között megint találkoznunk a jövőben.  
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Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a megjelenést. (Közbeszólások: Köszönjük 
szépen!) További szép napot!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)  

  

Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Molnár Emese és Pavlánszky Éva 

 


