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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 32 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntök mindenkit. Bevallom őszintén, hogy a mai beszélgetést szó szerint 
beszélgetésnek is terveztük, következésképpen először még úgy beszéltük meg a bizottság 
tanácsadójával, Zsuzsával, hogy a meghívót is ilyen jogcímen küldjük ki, hogy kötetlen 
beszélgetés a TéT-attasékkal. A Háznak azonban megvan a maga rendje meg szabályai, és a 
szabályok olyanok, hogy nagyon merevek szoktak lenni. Hogy világosan beszéljek, olyan 
jogcímen tudtunk itt termet szerezni, hogy hivatalosan bizottsági ülésnek nevesítettük a mai 
összejövetelünket. 

Ezt csak azért bocsátom előre, hogy a hivatalos, megszokott bizottsági rendtől 
eltérnénk, tehát nem külön napirendek lennének, nincsenek mindenféle ehhez kapcsolódó 
merev szabályok, hanem kötetlen beszélgetés lenne. Azért is, mert a TéT-hálózattal 
kapcsolatban korábban már volt egy hivatalos bizottsági ülésünk, ott jó néhány kérdéskör 
előjött, most pedig azt a lehetőséget tudjuk ilyen értelemben megragadni, hogy akkor 
konkrétan azokkal találkozzunk, akik effektíve ebben a rendszerben jelen vannak, és ez 
ügyben ténylegesen az adott helyen majd tevékenykednek. 

Úgyhogy én tisztelettel köszöntöm Murányi Béla urat, aki a tel-avivi kiküldetés 
várományosa vagy gazdája, nem is tudom, mi ilyenkor a jó szó, tehát nézze el nekem, ha nem 
a megfelelő titulust használom. (Murányi Béla: Várományosa.) Szántó Szilvia Párizsba fog 
menni, Szilágyi László úr Londonba, és a pekingi attasé még nincs itt, illetve nem is tud jönni. 
(Szántó Szilvia: Nem fog jönni, mert Kínában van most.) Igen, mint hallottuk, a messzi 
Ázsiában valahol eltűnt (Derültség.), nem szó szerint, félreértés ne essék, csak a mostani 
beszélgetésünk szempontjából látókörünkön kívül van. 

Tehát én tisztelettel azt szeretném legelőször kérni a beszélgetésünk apropóján, hogy 
mindenki önök közül, akik különböző helyekre mennek, azért mondjanak már magukról is 
néhány szót, meg hogy az állomáshelyükön körülbelül mit várnak a tevékenységük apropóján. 
Gondolom, mindenkiben megfogalmazódik valamiféle elképzelés, kívánalom, hogy mi lenne 
szerencsés, erről egy pár szót, ha lehetne hallani. Aztán hogy nyilván a beszélgetésünk merre 
kanyarodik, majd meglátjuk a későbbiekben. 

Beszélgetés a TéT-attasékkal 

Ha nem haragszanak, akkor én megadnám a szót ebben a sorrendben, ahogyan a 
bemutatás is történt. Ne vegye senki rossz néven, csak valamilyen gyors szabályt fel kell 
állítani magunk között. Murányi urat szeretném először tisztelettel megkérni. Tessék 
parancsolni! 

Murányi Béla (Tel-Aviv) bemutatkozása 

MURÁNYI BÉLA (Tel-Aviv): Köszönöm szépen. Murányi Béla vagyok, eredeti 
szakmám építőmérnök, ezen belül is a vízépítéssel foglalkoztam, a vízépítésben végeztem. Az 
eddigi életutamban valahol felváltva foglalt helyet a kutatásfejlesztési menedzsment és az 
építőmérnöki hivatás, mintegy ilyen tízévenkénti váltással, hol egyik, hol másik munkában 
dolgoztam. Most éppen egy következő ilyen, remélem tízéves periódusba kezdtem bele, 
visszatérvén a kutatásfejlesztésbe, és mindjárt megpályázván a tel-avivi állomáshelyet. 

A korábbiakban a kutatásfejlesztési menedzsmentben a multilaterális ágon dolgoztam, 
elsősorban Európában, az OECD megfelelő kutatásfejlesztési szegmenseiben, illetve ami az 
egyik legnagyobb feladatom volt, a NATO kutatásfejlesztési kapcsolataiban. Ez egy elég új 
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terület, illetve pontosabban nem új terület, hanem ismeretlen terület, nem nagyon tudják, hogy 
a NATO elég komoly civil kutatásfejlesztési aktivitással bír, és természetesen dolgoztam a 
védelmi kutatásban is, mint brüsszeli attasé annak idején. 

Most a bilaterális oldalról az izraeli kapcsolatokat céloztam meg. Izrael rendkívül 
izgalmas ebből a szempontból, mert jóformán bármelyik mutatóját nézzük az izraeli 
innovációnak, kutatásfejlesztésnek, szinte mindenhol vagy vezető helyet foglal el vagy 
nagyon közel van a vezető helyhez. Például mondható, hogy első helyet foglal el a világon 4,8 
százalékkal a K+F GDP-re vetített százalékában, ez a 4,8 százalék egy óriási szám, a 
szabadalmak és az idézettség tekintetében lakosságarányosan is az első, második helyen 
szerepel, ami manapság rendkívül fontos, elsősorban az innováció szempontjából, hogy a 
magánipar, a vállalatok 75 százalékban foglalnak helyet a kutatásfejlesztésben, ami tényleg 
kimagasló. 

Mindezen jellemzőkkel bírva, én azt gondolom, a kiutazó attasénak nem lehet más 
célja, és eddig is ezt a politikát követtük korábbi attasé kollégáim révén, hogy azokat a best 
practice-eket, jó gyakorlatokat átvenni, amit nekik sikerült meghonosítani, megvalósítani, és 
ezekben az izraeli kapcsolataink rendkívül készségesek és segítőkészek. 

Ezeket részben a kormányzati kapcsolatok útján tesszük, részben pedig azokon a 
bilaterális projekteken keresztül, amelyeket mindkét állam a kormányzati egyezmény kapcsán 
létrehoz, illetve megvalósít. 

A mai nap legizgalmasabb témája úgy érzem, ami azért már egy pár éve folyik, de 
jelenleg ezt tartjuk a legizgalmasabbnak, azokat az inkubátorházakat és inkubátorfunkciókat, 
amelyeket ők rendkívül nagy hatékonysággal művelnek, és nálunk bizony-bizony, ennek még 
viszonylag híja van. Tehát itt szeretnénk igazából komoly lépéseket tenni. 

Azt gondolom, hogy nekem is ez kell hogy legyen az első célom, hogy ezt 
továbbfejlesszem. Nagyon jó helyzetben vagyok, azt nem mondanám, hogy könnyű, de jó 
helyzetben vagyok, mert elnökhelyettesünk, Korányi László idén júniusban jött vissza, mint 
TéT-attasé, úgyhogy megvan az elődnek a közvetlen kapcsolatfelvételi lehetősége, és az ő 
révén nagyon sok mindenhez hozzá fogok jutni, fogom tudni szinte meleg váltásban folytatni 
azokat az akciókat, amiket ő megkezdett. 

Röviden ennyit szerettem volna mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik a tisztelt jelenlévők, akkor előbb minden 

attasé egy ilyen rövid bemutatkozást tenne, és utána nyilvánvalóan a kérdések, megjegyzések 
abba az irányba és oda lesznek címezve, ki, hová szeretné. 

Akkor most szeretném megkérni Szántó Szilviát, hogy egy pár szóval szintén 
mutatkozzon be. 

Szántó Szilvia bemutatkozása (Párizs) 

SZÁNTÓ SZILVIA (Párizs): Köszönöm szépen. Magamról röviden annyit, hogy 
biomérnökként végeztem a Műszaki Egyetemen. Már az egyetem alatt is elég sok francia 
kapcsolatom volt, tehát dolgoztam is kint, meg egyetemet is végeztem kint, illetve később 
tanácsadó cégeknél tanulmányokkal kapcsolatban is eltöltöttem két évet. 

Itthon a kutatásfejlesztés területén még 2003-ban volt szerencsém együtt dolgozni 
Ildikóval így áttételesen, akkoriban az EU-csatlakozással kapcsolatos területen dolgoztam, 
majd a szűkebben vett szakmámban helyezkedtem el, a környezetvédelem területén, és a 
Környezet és Energia Operatív Programnak mind az írásában részt vettem, mind pedig a 
pályázati rendszer kialakításában. 

Úgyhogy a pályáztatásnak a hátterét is és a gyakorlati kérdéseit is volt szerencsém 
tanulmányozni. Tulajdonképpen magamról szerintem ennyi elég lesz. 
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Ami a francia kapcsolatokat illeti, csatlakoznom kell Bélához, hogy abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elődöm még kint van, tehát itt szintén meleg váltás 
lesz, és első kézből fogom tudni átvenni mind a kapcsolatrendszert, mind a folyó ügyeket. 

Franciaország abból a szempontból nagyon érdekes, és szerintem európai szinten 
nagyon fontos is, hogy vannak még működő bilaterális együttműködések, amibe a francia 
partnerek pénzt is szívesen tesznek, tehát olyan pályázati források, amelyek külföldi tőkét is 
megmozgatnak, illetve nagyon sok olyan közös téma van Franciaországgal, amiben akár EU-s 
szinten, akár bilaterális szinten együtt lehet működni. Amennyiben erre igény van, és ezt majd 
a helyszínen fel kell mérni, illetve itthon leegyeztetni, a következő európai költségvetéssel 
kapcsolatos témákban nagyon sok együttműködési lehetőség van, tehát még akár a 
Strukturális és Kohéziós Alapok szintjén is, akár a most induló Horizont 2020 pályázatokra 
való felkészülésben. Olyan konkrét témák is, amelyek Magyarországot érdekelhetik, akár 
energetika, atomkutatás, megújuló energiák, környezetvédelem, biotechnológia, tehát nagyon 
sok olyan terület, amiben nem azt mondom, hogy a franciák tudnak nekünk segíteni, hanem 
egymást kiegészítve tudunk lépni. 

Természetesen itt vannak olyan kérdések is, amelyek majd elő fognak kerülni, és 
alaposan körbe kell járni a kérdéseket, itt gondolok az ELI-projektre, illetve vannak még 
olyan együttműködések is, amelyeknek a háttere még nem teljesen feltérképezett, úgyhogy 
majd ezeket a folyamatában megoldandó ügyek közé kell sorolni. 

Azt hiszem, hogy hagynék szót a többieknek, és majd a végén, ha vannak kérdések, 
akkor azokat várom szeretettel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem Szilágyi László urat, hogy szintén egy pár 

szót mondjon magáról, az elképzeléseiről. 

Szilágyi László bemutatkozása (London) 

SZILÁGYI LÁSZLÓ (London): Köszönöm szépen. Üdvözlöm önöket. Szilágyi 
László vagyok, én közgazdászként végeztem, vagy inkább matematikusként, de még 
akkoriban, a ’90-es években lehetőség volt erre, a néprajz szakra is megvan az ELTE-n az 
abszolutóriumom, illetve nemzetközi gazdasági folyamatok témában a működőtőke-
áramlásról a Műegyetem doktori iskolájában is. 

Ezt követően 2005-ben kerültem az államigazgatásba, a Gazdaságfejlesztési Operatív 
Program tervezésével foglalkoztam, ahonnan 2008-ban, 2009-ig, mivel egy évig volt 
kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, az ő titkárságára kerültem át. Akkor 
kerültem át konkrétan a K+F területre, azóta ezen a területen dolgozom. Az ő felmentése után 
vagy pozíciójának a megszűnése után az NKTH-ban dolgoztam – ez a jelenlegi NIF-nek az 
előző elnevezése -, majd 2010-ben kerültem újra vissza a Nemzetgazdasági Minisztériumba, 
és most én vagyok a hazai innovációs ügyekkel foglalkozó osztály vezetője. 

Ezt persze minden TéT-attasé elmondhatja, de nekem ténylegesen az a személyes 
ambícióm, hogy én sokat tanuljak kint, az angol közigazgatás egyrészt a partnerségi 
folyamatban, de híresen megalapozott tervezési eljárásokat követ, és az 
intézményrendszerükben is nagyon sok ilyen elem van, annak ellenére, hogy magának az 
Egyesült Királyságnak az innovációs mutatói nem olyan fényesek, mint például Izraelé. Tehát 
a K+F ráfordítás a GDP-hez képest igazából az EU-átlagot éri el jelenleg. De a technology 
strategy board vagy a research council rendszere ennek ellenére önmagában best practice-nek 
számít, konkrét intézkedések is vannak, amelyeket szeretnénk Magyarországon is beindítani, 
illetve folyamatban van például a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzéseknek a 
beindítása amerikai mintára, de ami Európában ott működik a legjobban.  

Nagyon fejlett és a nemzetközi ranglistákon is az Egyesült Államokat követően 
gyakorlatilag egyedül Európában a felsőoktatási rendszere is nagyon erős az Egyesült 
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Királyságnak, tehát bármilyen együttműködést tudunk vagy jó mintát onnan importálni, akkor 
az nagy haszonnal lesz alkalmazható itthon is. Vannak egyrészt közvetlen kutatási, illetve 
gazdasági kapcsolatok, amelyekben remélhetőleg lesz szerepünk, ezeknek az említésében 
vagy a kapcsolatfelvétel elősegítésében. Ugyanúgy, ahogy Szilvia is említette, hogy jelenleg 
nagyon fontosak az európai uniós folyamatok, mind a közös költségvetés, mind azon belül az 
egyes programok, főleg a mi területünkön a Horizont 2020, illetve a strukturális alapok 
vonatkozó K+F-re irányuló támogatási rendszerei, ahol egyrészt fontos a mi pozíciónk 
ismertetése a külföldi kormányzati partnerekkel, illetve információszerzés arról, hogy mi 
várható, mi az ő pozíciójuk az egyes kérdésekkel kapcsolatban. Ehhez az Egyesült 
Királysággal ráadásul viszonylag szoros koordináció szükséges, mert nagyon sok esetben 
hasonló álláspontot képvisel a két ország.  

Még talán annyit, hogy az Egyesült Királyságban sajnos nincs ennyire közvetlenül 
elődöm, sajnos, másfél éve jött már haza az előző TéT-attasé, tehát nehezebb lesz talán egy 
picit felmelegíteni, de ő minden segítséget megad hozzá, hogy ez sikerüljön. Igyekszem majd 
gyorsan felvenni a fonalat. Várom én is a kérdéseket. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, de az elején elfelejtettem és a 
jegyzőkönyv szempontjából fontos, hogy ezt megemlítsem, hogy azért jelen van még itt a 
bizottsági ülésen dr. Kovács Ildikó főosztályvezető és Fodor Zoltán vezető tanácsos úr, mert 
így teljes a kép, hogy ezzel is tisztában vagyunk. 

Van-e bárkinek kérdése, észrevétele, gondolata? Amíg ezen eltöprengenek, ha szabad, 
akkor én egy pár kérdést feltennék és egy pár felvetésem is lenne.  

Murányi Béla úr mondta, hogy ő vízépítő mérnök. Csak egy hangos gondolkodás, 
Izrael az a terület, ahol a víz hétköznapi szinten is érzékeljük, hogy nagyon fontos. Kevés van 
belőle, stratégiai fontosságú, és így tovább, amiről mi itt, Magyarországon vagy Európában 
beszélni már beszélünk, de egyelőre még a bőrünkön nem érzékeljük, valljuk be őszintén. 

Csak az a kérdésem, hogy ezek a fajta ismeretek, ami mondjuk nálunk van, az 
használható-e Izraelben vagy fordítva? Azért jutott ez az eszembe, mert azt tudom, hogy 
valamikor az arab országokba Magyarországról mentek vízépítő mérnökök, kutakat meg 
öntözőrendszereket, sok mindent csináltak, Izraelről nincsen ilyen értelemben tudomásom. Ez 
azt mutatja, hogy nyilván a magyar vízügyi képzés ebből a szempontból jó, vagy legalábbis 
azt merem feltételezni, hogy jó. E téren lát-e esetleg együttműködési formát? 

És ez már csak egy személyes kíváncsiság, de egy kicsit ide kívánkozik. Én egyszer 
azt olvastam, hogy az izraeli régészetnél meglepően nagy az állami támogatás, és úgy elsőre 
meglepődtem, hogy miért. Arról szólt a cikk, hogy azért, mert olyan ókori öntözőrendszereket 
tanulmányoznak, amivel a Negev-sivatagban is tudtak működő kultúrákat életben tartani az 
akkoriak, és hogy ennek a konstrukcióit keressük manapság is, ami gépészet és egyéb 
technológia nélkül is működőképes volt. Tehát feltételezem, hogy ott is igen komoly 
ismeretek adódnak. 

Magyarországon is vannak viszont olyan területek, ahol az öntözésre komoly igény 
lenne aszályos években, mint tudjuk, tehát magyarán: lát-e itt valami olyan típusú 
hasznosíthatóságot, ami a kölcsönös tapasztalatok, ismeretek figyelembevételével adaptálható 
lenne? 

A másik dolog, amit szeretnék megkérdezni, hogy abban a statisztikában, ami az 
izraeli K+F aktivitást, mutatót jellemzi, abban kifejezetten az országhatáron belül értendő 
aktivitás adatai vannak benne, vagy esetleg azok a cégek is, amelyek izraeli tulajdonban 
vannak, de szerte a világban, mint befektetők vannak jelen? Mint mondjuk Magyarországon a 
TEVA Gyógyszergyár, az egy viszonylag nagy cég, nagy forgalmat bonyolít le, ugyanakkor 
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komoly fejlesztési, innovációs tevékenységet is folytat, mint ahogy majdnem minden 
gyógyszergyár egyébként e téren. 

Tehát az adatok hogyan értelmezhetők, csak ott vagy pedig egyben az egész? 
A másik, amit még ide szeretnék hozni, a NATO civil kutatás, ez tényleg nem 

különösebben közismert, hogy ha arról egy pár szót mondana, hogy körülbelül milyen 
területeket érint ez, mert bevallom őszintén, ez nem közismert a világban. 

Van még a két másik attaséhoz is egy-egy kérdésem. Tegyem fel ezeket a kérdéseket 
és akkor sorban megyünk megint, vagy pedig tegyük inkább ilyen interaktívvá a dolgot? 
Részemről mindegy. Akkor szerintem, ha szabad, én feltettem a kérdést, halljuk akkor 
Murányi úr válaszát. Köszönöm szépen. 

 
MURÁNYI BÉLA (Tel-Aviv): Köszönöm szépen. Izgalmas kérdéseket kaptam. 

Vegyük akkor az elejéről, a vízügyes szakmához kapcsolódóan.  
A víz kérdéskörben két nagyon fontos elem van. Az egyik a vízkivétel, a másik pedig 

az elhasznált víz megtisztítása. Ez országonként különböző prioritásokkal bír, természetesen 
ott, ahol vízhiányos a terület, ott elsősorban a vízkivétel a fontos, ott viszont, ahol víz 
bővében vagyunk, jelesül például Magyarországon, ott rendkívül fontos, hogy hogyan kerül 
vissza a természetbe, hogy egy olyan fenntartható vízhasználat legyen, amely a későbbi 
generációk és évszázadok számára is olyan gyakorlatot takar, amely hasonlóképpen 
élvezhetővé teszi a természetes vizet. 

Azt hiszem, hogy Izraellel a víz témakörben való együttműködés tekintetében 
legfőképpen a technológiai együttműködés az, ami fontos lehet, pontosan a hi-tec 
természeténél fogva, és pontosan annál fogva, hogy Izraelben rendkívül fontos a víz kérdése. 
Itt mi tudunk együttműködni a vízkivétel tekintetében, ugyanakkor tudunk együttműködni az 
elhasznált víz megtisztítása tekintetében is. 

Nálunk is van olyan szennyvíztisztítási technológia, amely világszerte újdonságnak 
számít. Itt említeném az Organicának az élőgépes szennyvíztisztító rendszerét, amely 
gyakorlatilag abból áll, hogy szemben a hagyományos szennyvíztisztító rendszerrel, ahol 
eleveniszapos medencékben gyakorlatilag egy baktérium élőkultúrával a medencében 
cirkuláltatva tisztítjuk a vizet. Az élőgépes technológiánál kaszkádrendszer van, a 
kaszkádrendszernek van egy töltete, a töltetben van egy olyan gyökértartomány, amelyre egy 
növénykultúra települ, és gyakorlatilag a gyökérmezőben átáramló víz, speciális, megfelelő, a 
víznek megfelelő növények által megtisztítja a szennyvizet. 

Ez a technológia mind beruházásában, mind pedig üzemeltetésében kisebb, mint a 
hagyományos eleveniszapos megoldás, és ezzel világszerte jó eredményeink vannak. 

Tehát például ennek a technológiának a kommunikálása az izraeli partnerek felé, 
intézményközi együttműködésekben azt gondolom, hogy nagyon jó lehet. Itt kapcsolódhat az 
izraeli kormányközi egyezmény specifikuma abban a tekintetben, hogy szemben a többivel, 
ez elsősorban a privát szektor együttműködésére alapozódik. Természetesen a felsőoktatás és 
az egyetemi kutatás is részt vesz a történetben, ám de csak mint bevont közreműködő. Itt 
alapvetően a cégek együttműködéséről van szó. Ez a specifikum nagyon fontos az 
inkubátorházak szempontjából is, mert ott is nagyon erőteljesen alapoznak a privát szektor 
aktivitására. 

Én hirtelenjében röviden ennyit tudok elmondani, illetve ami még nagyon, nemcsak 
Izrael felé, de a Közel-Kelet egészére nézve igaz, nagyon jó eredményeink vannak a 
természetes ásványvizek forgalmazásában. Jóllehet ez egy kereskedelmi kérdés, ámde azért 
hírünket viszi a világban, és azt gondolom, hogy ezáltal Magyarország igen hatékonyan be 
tudja tenni a lábát erre a területre, ha így kifejezhetem magamat. Nagyon szép eredmények 
vannak, nemcsak Izraelben, hanem Katarban is, az Emirátusokban is, tehát több helyen jelen 
vagyunk a Szentkirályi vízzel és egyéb természetes ásványvizekkel. 
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Akkor a vízről én ennyit mondanék. A következő kérdés a statisztikai számok. 
Bevallom őszintén, ilyen jellegű – hogy is mondjam – alkönyvtár szintű lebontást nem 
nagyon vizsgáltam vagy vizsgáltunk, de én azt gondolom, hogy valahol benne van, hiszen a 
TEVA-nak is Izraelben van a központja, következésképpen nem nagyon hiszem, hogy ők is 
akár kiadnának olyan adatokat, hogy a világban az egyes lerakatok hogyan muzsikálnak. 

Azt gondolom, hogy ezek olyan magas arányszámok, amit említettem, a 4,8 százalék 
GDP-hez arányítva a K+F kiadásokban, vagy az, hogy a privát szektor 75 százaléka részt vesz 
valamilyen formában a kutatásfejlesztési akciókban, aktivitásban, ezek olyan magas számok, 
hogy én kis híján azt mondom, hogy majdhogynem mindegy, hogy benne van vagy nincs. 
Ugyanis ez akkor lehet igazán kérdés, ha valahol az ilyen átlag körüli, amit a londoni kolléga 
mondott, hogy európai átlagban van az Egyesült Királyság a kutatásfejlesztés GDP-arányos 
százalékában, ott tényleg érdemes megvizsgálni, mert ott nem mindegy akkor, amikor az átlag 
közeli, de egy 4,8 százalék egy olyan hatalmas szám, hogy ez szinte majdhogynem mindegy. 
És a többi ugyancsak, ahol mind az idézettséget, mind a szabadalmakat tekintve első, második 
helyen van. A második helyen van a K+F szektorban dolgozó lakosságarányos 
összehasonlításban, tehát azt gondolom, hogy ezek hatalmas számok. Természetesen biztos, 
hogy belejátszik az, hogy világszerte ott vannak. 

 
ELNÖK: Ez a katonai és civil együtt lehetséges? 
 
MURÁNYI BÉLA (Tel Aviv): Ez nincs benne, ez teljesen különálló. Itt kapcsolódnék 

akkor a NATO-kérdéshez is. A NATO-ban is ugyanígy teljesen szétválik, két különböző 
főtitkárhelyettes irányításával, két különböző királyság alatt történik a kutatásfejlesztés, már 
úgy értem, hogy a védelmi és a civil. 

A NATO-ban a civil kutatásfejlesztés évtizedekkel ezelőtt indult, elsősorban akkor, 
amikor a NATO-ról kiderült, hogy ez egy tisztán katonai szervezet, amit aztán ők 
mindenképpen úgy próbáltak tompítani, hogy politikai és katonai szervezet, és ezen a 
mezsgyén megindították a civil kutatásfejlesztés támogatását. 

Ez praktikusan pontosan ugyanúgy zajlott, mint ahogy zajlik manapság az európai 
kutatásfejlesztés, ahol most éppen éljük a hetedik keretprogramot, amikor is készülünk 2014 
januárjától a Horizont 2020 nevű, zárójelben nyolcadik keretprogramra, csak úgy hívjuk, 
hogy Horizont 2020. Itt is gyakorlatilag tematikus kutatásokat támogattak, manapság is 
támogatnak, és ez a szempontunkból azért nagyon fontos, mert amikor elkezdtük ezt a 
kommunikációt olyan ’92-93-ban, akkor számunkra ez azért volt fontos, mert mint 
partnerország, küldhettük a kutatóinkat ösztöndíjakra NATO-országbeli kutatóintézetekbe, 
ahol is a közös kutatásra komoly apanázst kaptunk. Ez abban az időben rendkívül fontos volt. 
Nem mintha ma nem lenne fontos, de akkor rendkívül fontos volt. 

Gyakorlatilag az összes többi partnerország számára ugyanezt biztosították. Itt 
támogattak részben közös kutatást, részben mobilitást, tehát ösztöndíjakat, nagyon erős volt 
az ilyen konferenciajellegű támogatás, ahol workshopokat és konferenciákat szerveztek, 
ezeken valós kapcsolatokra lehetett szert tenni. 

Ma azt mondjuk, hogy az európai konferenciákon és workshopokon született 
kapcsolatok és ismerkedések gyakorlatilag nem igazából járulnak hozzá a későbbi 
konzorciális együttműködésekhez, mert egy konzorcium létesítéséhez sokkal mélyebb 
kapcsolatokra van szükség, így ma már nem működik ez, csakis személyes, hosszú idejű 
tudományos együttműködés alapján lehetséges, hogy egymást egymás konzorciumába 
meghívják. De abban az időben a NATO-ban ez alapvetően fontos volt, és nagyon sok ilyen 
kutatás indult meg a különböző workshopok és különböző ilyen konferenciák, rendezvények 
alkalmával. 
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Ma már, mint NATO-tag, mi tulajdonképpen a donor szerepét játsszuk, mint ahogy 
annak idején játszották a hagyományos NATO-országok, miután mi bekerültünk, mi most a 
várományos partnerország, várományos NATO-országoknak biztosítjuk ugyanazt a 
lehetőséget, amit aztán a NATO finanszíroz a jelenlegi partnerországoknak, és valamilyen 
költségtérítés szintjén a magyar kutatóknak is. De természetesen nyilvánvalóan nem ez a fő 
csapásirány, ez csak éppen annyira van, amennyire érdekeltté kell tenni a magyar felet abban, 
hogy fogadja megfelelő, például hajdani szovjet tagköztársaságok kutatóit és egyáltalán 
meglegyen ez a donor funkció. 

A védelmi kutatások oldaláról ugyancsak nagyon jó együttműködéseink voltak, itt 
annak idején a Haditechnikai Intézet volt az, aki ebben elöl járt, és a védelmi kutatóink 
rendszeresen részt vettek a védelmi kutatási szimpóziumokon, workshopokon. Ott az az 
együttműködés nem a pénzről szólt, az az együttműködés a szellemi termékről szólt, a 
kutatási együttműködésről szólt, és elég intenzíven részt vettünk ebben is. 

Ennyit a NATO-ról hirtelenjében, nem tudom, hogy még van-e valami erről. 
 
ELNÖK: Esetleg van-e még bárkinek kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor Szántó 

Szilviához és Szilágyi Lászlóhoz intéznék kérdést. Azért nem választom külön, mert mind a 
ketten európai állomáshelyre mennek. Értelemszerűen a hazai K+F, de annak lehetséges 
pályázati forrásai összefüggenek azért uniós dolgokkal. A kérdésem a következő. 
Magyarországon volt egy kísérlet egy nagy volumenű anyagkutatáshoz kapcsolódó, debreceni 
székhellyel tervbe vett részecskegyorsító megépítésére, amiben aztán a svédek vitték el a 
pálmát, tehát a Lund lett a nyertes. 

Ugyanakkor van egy másik terv is, ami hasonlóan komoly összegű, gyógyászati célú 
alapvetően, ez a pozitronos gyógyászat és ehhez kapcsolódó berendezések. Ez durván olyan 
25-30 milliárdos tétel. Egy kicsit kevesebb, mint az előző, de azért ez sem terem minden 
bokorban, valljuk be őszintén. 

A kérdés az, hogy a most formálódó európai költségvetésben jó néhány 
bizonytalansági pont van, főleg a tagállamoknak a támogatási részén múlik ez, de 
értelemszerűen érinteni fogja, érintheti azért a K+F kereteket is. A korábbi hírek arról szóltak, 
hogy a 7-es keretprogram összegéhez mérten ez majdnem a duplája lenne majdan, de 
időközben azért a szelek csak változnak ott is. 

A kérdésem az, hogy mostani tudásunk szerint, ez nyilvánvalóan nem egy végleges, 
önök mit vélelmeznek, lehet-e e téren Magyarországnak keresnivalója? Még nem tudjuk, 
hogy hogyan alakul, tényleg formálódóban van minden, és adott esetben az önök posztja 
alkalmas-e vajon arra, hogy ebből a szempontból a hazai projektek mellett, ha úgy tetszik, 
egyfajta háttérlobbit lehessen kifejteni? Ez nyilván egy fontos dolog lehetne a magyarországi 
pályázatokat illetően. 

Ezért nem címkéztem külön-külön a kérdést, mert Párizs is, London is fontos 
állomáshely, és ahogy lehet tudni, azért Párizs és London többnyire az uniós költségvetések 
dolgában végképp nem egyezik. 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (London): Köszönjük a kérdést. Igazából az EU-s 

költségvetésnek is az egyik, közösségi szintű része ez a formálódó Horizont 2020, aminek a 
kerete azért feltehetően nőni fog, ha nem is abban a mértékben, amit korábban vártak, de ez 
közösségi szintű forrás és jellemzően több tagországbeli kutatási szervezetek 
együttműködésében megvalósuló projekteket támogat. 

Igazából, amiből az ESS-t is megvalósította volna Magyarország részben, illetve az 
ELI-t is Szegeden most ilyen Strukturális Alap forrásokból, aminek viszont a Magyarországra 
eső része is még tárgyalások alatt van, de ez pedig várhatóan csökkenni fog. Viszont azon 
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belül a bizottsági ajánlások szerint a pozíciós papírban is leírták, tehát azt szeretnék, hogy az 
aránya a K+F-re fordított ilyen támogatási forrásoknak növekedjen. 

Ebben lehetőség van, sőt külön ők maguk is – ezt azért mondom, mert én még fél 
lábbal részt veszek pont a 2014-20-as időszakra felkészülő munkacsoportok munkájában, ami 
igazából most indul be a minisztériumunkban, tehát viszonylag informált vagyok, tehát az 
úgynevezett bizottsági pozíciópapír azt mutatja, hogy a bizottságnak a szakértői szinten tett, a 
különböző főigazgatóságok összesített szakértői véleménye alapján milyen irányba kellene 
Magyarországnak ezeket a forrásokat csatornázni. Ebben ez, hogy az ESFI, tehát az 
úgynevezett nagy kutatási infrastruktúrákhoz kapcsolódó fejlesztéseket Magyarország 
valósítson meg, ez kifejezetten le is van írva. 

Nyilván ezeknél mindig az is kérdés, az ELI kapcsán és az ESS kapcsán is lett volna, 
hogy Magyarország tudományos élete az adott területen egy ilyen volumenű infrastruktúrának 
a kihasználására nem képes önállóan, olyan mértékig, hogy igazából mondjuk ha mi 10 
százalékát használjuk az üzemidőnek, akkor az már egy igen jelentős arány, amit nem biztos, 
hogy el tudunk érni. Tehát minden esetben mérlegelendő, hogy az ország számára érdemes-e 
ezt itt megvalósítani, úgy, hogy ezzel igazából az egész EU tudományos közösségét 
szolgáljuk. 

Nyilván viszont rengeteg előnye van a tudományos kapcsolatok terén, igazából az ELI 
kapcsán is, mivel ez az egyetlen Közép-Kelet-Európában megvalósuló infrastruktúra, tehát 
ennek a tudományos hírértéke is nagyon jelentős. Tehát nagyon sok mindent lehet vizsgálni, 
de ettől függetlenül ez mindig egy nagyon fontos, és nagyon magas szintű, tehát 25-30 
milliárd forint is már az a szint, ahol ez már legfelsőbb szintű politikai döntés kérdése, hogy 
Magyarország egy ilyen kutatási infrastruktúrát valósítson-e meg.  

Még egyet vissza szerettem volna csatolni a statisztikai kérdésre, ezekkel dolgozom, 
tehát a statisztikai mutató, ez az úgynevezett GET-mutató, ez a hazai, tehát országhatáron 
belüli, ugyanúgy, mint ahogy a hazai termék és a nemzeti jövedelem megkülönböztetése van 
itt K+F-ben, csak ezt előbb itt mérik, tehát ez az országhatáron belüli K+F tevékenységet 
méri, és benne van a katonai kutatás is. Tehát nyilván nem az irányításáról van szó, hanem az 
elköltött forintokról… (Dr. Kovács Ildikó: Az izraeliben nincs benne a katonai.) Teljesen 
biztos, hogy benne van. (Dr. Kovács Ildikó: Nincs benne.) 

 
ELNÖK: Érthető, ha nincs benne. 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (London): Igazából azért is nehéz elkülöníteni, mert ha az 5 

százalékát költik el civil kutatásra és akkor katonaira még kétszer annyit, akkor Izraelben nem 
is esznek, csak kutatnak gyakorlatilag, az a szint lenne, tehát ebben szinte biztos vagyok, hogy 
része, az irányítási rendszer egy külön kérdés. 

 
SZÁNTÓ SZILVIA (Párizs): Egy pár gondolatot én is hozzáfűznék. Köszönöm 

Szilágyi Lászlónak, hogy ezt a részét elmesélte, amiben ő most még jobban benne van így 
tevékenyen is. 

Ami a lehetőségeinket illeti, hogy hogyan tudjuk elősegíteni Magyarország 
részvételét, illetve hogy ezek a nagy projektek itt valósuljanak meg, úgy gondolom, hogy két 
pillére van, amiben mi minden segítséget és támogatást megadunk, de ezeket a pilléreket 
itthon kell megvalósítani. 

Az egyik az, hogy az ELI most úgy tűnik, hogy elindult azon a jó úton, ami a 
nemzetközi és főleg európai szemeket megnyugtatta, és megkapták azt a biztosítékot, hogy az 
a projekt ténylegesen úgy fog megvalósulni és ütemezetten fog megvalósulni. A másik pedig, 
hogy amennyiben Magyarországnak vannak ilyen irányú igényei, illetve lehetőségei, azokat 
minden csatorna bevezetésével kommunikálni kell. Tehát mondjuk amikor európai uniós 
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bizottsági, stb. üléseken megjelenünk, illetve megjelenünk különböző nemzetközi fórumokon, 
ezt a kommunikációt mindenképpen szükséges összehangolni. Tehát hogy látszódjon az a 
fajta stratégiai tervezés, ami most elindult a 2014-20-as költségvetési időszakra.  

Úgyhogy ebben mi, azt gondolom, hogy mondhatom Szilágyi László nevében is, hogy 
mindenképpen az összes rendelkezésünkre álló információval próbálunk részt venni, egyrészt 
a fogadó országunkban összegyűjthető tapasztalatok, jó példák közvetítésével, illetve a 
hozzánk eljutó magyar álláspontoknak a megfelelő közvetítésével. Ezen túl egyébként, hogy 
ha a szűkebben vett szakmánkban is tudunk ebben segíteni, akkor ezt nyilván meg fogjuk 
tenni. Ennyi, a többit elmondták a kollégák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bartos Mónika! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem van néhány 

kérdésem, amelyik mindegyikükhöz szól. Az első talán egy kicsit személyes jellegű, de 
nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan telik egy TéT-attasé mindennapja? Tehát mit kell 
tenniük akkor, amikor odakerülnek, hogyan indul egy ilyen szolgálat, kikkel találkoznak, 
milyen protokoll követi, vagy hogyan is zajlik ez az egész bemutatkozás vagy ahogy így 
megtalálják ott a kapcsolatokat, a helyüket? 

A másik kérdésem, hogy van-e Magyarország részéről valamilyen program, terv, 
feladat, amit mindenképpen el kell végezniük, valamilyen küldetés? Általánosságban véve is, 
illetve az adott országban, ahová mennek? 

Talán ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy mennyire rugalmasak a 
lehetőségeikben? Tehát mennyire tudják az adott helyen, az adott környezetben, látva, hogy 
miben jók, milyen lehetőségek nyílnak, szabadon megválasztani, hogy mely utakat 
választják? Van-e egy terv, egy stratégia Magyarország felől? 

Ehhez kapcsolódik szintén, hogy hogyan látják, hogy az adott országban, ahová 
mennek szolgálatra, melyik az a terület, amiben sokkal jobbak, mint mi vagyunk, és hogy azt 
a technológiát, azt a tudást át tudjuk-e venni, vagy hogyan tudnánk átvenni itt, 
Magyarországon? 

Az utolsó kérdésem pedig: szerintem az utóbbi évek egyik legnagyobb sikertörténete 
Magyarország számára úgymond tudománydiplomáciai szempontból a World Science Forum, 
ami kétévente kerül megrendezésre. Most jövőre Rióban lesz. Abban az adott országban, 
ahová mennek, tudnak-e ebben segíteni, hogy minél népszerűbb legyen, hogyan is zajlik az 
önök részéről esetleg ennek az erősítése? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
SZÁNTÓ SZILVIA (Párizs): Köszönöm szépen. Én arra gondoltam, hogy a kérdés 

első felét Bélának továbbítanánk, hiszen ő már volt kint egy ciklust TéT-attaséként, tehát erre 
a kérdésre sokkal autentikusabban tud válaszolni, és akkor esetleg maradjunk ennél a 
kérdésfeltevés sorrendjénél, és utána válaszolnánk a többire, ha ez így megfelel. 

 
MURÁNYI BÉLA (Tel-Aviv): Köszönöm. Valóban én 1994-98 között az európai és 

NATO hőskorszakunkban voltam TéT-attasé Brüsszelben, amikor is nem háromkirályság 
volt, mint ahogy ma, tehát Európa, NATO és bilaterális, hanem volt egy darab közös 
képviselet, és ő látta el Granasztói György nagykövet alatt mind a három irányba a 
képviseletet. Ez igazából számomra személyesen azért volt nagyon izgalmas, mert amikor 
kimentünk a családdal, akkor körülbelül olyan 15 család volt kint Magyarország részéről 
Brüsszelben, amikor eljöttünk négy és fél év múlva, akkor 150. Időközben szétváltak a 
missziók is, NATO-misszió, európai misszió és a bilaterális, három nagykövet alatt. 



 14 

Akkor a kérdés első felére válaszolva: alapvetően már itthon elkezdődik a 
szervezkedés, amikor is az ember felveszi a felkészülési időszak alatt a kapcsolatot a kinti 
nagykövettel és gazdaságissal, és megalapozza azokat a fizikális körülményeket, amibe meg 
fog érkezni. Ez praktikusan jelent irodától kezdve lakásbérlésig, sok mindent, amiben a kinti 
kollégák, a gazdaságis vezetésével nagyon sokat segítenek. 

Megérkezik az ember, szerencsés esetben már saját lakásba érkezik, amit a 
Külügyminisztérium bérel számára, szerencsétlenebb esetben elkezd járni és ingatlanirodák 
segítségével, amiben természetesen a követség minden segítséget megad, választ egy lakást 
magának és megalapozza a személyes fizikai lételemeket. 

A hivatalos oldalról tekintve, a nagykövetségi bemutatkozás után, ami addig csak 
telefonon volt, az első dolog az, hogy fel kell venni a kapcsolatot a helyi 
külügyminisztériummal, és meg kell kapni azokat az akkreditációkat, ami akkor már 
folyamatban van, de vannak olyan elemei, amelyeket csak személyesen lehet tenni. 

Amikor ez is megvan, akkor ez már innentől kezdve reláció-specifikus. Tehát fel kell 
keresni azokat a legfőbb pontjait a relációnak, amely arra jellemző. Ez minden relációban más 
és más. Annak idején az én esetemben ez az Európai Bizottság volt, és annak is a 12-es 
főigazgatósága, amely a kutatásfejlesztés, és azon belül aztán ott van rengeteg program, és 
onnan kezdve már tényleg csak az ember idejétől függ, mennyi idő van arra, hogy 
végiglátogassa az összes programigazgatót és bemutatkozzon. 

Ez részben formális bemutatkozó látogatás, részben mindenképpen megalapozza azt, 
hogy a későbbiekben már egy személyes kapcsolat alapján lehessen felvenni a frekvenciát az 
egyes ügyekben. 

Nekem ezt annak idején meg kellett tenni mind Európa, mind NATO, mind a 
bilaterális irányba. Itt a bilaterális aktivitását tekintve jórészt a flamand minisztérium felé 
irányult. 

Ezt követően szép lassan bekerül az ember abba a körforgásba, ami a helyszínen van, 
tehát innentől kezdve felkerül az attasé különböző listákra, különböző adatbázisokba, és ezt 
követően áramlanak a meghívások az egyes ülésekre, konferenciákra, és innen kezdve az 
attasénak alapvetően a döntésén múlik, hogy min vesz részt. 

Annak idején nekem nehéz és könnyű dolgom volt, mert a hazai háttér annyira nem 
volt erős az utasításban és irányításban, mint amilyen erős ma. Tehát akkor nagyon sok múlott 
a saját kezdeményező készségen, az önálló szerepvállaláson, és egy kicsit azt is lehet 
mondani, hogy talán egy kicsit fordítva történt a dolog, tehát a helyi lehetőségeket 
kihasználva, a helyi információt megszerezve adta az ember a központ felé azokat az 
információkat, amiből aztán a központ adott esetben feladatot kreált. 

Ma egy kicsit fordítva van. Nagyon erős a Nemzeti Innovációs Hivatal külkapcsolatok 
főosztálya, ahonnan szinte napi rendszerességgel jönnek az attasék felé a feladatok. Aki 
természetesen együttműködik a Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciai 
főosztályával, és közösen, ketten adják ki a feladatot távirat formájában az attasénak. 

Természetesen továbbra sem nélkülözhető az attasé saját önálló szerepvállalása, illetve 
feladatgenerálása. Rengeteg olyan dolog van, ami a helyszínen adja magát, és a helyszínen 
kell felvenni olyan információt, aminek alapján aztán bizonyos aktivitások várhatóak 
otthonról. 

Tehát ez egy ilyen napi együttműködés. Mindig egy kicsit hasonlítgatok a régi 
megbízatáshoz. Annak idején az internet annyira nem volt még aktív, mint ma, tehát sokkal 
több múlott annak idején ahhoz, hogy az ember személyesen szerzett információt, anyagokat 
gyűjtött. Emlékszem, sosem felejtem el, hogy mázsányi futárzsákokat küldtem annak idején 
haza színes, szagos papírokból, mert akkor még, húsz éve igazából ez volt nem az egyetlen, 
mert már az internet valamelyest volt, de nem volt olyan elterjedt, mint ma. Sem a hardver 
tekintetében, sem pedig a napi felhasználói gyakorlat tekintetében. 
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Ma már ez egy kicsit máshogy néz ki, ma már rengeteg minden van az interneten, és 
azokat a mazsolákat kell összegyűjteni személyes kapcsolatok útján, amelyek vagy azért, mert 
születőben lévő információk, vagy azért, mert bizalmas információk, tehát finomodott az 
egész. Ez a fine tuning ma rendkívül fontos kérdés, és nagyon fontosak a személyes 
kapcsolatok ebből a szempontból.  

A „kommersz” információk fenn vannak a neten, ezt a hazai kollégák ugyanúgy látják, 
mint a helyszínen az attasék, viszont ezeknek a finomhangolása és a trendek feltérképezése, 
amelyek messze nincsenek fenn, csak megszületésük után, no, ez az igazi feladata az 
attasénak adott esetben, a személyes kapcsolatok útján. 

Nem tudom, válaszoltam-e mindenre.  
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Az első felére. Még volt, hogy melyik az a terület, 

amiről úgy látja, hogy ott leginkább előrébb járnak, mint mi, és meg tudjuk tanulni vagy haza 
lehet hozni esetleg azt a tudást. 

 
MURÁNYI BÉLA (Tel-Aviv): Igen, ez tipikusan az, amit a bevezetőben is 

említettem, hogy két dologban rendkívüli módon elöl járnak, az egyik az inkubátorházak 
tekintetében, ami számunkra egy nagyon kezdetlegesen szerveződő terület, a másik pedig a 
privát szektor bevonása a kutatásfejlesztési tevékenységbe, akciókba. Itt nem mondom azt, 
hogy mi hátul kullogunk, de rendkívül sok tanulnivalónk van tőlük, hogy ezt hogyan tudják 
elérni, hogyan tudják szervezni, hogyan tudják érdekeltté tenni adott esetben állami 
preferenciákkal, hogy a privát szektor igenis, figyeljen oda a kutatásfejlesztésre. 
Természetesen nálunk azért érezhető, hogy akkor, amikor a vállalatok jelentős része a 
túlélésért küzd, akkor érthető, hogy nem a kutatásfejlesztés a fő irány. Ám de ők próbálják 
bebizonyítani, hogy még ilyen esetekben is nagyon kell figyelni, mert adott esetben kiút lehet. 
Ha megnézzük az írországi példát, nem ma, hanem 15 évvel ezelőtt, ott is ugyanez volt a 
helyzet, a túlélésért küzdöttek az írek, de nagyon komoly befektetéseket tettek K+F-ben, és 
bizony-bizony, meghozta az eredményét. 

Most az egy másik kérdés, hogy ma a válság kapcsán nincsenek fényes helyzetben, de 
nagyon kitűnő eredmények voltak annak idején a kutatásfejlesztési befektetésekből. 

Tehát úgy érzem, számunkra ami best practice, átveendő, az a privát szektor bevonása 
és az inkubációs történet, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. 

 
SZÁNTÓ SZILVIA (Párizs): Akkor én azt hiszem, hogy folytatnám a sort, ha 

megengedik ennek a kérdésnek a megválaszolásával. Én már az előző körben egy pár témát, 
tematikus területet felsoroltam, ami fontos lehet mind a két ország számára. Illetve amit most 
a gyakorlatban is látunk, hogy amikor itthon stratégiagyártás vagy bármiféle ilyen nagyobb 
volumenű, hosszabb távú tervezés folyik, akkor nagyon érdekes megnézni, hogy azok az 
országok, amelyekben a TéT-attasék dolgoznak, ott milyen hasonló vagy akár teljesen más 
példát lehet találni, mik azok a gyakorlatok, amelyeket át lehet ültetni. 

Tehát egyrészt visszatérve arra, hogy mekkora rugalmasság van a rendszerben, meg 
mi a küldetésünk gyakorlatilag, egyrészt az államigazgatásból en bloc jönnek azok az 
igények, hogy az adott országban a kutatásfejlesztés területén mit látunk, milyen gyakorlat 
van, amit át lehet ültetni, meg lehet vizsgálni. 

A másik, hogy ott a helyszínen a nagykövetség, tehát a gyakorlatban a nagykövet a 
közvetlen főnök. Tehát azt, hogy a nagykövetségnek mi az iránya, milyen relációkat és 
milyen témákat preferál, ott ők is megmondják, ehhez jön hozzá az Innovációs Hivatalnak, 
mint a kutatásfejlesztés egyik irányadójának az irányítása, és ehhez jön még pluszban, amit 
Béla is mondott, hogy a Külügyminisztérium tudománydiplomáciai főosztálya is hozzáteszi a 
magáét. Tehát valahol így igyekszünk majd mindenkinek eleget tenni, így lavírozni a három 
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terület között, és ebben lesz majd szerepe a saját személyes relációnknak, és a saját 
preferenciánknak is. Úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját képzettségénél fogva van 
egyfajta nyitottsága bizonyos témák iránt vagy bizonyos területek iránt. 

Tehát ebből fog összetevődni az, hogy egy TéT-attasé mit jelent, milyen témákban van 
sokkal jobban képben, milyen gyorsan tud reagálni. Az összes többivel is tud foglalkozni, 
amennyiben erre jön igény, de azt azért látni kell, hogy hatalmas terület, és rengeteg 
mindennel lehet foglalkozni, és érdemes is foglalkozni. 

Itt akkor vissza kell térnem a stratégiai tervezésre. Tehát ami itthonról iránymutatás 
érkezik, annak mentén fogunk tudni jól eligazodni, hogy milyen témák azok, amelyekre 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

Volt még egy kérdés, ami a World Science Forumra vonatkozott. Természetesen 
minden magyar vonatkozású programot, megmozdulást kötelezettségünk és szerintem egy 
nagyon hálás feladat is az adott országban népszerűsíteni, de ezen kívül nemrég jártunk a 
Tudományos Akadémián, és ott az elnök úr példának okáért megemlítette, hogy örülne, ha 
Kínában lenne a következő nem magyarországi rendezvény. 

Tehát ebbe már úgymond bele is vont minket, meglátjuk, hogy ebből hogyan tudunk 
majd valami szépet felépíteni, de mindenképpen ezekben ott a szerepünk. 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (London): Végül is volt olyan kérdésrész, ami mindenkire 

vonatkozott. Én azt megerősíteném, illetve talán kiegészíteném azzal a szemponttal, amit már 
elmondtam az elején, hogy az Egyesült Királyság azért is jó, mert a magyar közigazgatásban 
is nagyon sokan beszélnek angolul, és ott a belső dokumentumok angolul vannak, tehát azt 
gondolom, hogy sokkal közvetlenebbül lehet onnan átültetni majd tapasztalatokat, ha erre 
igény van. Én magam is úgy gondolom, hogy ott sokat fogok tudni tanulni, de ugyanígy ott 
nagyon gyors lehet az információáramlás. Én a felhasználói oldalon voltam eddig valamelyest 
kapcsolatban a TéT-attaséi hálózattal, tehát az azért rendszeresen előfordul, hogy ha egy 
előterjesztéshez kellenek a nemzetközi vonatkozások, akkor K+F-ben nyilván a TéT-
attaséknak lehet egy körkérdést intézni, amin nem szoktak értékes inputok érkezni, de ez a 
legváltozatosabb témákban, tehát ez nemcsak a K+F-re jellemző. A felsőoktatási reform 
kapcsán is gyűjtöttek be ilyen anyagokat vagy a KGSZ-eken keresztül bármilyen más 
gazdasági kérdésben is, ami ráadásul szélesebb hálózat is. Tehát itt több nemzetközi példát 
lehet említeni. 

Még volt egy kérdése, hogy mennyire van előírt feladatterv vagy bármi. Mi nem 
vagyunk annyira gyakorló attasék még, de a Külügyminisztériumban úgy tájékoztattak 
minket, hogy nagykövetségi szinten van éves feladatterv, amibe akkor nyilván nekünk is be 
kell építeni a K+F területen, hogy mit gondolunk, amit el kell fogadni a külügyminiszternek. 

 
FODOR ZOLTÁN vezető tanácsos (Nemzeti Innovációs Hivatal): Illetve a TéT-

attaséknak éves beszámoltatása van, és minden éves beszámoltatásnak az utolsó része a jövő 
évi terve, tehát azt mindenki saját magának megtervezi, amit itt a központ, Ildikóék 
jóváhagynak. Itt az irányítás kapcsán az Innovációs Hivatalnak a hálózat irányításáért felelős 
munkatársaként vagyok jelen. Azt meg tudom erősíteni, hogy szervezetileg a 
Külügyminisztérium keretei között működik, és így az elsődleges felettes valóban a 
nagykövet, mert ő van kint, de a szakmai irányító az Innovációs Hivatal, ami azt jelenti, hogy 
feladatot elsősorban tőlünk kaptok a nagykövetségen keresztül. 

Nyilván máshonnan is jönnek megkeresések és azokra is válaszolni kell, de azokról 
nekünk minimum tudnunk kell. 

Hogy mennyire konkrét a feladatterve minden egyes állomáshelynek, arra most így 
nem tudok válaszolni, mert igyekszünk egy szabadságot hagyni a TéT-attasénak is, pont 
ahogy Béla is mondta, hogy ez egy interakció kell hogy legyen. Tehát jelezze azt, hogy mivel 
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fontos foglalkozni azon az állomáshelyen, és akkor kreálunk neki arra feladatot. Ami 
általános, viszont mindenkire vonatkozik, az pedig egy jelentési rend, aminek a legfőbb pontja 
az éves beszámoltatás, és különböző jelentések írogatása vagy részben egy megszabott 
tematika alapján, részben pedig ad hoc jelleggel, ahogy a KGSZ-eknél szerintem egy picit 
sűrűn is előfordul olyan témákban, amelyekhez nem sok köze van, igyekszünk ezt azért 
kordában tartani a tudománytechnológiai együttműködésünkre. 

Nekem így ennyi jutott eszembe, hirtelen közbeszólva talán, de talán egy picit 
interaktívabbá téve is ezáltal a beszélgetést, ha van még kérdés. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
MURÁNYI BÉLA (Tel-Aviv): A legutóbbi kérdéscsoporthoz még egy apró 

kiegészítést tennék. Itt többször elhangzott, hogy a munkáltatói jogokat végzi a 
Külügyminisztérium, a szakmai irányítást, beszámoltatást a Nemzeti Innovációs Hivatal 
külkapcsolatok főosztálya, és ide kívánkozik még az a megjegyzés, hogy egyrészt a korábbi 
szakmai munkánk során, másrészt a felkészítés alatt elég sok K+F helyet ismertünk meg, 
részben hivatali, részben személyes kapcsolatok útján, egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok. 
Természetesen arra is van mód, hogy ha ezek a kutatóhelyek, vállalatok, intézmények 
bizonyos feladatot szeretnének adni a TéT-attasénak, akkor mód van arra, hogy az 
intézményközi kapcsolatok ápolására vagy bármilyen más kutatásfejlesztési feladatra a TéT-
attasé feladatot végezzen. De ennek az a nagyon fontos feltétele, hogy a külkapcsolatok 
főosztályát a Nemzeti Innovációs Hivatalnál kell felkérni arra, hogy ez lenne a feladat, kérjük, 
közvetítsék. 

Ebben az esetben a Hivatal megkeresi az attasét, és a saját belátása szerint dönt arról, 
hogy ezt végezze, ne végezze. Természetesen apró feladatokat közvetlenül is lehet 
kommunikálni, ez mindenkinek a saját jó érzésére van bízva. Tehát ilyenformán azon túl, 
hogy kormányzati feladatot lát el elsősorban a TéT-attasé, nyilván a kormányközi egyezmény 
margóján azért vannak olyan feladatok, amit adott esetben egy intézménynek közvetlenül 
tesz. Itt mindig a saját – hogy is mondjam – jó belátásra és önmérsékletre van bízva, hogy ez 
hogyan kommunikálódik és hogyan végződik el, de alapvetően a külkapcsolatok főosztályán 
keresztül jön a feladat. Tehát így válik teljessé a TéT-attasé munkája, részben a kormányközi 
egyezmény alapján, a kormányfeladatra, részben pedig az intézményközi feladatok ápolására. 

 
ELNÖK: Akkor egy konkrét ügyre leképezve a dolgot, ha mondjuk a TéT-attasét azzal 

keresik meg valahol, hogy keresnek magyarországi partnert klónozáshoz, mivel ez egy 
tudományetikai kérdés, akkor ha jól értem, szakmai szempontból ez a Hivatal hatáskörébe 
tartozik, hogy ott erre azért mit mondjanak, mert valami állásfoglalása egy országnak ezzel 
kapcsolatban bizonyára van, van, ahol engedik, van, ahol kevésbé. Van, ahol a humánt 
végképp nem engedik, van, ahol kacérkodnak a gondolattal, csak úgy eljátszottam ezzel a 
dologgal. 

Tehát akkor jól értem, hogy ilyen értelemben konkrétan az Innovációs Hivatalnál 
csapódik le majd a kérdés vége, és ott fognak egy állásfoglalást hozni, hogy gilisztaklónozás 
rendben van, emberklónozás nincs rendben. (Fodor Zoltán: Nyilván a mi feladatunk, hogy a 
hazai államigazgatással lekoordináljuk, mielőtt hivatalos álláspontot adunk ki.) 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (London): Ha jól értem a szerepünket, mi a külföldi gyakorlatról 

a legközvetlenebbül tudjuk megmondani, hogy mi az angol, francia, izraeli helyzet. 
Magyarországon viszont erre tudományetikai kérdésekben nem a kormányzati szerv az 
illetékes, hanem van ezzel foglalkozó bizottság, a neve nem jut az eszembe… 
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KOVÁCS ILDIKÓ főosztályvezető (Nemzeti Innovációs Hivatal): Van egy etikai 
bizottság. Hadd vegyem akkor át egy picit a szót. Nekünk azért nem feltétlenül az a 
szerepünk, hogy mindenre elmondjuk azt, nem mi vagyunk a döntéshozók nagyon sok 
esetben, hanem én a mi szerepünket inkább úgy definiálnám, hogy mi olyanok vagyunk, mint 
egy gólpasszt rúgó labdarúgó, aki továbbrúgja a labdát, az itthonról érkező labdát továbbrúgja 
a TéT-attasék felé, a TéT-attasétől érkező információt pedig szórja, teríti. 

Úgyhogy egy picit olyanok vagyunk, mint a tölcsér, de azért nem szeretem ezt a 
hasonlatot, mert ez a szűk keresztmetszetet jelenti. (Fodor Zoltán: Interface.) Lehet, hogy az 
vagyunk, de köszönöm szépen, az interface a jobb. Nem szeretnénk szűk keresztmetszet lenni 
semmiképpen, viszont azt szeretném hangsúlyozni, hogy ha önöknek olyan jellegű kérdésük, 
megkeresésük van, amely nemzetközi tapasztalatot igényel, vagy akár egy látogatás 
megszervezése oda-vissza, akkor állunk rendelkezésre az attaséi hálózattal. És itt most 
nemcsak a jelenlegi három kollégára gondolok, hanem azért nekünk van egy emberünk 
Pekingben, vagy lesz egy emberünk Pekingben, most is van, aki ezeket a feladatokat elvégzi, 
aki most nincs itt, van egy emberünk masszívan Tokióban. Masszívan van egy emberünk 
Moszkvában – Rómában nincs, és úgy tudjuk, hogy nem is lesz -, most még van egy 
emberünk Berlinben, akit szintén pótolni fogunk, majd lesz egy emberünk Washingtonban 
vagy Los Angelesben, itt még folyik az egyeztetés, egyelőre Washingtonban.  

Tehát vannak olyan helyek is, amelyek itt most nem képviseltetik magukat, merthogy 
azok az emberek már kint vannak, vagy pedig majd még később lesznek kiválasztva, de 
mindenképpen, ha ilyen jellegű igény, megkeresés érkezik, akkor mi továbbítjuk hozzájuk a 
feladatot vagy a kérést, illetve ha olyan jellegű anyag érkezik, amelyik ezt a bizottságot 
érintheti, akkor nyilván megpróbáljuk ellátni ezt a feladatunkat. Köszönöm. 

 
MURÁNYI BÉLA (Tel-Aviv): És hogy magam vagy magunk ellen beszéljek, a 

Nemzeti Innovációs Hivatal honlapján az attasék fent vannak elérhetőséggel, fényképpel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném egyúttal megköszönni, hogy eljöttek ide, 

tudtunk egy pár szót váltani. Kívánok önöknek az állomáshelyükön jó munkát, érezzék jól 
magukat és minél több hasznos elfoglaltságot – ha szabad így fogalmazni -, mert az 
mindenkinek javára válik, az országnak is, személyre szólóan az embereknek is, úgyhogy még 
egyszer: sok sikert, köszönöm szépen, hogy eljöttek, és jó utazást, amikor majd útra kelnek. 
Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 38 perc)  
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