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Napirendi javaslat  

1. a) Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 címmel benyújtott 

beszámoló (J/6456. szám)  

(Általános vita)  

Meghívott: dr. Pálinkás József, az MTA elnöke  

b) Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 címmel benyújtott 

J/6456. számú beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…) 

2. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 

szóló határozati javaslat (H/6686. szám)  

(Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselői önálló indítványa)  

(Általános vita) 

3. Egyebek 
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Menczer Erzsébet (Fidesz) országgyűlési képviselő 
Dr. Rétvári Bence közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai 
bizottsági ülésünkön. A jegyzőkönyv számára szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: dr. 
Szili Katalin alelnök asszonyt helyettesítem én, Kalmár Ferenc András képviselő urat 
helyettesíti dr. Stágel Bence képviselő úr, így megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, 
hiszen tízen tudunk szavazni. 

A napirendi javaslatot mindenki megkapta előre, ezt szeretném hogyha 
kiegészítenénk: az 1. napirendi pontnál egy b) pontot is tennénk be, amely szerint határozattal 
fogadnánk el a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámolót, illetve támogatjuk egy ilyen 
országgyűlési határozatnak a meghozatalát. Ez lett volna a kiegészítés. Egyébként akkor 
három napirendi ponttal tartjuk meg a mai ülésünket.  

Megkérdezem, hogy elfogadják-e a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangúlag elfogadták. Köszönöm szépen.  

Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 címmel benyújtott 
J/6456. számú beszámoló megtárgyalása 

Az 1. napirendi pontunk „Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 
2009-2010” címmel benyújtott beszámoló. A napirendi pontnál szeretném üdvözölni sok 
szeretettel, nagy tisztelettel dr. Pálinkás József urat, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökét, illetve a kormány részéről dr. Kardon Béla főosztályvezető urat. Megkérdezem az 
elnök urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 

 
DR. PÁLINKÁS JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke: Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány szóban szeretném összefoglalni a beszámolóban foglaltakat, 
illetve kiegészíteni, a bizottság hatókörét tekintve, a bizottság feladatait tekintve fontos 
pontokat kiemelni, így a Magyar Tudományos Akadémiának az összmagyar 
tudományosságért viselt felelősségével és azzal, hogy mit tesz a Magyar Tudományos 
Akadémia a Kárpát-medencei magyar tudományos életért és hogyan fogja össze a Magyar 
Tudományos Akadémia a világban élő magyar tudósokat.  

Ha megkapom a szót, akkor el is kezdem. 
 
ELNÖK: Természetesen. Tessék parancsolni! 

Dr. Pálinkás József beszámolója 
DR. PÁLINKÁS JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. A beszámolót tehát a 2009-2010-es évben mutatja be a magyar tudomány 
helyzetét, mind a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek munkáját, mind pedig a 
magyar felsőoktatási intézményekben folyó kutatómunkát, illetve kitér azokra a kutatásokra 
is, amelyek vállalati kutatóhelyeken folynak és más, kutatást végző szervezeteknél. 

Természetesen a magyar tudományos életet, a magyar kutatás-fejlesztést, innovációt - 
és a továbbiakban amikor kutatást mondok, akkor kutatást, fejlesztést, innovációt értek alatta - 
el kell helyeznünk az európai közegben és a nagyvilágban. Ezt a beszámoló megteszi az 
összehasonlító adatok bemutatásával, ebből látszik, hogy Magyarország a kutatás-fejlesztés 
tekintetében, a ráfordítások tekintetében a harmadik harmadban található, az eredmények 
tekintetében a középmezőnyben.  

A magyar tudomány eredményeire természetesen a közvélemény különösen egy-egy, 
a közvéleményt érintő vagy a közvélemény számára fontos esetekben értesül, ilyen egy 
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nemzetközi díj vagy éppen ilyen egy sajnálatos katasztrófa, ami ebben az időszakban történt, 
a Devecser-Kolontár térségében történt ipari katasztrófa, amely megmutatta azt, hogy az a 
kutatási háttér, az az elemzői háttér, ami létezik az intézményekben, még ha nem azzal 
foglalkozik is az adott pillanatban, gyorsan mozgósítható arra, hogy megadja a tudományos 
elemzési hátterét az intézkedéseknek. A Magyarországról megjelenő - és itt válasszuk 
mindjárt három részre azt, amit tudománynak nevezek - felfedező kutatásoknak az a célja, 
hogy az emberiség tudását növeljék; olyan dolgokat tudjon meg, amit még nem tudunk. Azzal 
az ambícióval kezd hozzá minden kutató a munkájához, hogy nagyot alkosson, mint Newton, 
Einstein vagy éppen Darwin. Kinek-kinek ez sikerül, de a többségnek nem.  

A tudományt az viszi előre, hogy ezt nagyon sokan megpróbálják, nagyon sokan 
hozzátesznek a tudomány eredményeihez, és mára a tudomány egy intézményrendszer. Ennek 
az intézményrendszernek a működtetéséhez, a felfedező kutatásokhoz az állam járul hozzá 
forrásokkal, magyarul az adófizetők; a második lépcsőjében a fejlesztésekhez az állam és a 
vállalatok. A harmadik rész, a fejlesztések, az innováció, a konkrét termékek létrehozása már 
inkább a vállalatok feladata.  

A beszámolási időszakban, 2009-2010-ben és az azt megelőző években tapasztaltunk 
itt keveredést abban a tekintetben is, hogy milyen forrásból mit finanszírozunk. Gondolom, 
jelentősen előreléptünk abban, hogy a felfedező kutatásokat az erre szolgáló forrásokból, a 
fejlesztést és az innovációt pedig a fejlesztésre és az innovációra szánt forrásokból 
finanszírozzuk.  

Abban, hogy egy országnak a tudományos élete milyen, a kiemelkedő kutatóinak 
döntő a szerepe. Ha végignéznek a tudomány történetén, sok-sok százezer, millió ember 
dolgozott tudományos témákon, mégis ha bárkit megkérdeznénk, néhány tudós nevét sorolná 
fel, akik abban a helyzetben voltak, hogy az ő nevükhöz köthetők a nagy áttörések.  

Ezért tehát az Akadémia tevékenysége 2009-ben és 2010-ben is - 2009-ben kezdődött 
ez igazán - arra irányul, hogy a legtehetségesebb fiataljaink közül amennyit csak lehet, 
hazahozzunk, ha külföldön dolgozik, vagy itthon tartsunk, ha el akarná hagyni az országot. 
Természetesen támogatjuk azt, hogy hosszabb-rövidebb ideig külföldön dolgozzon, hiszen a 
tudomány egy olyan tevékenység, amelyre nyugodtan mondhatjuk, hogy a leginkább globális 
tevékenység, és már Galilei idején is globális tevékenységnek számított. Ugyanakkor döntő 
az, hogy Magyarországon legyenek olyan tudományos iskolák, amelyek vonzóak a magyarok 
számára.  

Az ambícióink nagyobbak. Azt szeretnénk, hogyha néhány tudományos műhely 
külföldiek számára is vonzó lehetne. Ebbe az irányba megtettük az első lépéseket. A 
közvéleményben is elég jól ismert a Lendület-program névre elkeresztelt program, amelyet 
akadémiai forrásokból indítottunk el, 2011-ben jelentős kormányzati támogatással, 2012-ben 
még nagyobb kormányzati támogatással megy ez a program. A mába átlépve a 2009-2010-es 
időből, a pályázatok beérkeztek. Májusban dönteni tudunk annak az 1,2 milliárd forintnak a 
kiemelkedő kutatók, kutatócsoportok részére történő odaítéléséről, ami azt gondolom, a teljes 
magyar ráfordítás tekintetében nem nagy, hiszen a 240 milliárdhoz képest 1 milliárd, 
mondhatnánk, kis összeg. Hatását tekintve azonban igen jelentős, hiszen olyan helyekre 
koncentráljuk ezt az összeget, ahol a legkiemelkedőbb kutatók dolgoznak.  

A Magyar Tudományos Akadémia gyakorlatilag a nyolcvanas évek végétől 
feladatának tekinti azt, hogy a Kárpát-medencében élő és alkotó magyar tudósok munkáját 
összefogja. Lehetővé tettük jóval a kettős állampolgárság előtt azt, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémiának külső tagjai lehessenek határon túl élő tudósok. Sőt, azt is 
lehetővé tettük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, ami szélesebb, mint 
az akadémikusok köre, körülbelül 13 ezer Magyarországon élő és körülbelül háromezer 
határainkon túl élő kutató tartozhat a Magyar Tudományos Akadémia köztestületéhez, az ő 
számukra az Oktatási, majd a most Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak nevezett 
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minisztériummal együtt elindítottunk, folytattunk egy programot, amelyet Domus-
programnak nevezünk. Ez lehetővé teszi azt, hogy kutatók hosszabb-rövidebb ideig 
Magyarországon tartózkodjanak. Ezt a programot közösen üzemeltettük, működtettük a 
minisztériummal, a tavalyi év folyamán ennek a teljes felelőssége átkerült a Magyar 
Tudományos Akadémiához. Ez az úgynevezett Domus Vendégház és kutatóhely az Abonyi 
utcában található. A Kárpát-medencében vagy külföldön, nem a Kárpát-medencében, más 
országokban élő kutatók részére ösztöndíjakat adunk.  

Ennek a teljes értéke körülbelül 200 millió forintot tesz ki, ennek a háznak az 
üzemeltetése és azok az ösztöndíjak, amelyeket a kutatóknak adni tudunk vagy azért, mert a 
kutatásuk tárgya magyar vonatkozású, vagy azért, mert magyar nyelven művelik a 
tudományukat. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy megadjuk számukra azt a lehetőséget, 
segítséget, hogy a nemzetközi tudományos életbe a magyar tudományos életen keresztül 
tudjanak bekapcsolódni. A nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódásnak is vannak 
intézményes formái, egy kutatónak egyedül, ezen intézményes formák nélkül nehéz 
bekapcsolódni a nemzetközi tudományos életbe. A Magyar Tudományos Akadémia lehetővé 
teszi, hogy a Kárpát-medencében élő magyar kutatók a Magyar Tudományos Akadémián 
keresztül intézményesen kapcsolódjanak be a magyar tudományos életbe. 

Említést teszünk arról is, hogy létrehoztuk a Magyar Tudományos Művek Tárát, 
amivel az a célunk, hogy minden Magyarországon, illetve magyarok által létrehozott 
tudományos eredményt egy egységes adatbázisban be tudjunk mutatni. Ez egyrészt arra jó, 
hogy mindenki ellenőrizheti, mindenki láthatja, hogy mi a magyar tudományos életnek a 
teljesítménye, hiszen minden kutatónak ott van a munkássága, ugyanakkor ez a Magyar 
Tudományos Művek Tára természetesen tartalmazza a külső köztestületi tagok munkáját is. 
Ilyen módon a magyar tudomány eredményeit, nemcsak a magyar állam területén élő és 
alkotó kutatók munkáit mutatja be, hanem a magukat magyarnak valló és magukat a magyar 
nemzethez tartozónak valló kutatók munkáját is. Azt gondolom, hogy ezzel is jelentőset 
léptünk előre abban, hogy az összmagyarság, a kulturális nemzet számára a tudományon 
keresztül is megteremtsük az egységes, közös alkotómunka lehetőségét. 

Elnök úr, én ennyiben szerettem volna kiegészíteni a beszámolóban leírtakat. Adatokat 
és grafikonokat szándékosan nem idéztem, természetesen azokat a beszámolóban ki-ki 
megnézheti. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Megkérdezem a főosztályvezető urat, 

hogy kívánja-e kiegészíteni a kormány részéről. (Dr. Szili Katalin megérkezik az ülésre.) 

Dr. Kardon Béla kiegészítése 
DR. KARDON BÉLA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egyetlenegy mondatot: 

mint ahogy az Akadémia munkája igen kiváló és semmi kétséget nem hagy a minőségében, 
úgy ez a beszámoló is igen kiváló, és a kormány részéről elfogadásra javasoljuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Közben üdvözlöm az alelnök asszonyt is. 
Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a Tudományos Akadémiának a beszámolóját. 

Azt gondolom, hogy mindenki nevében mondhatom azt, hogy egy igazán színvonalas 
beszámolóról van szó, amelyet elolvashattunk a bizottsági ülés előtt, illetve amely a parlament 
elé került, hiszen gyakorlatilag ennek a két évnek a teljes munkáját próbálja meg bemutatni ez 
a beszámoló, olvashatunk kiemelkedő eredményekről, elismerésekről, illetve programokról, 
amelyek a Magyar Tudományos Akadémiánál zajlottak 2009-2010-ben. 

Hogyha az előszóhoz lapozunk, akkor elmondhatjuk azt, hogy egyrészt nekünk 
könnyebbség, mert az előszó tényleg nagyon jól összefoglalja az egész beszámolót, másrészt 
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pedig három gondolatot, illetve többet is biztos kivehetünk ebből, amely gondolatokat visz 
tovább a beszámoló. Talán röviden hadd idézzem ezt a hármat.  

Az első ilyen: sikert óhajtunk, írta Széchenyi István és amely gondolatot az elnök úr 
tovább is visz. Ez lenne talán a második, amit magamnak kiemeltem: a XXI. század első 
évtizede mindannyiunkkal megtapasztaltatta a változások elkerülhetetlenségét, második 
évtizedének azonban nem szolgálnia kell, hanem irányítania kell a változások folyamatát. 
Hogyha továbbvisszük ezt a gondolatot, akkor így juthatunk el a harmadik következtetéshez, 
amelyet gyakorlatilag az egész beszámoló taglal: értékelvű szemlélet, stratégiai gondolkodás, 
következetes megvalósítás; a tudományban e három tényezőnek kell érvényesülnie, hogy a 
társadalomban betöltött értékteremtő szerepe megerősödjön. Gyakorlatilag ezekkel a 
gondolatokkal találkozhatunk végig a beszámolóban, illetve a Magyar Tudományos 
Akadémia elmúlt évekbeli munkájában. 

Az elnök úr a kiegészítésében, szóbeli kiegészítésében az én összes kérdésemet 
megválaszolta már, hiszen rákérdeztem volna arra, hogy a Lendület-program hogy alakul, 
hogy alakult 2009-ben, illetve ’10-ben, és a Magyar Tudományos Művek Tárára szerettem 
volna én magam még rákérdezni, ez is megvalósult. 

(Jelzésre:) Az alelnök úr viszont jelezte, hogy talán még az ő kérdésére nem kapott 
választ. 

Kérdések, vélemények 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem is 

kaphattam, még fel sem tettem. Azt szeretném kérdezni az elnök úrtól, hogy hogyan értékeli a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottság munkáját. Ez a bizottság már öt éve működik, talán van már 
egy kellő távlat az értékelésre. Illetve ehhez kapcsolódóan lát-e lehetőséget arra, hogy más 
utódállamokban is a közeljövőben, a közeli években ilyen bizottság álljon fel. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim? (Jelzésre:) Csóti György képviselő úr!  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük 

szépen a beszámolót. Nekem ugyan nem volt alkalmam olvasni még, mert most kaptuk meg, 
de belepillantva és hallva a véleményeket biztos, hogy egy kitűnő munka és kitűnő 
összefoglaló, tanulmányozni fogom. 

Az elnök úr az én kérdéseimre is nagyrészt már válaszolt, de van egy alkérdés. Mielőtt 
ezt feltenném, még szeretném azért elmondani azt, hogy gratulálok, és köszönjük nagyon a 
Magyar Tudományos Akadémiának, hogy az elsők között, ha nem az első volt a nemzeti 
intézmények sorában, amelyik a teljes Kárpát-medencére kiterjesztette a tevékenységét. 
Rendkívül fontos és úttörőmunka volt ez tulajdonképpen, ehhez nagyon sok sikert, további 
sok sikert kívánunk.  

Ehhez kapcsolódik az úgymond alkérdésem, hogy a külhoni tudósok, akik a 
szomszédos országokban élnek, egyben tagjai-e vagy részben tagjai az adott utódállam 
tudományos akadémiájának vagy sem, összeférhető vagy összeegyeztethető-e ez a 
tevékenység vagy hogy van ez, ha erről néhány szót az elnök úr mondana.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ékes Ilona képviselő asszony! 
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném én is megköszönni 

Pálinkás elnök úrnak a beszámolót és tájékoztatást. Én most ezt az alkalmat szeretném 
megragadni egy olyan kérdés feltevésére, ami azt gondolom, nagyon fontos, mivel a múltunk 
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ismerete nélkül nem tudunk jövőt építeni, legalábbis jól nem tudjuk építeni. Ezért a kérdésem 
is a magyar-szerb történész vegyes bizottságról szól.  

Tapasztalom, és információk többször jutottak el hozzám felháborodásokról, hogy a 
magyar társelnök úr elég erősen megkérdőjelezhető stílusban beszél erről az időszakról, 
illetve, hogy a kutatás nem történik olyan ütemben, ahogy ez elvárható lenne. Tud-e ezekről a 
dolgokról, tényekről, elnök úr? Ismeri-e őket? És ez ügyben tervez-e valamilyen lépést, tud-e 
egyáltalán valamilyen lépést tenni, hogy vagy ne forduljon elő többé ilyen kijelentése az 
elnök úrnak, amiben kifejezetten a magyar oldal hitelét rongálva, nem megalapozottan 
nyilatkozik, vagy pedig lehet-e gondolkodni abban, hogy új elnöke, társelnöke legyen ennek a 
vegyes bizottságnak? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Képviselőtársaim! Én először is elnézést kérek, elnök úr, nem a tiszteletlenség volt, 
hanem egyszerűen egy parlamenti különóra, ami miatt nem volt alkalmam végighallgatni az 
ön beszámolóját.  

Ezért egyrészt csak utalni szeretnék arra, hogy annak idején, amikor a Kárpát-
medencei Magyar Képviselők Fórumát létrehoztuk, az elnök úrral kötöttünk egy 
megállapodást, ami a tartalmi együttműködést jelentette, hiszen én úgy gondolom, hogy a 
tudomány nélkül a politika döntései, főleg a hosszú távú döntései, valóban nem igazán 
lesznek a hosszú távú akaratunkon kívül is mindig megalapozottak.  

Csak tájékoztatásul mondanám az elnök úrnak, hogy az elmúlt ülésünkön létrehoztunk 
egy Autonómia albizottságot. Lát-e arra lehetőséget, elnök úr, hogy ezekben a kérdésekben, 
vagy ahogy már ebben volt is közöttünk együttműködés, a nyelvi jogok kérdésében, és főleg 
olyan tartalmi kérdésekben tudjunk kooperálni, amik távlatosan is megalapozottá teszik a 
döntéseinket, vagy a stratégiaépítésünket? Én szeretném, ha ebben egyfajta partneritás 
kialakulna köztünk, és egyébként pedig köszönöm az eddigi együttműködésüket. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Hoppál Péter képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Először is szeretném kifejezni azt a megbecsülésemet, hogy az elnök úr 
személyesen fáradt el a parlamenti bizottságok elé közzétenni, és egy kicsit talán moderálni is 
a jelentést. Ez nagy tisztesség.  

Egy konkrét kérdésem viszont volna a kutatás-fejlesztés jövőjét illetően. A kutatói 
létszámok tekintetében tartalmaz a jelentés egy megszívlelendő eredményt, egy táblázatot: ha 
a 2009-es és 2010-es évet megelőzően egy 4 éves tendenciát tekintünk, akkor azt láthatjuk és 
tapasztalhatjuk, hogy zsugorodtak a felsőoktatási kutatói helyek, illetve az államháztartásban 
is egy ilyen tendencia mutatkozott az elmúlt 4 évben, illetve a 2010 előtti 4 évben. Mindezzel 
egyidejűleg természetesen, elsősorban a multinacionális vállalkozásoknál, viszont jelentős 
mértékben, talán 50 százalékkal is növekedtek ezek a helyek.  

Ha most Magyarország a felsőoktatás átalakításával is megpróbál arra a pályára állni, 
ami egyébként régi nagy erőssége, tehát hogy a természettudományos vonatkozásban, a 
mérnöki képzésben erősíteni szeretnénk, a kutatás-fejlesztés hagyományosan erős ágazatában 
erősíteni szeretnénk, van-e olyan elgondolás az Akadémiában, amely szerint megpróbálnánk 
nemcsak a piaci ágazatban, hanem az államháztartás, illetve az egyetemek szintjén is ezt az 
ágazatot erősíteni? Ez talán fontos lehet a jövő szempontjából. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Stágel Bence képviselő úr! 
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót és köszönöm a beszámolót is. Egy 

nagyon fontos nemzetstratégiai kérdés az, hogy a tehetséges magyar fiatalok külföldre 
vándorlását hogyan tudjuk megakadályozni? A politika is most már kellő szinten és kellő 
mértékben foglalkozik ezzel a problémával, és örömteli tény az, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia a maga részéről elindította ezt a „Lendületben” című programot.  

Én jómagam is, mint volt dokroranduszhallgató, csak üdvözölni tudom ezeket a 
kezdeményezéseket, amelyek révén elérhetjük azt, hogy a külföldön dolgozó magyar 
kutatókat, tehetséges magyar doktoranduszokat hazacsábítsuk.  

A kérdésem egy konkrét dolog lenne. Ez pedig az, hogy nagyon sok fiatal külföldön 
szerez tudományos fokozatot, külföldön szerez PhD-fokozatot, és azt tapasztalják, hogy ha 
esetleg még gondolkodnának is azon, hogy hazavándorolnak, hazatérnek Magyarországra, 
akkor önmagában ez a honosítási eljárás nagyon hosszú ideig tart és nagyon költséges. 
Hogyan látja ezt az elnök úr? Milyen lépéseket tudnánk akár közösen is tenni, akár az oktatási 
tárca irányába is, hogy ezt a típusú honosítási eljárást egyszerűbbé tegyük, és ezzel is 
tulajdonképpen lebontsunk egy adminisztratív akadályt?  

Ez természetesen nem azt jelentené, hogy külföldi, esetleg komolytalan egyetemeken 
szerzett PhD-fokozatokat sorozatban, futószalagon honosíttatnánk, hanem tényleg egy 
meghatározott feltételrendszer alapján meghatároznánk azt, hogy melyek azok az egyetemek, 
amelyeken a megszerzett tudományos fokozatot olyan színvonalúnak ismerjük el, amelyek 
révén gyakorlatilag egy sokkal gyorsabb és sokkal - idézőjelbe tett - „olcsóbb” eljárásnak 
köszönhetően elismerjük ezeket a tudományos fokozatokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. A magam részéről én is tisztelettel 

köszöntöm az elnök urat a körünkben.  
Az elnök úr már több bizottságban is járt, több bizottságban is tárgyaltuk már ezt a 

beszámolót, ott a Jobbik ezt minden esetben támogatta. Természetesen magam is így fogok 
tenni, és azt hiszem, csak elismerően nyilatkozhatunk erről a munkáról, erről a beszámolóról. 
És köszönöm szépen én is az elnök úrnak, hogy személyesen is itt volt és ezeket a 
kiegészítéseket megtette.  

Én szerettem volna feltenni azt a kérdést, amit Ékes Ilona képviselőtársam is feltett, 
úgyhogy én csak rá szeretnék erősíteni az ő kérdésére, ez az ügy minket is zavar. Hadd legyek 
ennél konkrétabb! Glatz Ferenc elnök úr munkáját mi nem tartjuk megfelelőnek, sem azokat a 
nyilatkozatait, amiket képviselőtársam is idézett, sem egyéb más megnyilatkozásait ezzel az 
üggyel kapcsolatban. Az elnök úr volt is itt már vendégünk a bizottsági ülésen, ez a kérdés 
már akkor is szóba került, és többen akkor is jeleztük fenntartásainkat az ő munkájával, de az 
egész ügyhöz való hozzáállásával kapcsolatban is. Hiszen alapvetően, azt hiszem, erről van 
szó. Ez az egyik. 

A másik. Ezen gondolkodtam, hogy feltegyem-e ezt a kérdést, de kénytelen vagyok. 
Engem érdekelne az elnök úrnak a véleménye azzal kapcsolatban, amit Lázár János 
frakcióvezető úr a parlamentben mondott a magyar tudományról és a magyar tudományosság 
helyzetéről Schmitt Pál elnök úr ügye kapcsán. Akkor elég éles szavakat intézett Lázár 
képviselő úr ezzel kapcsolatban. Erről mi az ön véleménye, illetve ezzel kapcsolatban történt-
e önök között valamilyen megbeszélés vagy találkozó, vagy csak valamiféle hirtelen politikai 
véleménynyilvánításként kellett értékelnünk, akár Schmitt elnök úr védelmében, ezeket a 
szavakat, vagy ennek esetleg további folyományai voltak? Ezt szeretném kérdezni. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több kérdés nincsen, akkor szeretném megkérni az 

elnök urat a válaszadásra. 

Dr. Pálinkás József reflexiói 
DR. PÁLINKÁS JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke: Köszönöm 

szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Meglehetősen sok és érdemi kérdést tettek föl. 
Igyekszem röviden válaszolni. 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság létrejötte és működése egy nagy siker, összefogja 
az Erdélyben, Romániában dolgozó magyar kutatókat. A bizottság munkáját ugyanúgy 
támogatjuk és ugyanabban a körben kezeljük, ahogyan a Magyarországon lévő öt, 
úgynevezett területi bizottságunkat: Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Pécsett és 
Veszprémben van ilyen akadémiai bizottság. Anyagi támogatásban két csatornán keresztül 
részesítjük őket: egyfelől kapnak egy ellátmányt, amiből a bizottság működni tud, másrészt 
hozzájárulunk ahhoz, hogy a bérleti díját annak az épületnek, amelyet az Erdélyi Múzeum 
Egyesülettől bérelnek, ki tudják fizetni, ilyen módon legyen fizikai bázis is, ahol dolgozni, 
működni tudnak. És, amint azt a bevezetőmben jeleztem, erős az együttműködés a tekintetben 
is, hogy a Domus-program keretében a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal együttműködünk 
abban, hogy ők ajánlanak ösztöndíjasokat és aktívan közreműködnek a Domus-program 
keretében, amelyet most egységessé tettünk. Egy zárójelet téve: mindannyian jól tudjuk, hogy 
nagyon sok dolgot kell Magyarországon, sokszor adminisztratív eszközökkel is, hadd 
használjam ezt a kifejezést, rendbe tenni. Itt is szükség volt egy kis rendcsinálásra abban az 
értelemben, hogy egy bizottság döntsön a beérkező pályázatokról, ebbe bevonjuk a 
Kolozsvári Akadémiai Bizottságot és más területeken működő tudományos testületeket is, ne 
történjen párhuzamos finanszírozása ugyanannak a programnak. Ebben, azt gondolom, hogy 
az együttműködés a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal kiváló. 

Más országokban is vannak magyar tudományos egyesületek. Az, hogy mikor tudunk 
ezek valamelyikéből a kolozsvárihoz hasonló testületet létrehozni, az attól függ, hogy mikor 
van meg az a kritikus tömeg, beszéltem a külső köztestületi tagokról, tehát mi nyilvántartjuk, 
hogy Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban hányan tagjai a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületének, és ha valahol együtt van az a kritikus tömeg, ami lehetővé teszi és 
indokolja, hogy ez intézményes formában megvalósuljon, akkor a Magyar Tudományos 
Akadémia kész arra, hogy a kolozsvárihoz hasonló szervezetet létrehozzon. Ennek, nyíltan 
beszélhetünk róla, a finanszírozása nem olyan nagy tétel, ami az állami költségvetésben vagy 
az Akadémia költségvetésében nagy gondot okozna. Addig természetesen szervezetet 
létrehozni, amíg mögötte nincs intellektuális erő, nem érdemes, mert akkor csak a szervezet 
van ott, ami még inkább hátrányos, mintsem előnyös. Akkor érdemes szervezett formában 
létrehozni, hogyha megvan a kellő erő - és Kolozsváron ehhez megvolt. A Vajdaságban is van 
egy magyar tudományos testület, és elkezdtük igazából véve Szlovákiában is. Ott, mint 
minden ilyen kérdésben, fölmerülnek gyakorlati problémák, hogy ez Komáromban, Nyitrán 
vagy Pozsonyban legyen. Ezt az egyeztetést, akik részt vettek ilyen egyeztetésekben, jól 
tudják, hogy kellő empátiával, nyugalommal és az érdekeltek igényeinek maximális 
figyelembevételével kell megtennünk. 

Csóti György képviselő úrnak: a magyar akadémiai külső tagság és a magyar 
akadémiai köztestületi tagság az független egy másik országban az akadémiai tagságtól. Van 
olyan, aki tagja egy másik ország akadémiájának, de az átfedés általában nem nagy. A külső 
tagok mostani száma az 150-170 körül lehet, a megoszlásuk pedig nagyjából megfelel annak, 
amilyen a megoszlása a határon túl élő magyaroknak a Kárpát-medencében. 

Ékes Ilona képviselő asszony kérdésére, a szerb-magyar vagy magyar-szerb történész 
vegyesbizottság. Az Akadémia elnökének az a feladata, hogy egy ilyen bizottságot 
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létrehozzon, megfelelő elnököt állítson és aztán megadja a támogatást ahhoz, hogy a bizottság 
dolgozzon. A bizottság helyett a munkát nem tudja elvégezni. Arról, hogy a kutatás lelassult 
vagy nem is indult el elég lendülettel, hogy ezt a szót használjam itt még egyszer, erről van 
tudomásom, az elnök úrral, mármint ennek a bizottságnak az elnökével, Glatz Ferenc 
akadémikussal, a Történettudományi Intézet korábbi igazgatójával beszéltem erről. Az itteni 
visszajelzések alapján újra elő fogom venni ezt a kérdést én magam is, és én magam 
megnézem azt, hogy mi a bizottság munkája és a kutatás lelassulásának az oka.  

Én is konkrét eredményeket várnék, nem beszédeket és összejöveteleket, hanem 
konkrét eredményeket, a történelem, a történettudomány eszközeivel elérhető konkrét 
eredményeket. A feladat nem politikai nyilatkozatok és társas összejövetelek, hanem a 
történettudomány tudományos módszereivel feltárni azt, ami a történettudomány tudományos 
módszereivel föltárható. A tudományos módszerekkel feltárt eredményekből majd a politika, 
a közvélemény levonja a következtetéseket. Természetesen a tudományos életnek ebben is 
segítenie kell és közre kell működnie, de a tudomány feladata az, hogy a tudomány 
módszereivel kiderítse azokat az eseményeket, nem pedig az, hogy a tudományos tények vagy 
eredmények kiderítése helyett azonnali interpretációval foglalkozzon. 

Arról, hogy az elnök úr tett-e olyan kijelentést, amely mondjuk magyar érdekeket 
sértene, nem tudok, utána fogok nézni, és amennyiben így történt, akkor erre föl fogom hívni 
az elnök úr figyelmét. (Ékes Ilona: Köszönöm.) Megengedhetetlen az természetesen, hogy 
olyan stílusban nyilatkozzon bárki is azokról az eseményekről, amely az nem az áldozatok 
iránti tisztelet hangján szól és mondjuk úgy, hogy nem kellő alázattal nyilatkozik ezekről az 
eseményekről. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a történettudomány csak tudományosan 
megalapozott kijelentéseket tehet, hiszen én is tudom, hogy elhangzanak számok. Én nem 
történész vagyok, fizikus, ha mi, fizikusok számot mondunk, akkor előtte elvégeztünk egy 
mérést, és igyekszünk ezt úgy elvégezni, hogy ha utánunk más elvégzi, akkor ugyanarra az 
eredményre jusson. Azt gondolom, a történettudomány feladata az, hogy a tényeket kiderítse. 
Még egyszer mondom, a dolognak utána fogok nézni, és az elnök urat arra fogom kérni, hogy 
egyrészt a kutatások gyorsuljanak föl. Erre természetesen lehet azt válaszolni, hogy ehhez 
források kellenek. A források előteremtésében, azt gondolom, hogy mind az Akadémia, mind 
a kormány kész arra, hogy ezeket a forrásokat előteremtse.  

Szili Katalin képviselő asszony: az Akadémia természetesen kész arra, hogy azokban a 
kérdésekben, amelyek, mondjuk úgy, hogy a politikát megalapozó elvi kérdések, ha jól 
értettem a kérdését, például az autonómia kérdése kapcsán, hogy milyen autonómiaformák 
léteznek a világban, milyen autonómiaformák adekvátak a magyar-magyar kapcsolatokban és 
Magyarország és a szomszéd államok kapcsolatában - erre készek vagyunk. A Magyar 
Tudományos Akadémia intézményhálózatát 2011-ben, erről természetesen a beszámoló nem 
szól, és én sem tértem itt ki rá, jelentősen átalakítottuk. A 40 kutatóintézetből és 
kutatóközpontból 15 kutatóközpont és kutatóintézet jött létre. Azt gondolom, egy 
hatékonyabb intézményhálózat, egy jóval hatékonyabb intézményhálózat, amelynek mind a 
társadalomtudományi kutatóintézete - politikatudományi, jogtudományi, szociológiai, 
kisebbségkutatásokkal kapcsolatos kérdésekben ez az intézmény -, a bölcsészettudomány 
területén, a történelemtudomány, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány kérdéseiben az 
intézetek, olyan kérdésekben pedig, amelyek a tudományos közösségre tartoznak, az 
Akadémia köztestületének egyes bizottságai is örömmel állnak rendelkezésre.  

Azt gondolom, az lenne helyes, ha a kezdeményezés a képviselők fórumától indulna, 
konkrét kérdésben történő megkereséssel, és ha olyan a kérdés, amire egy intézetnek kell 
válaszolnia, akkor az intézet végezze el a szükséges munkát, ha olyan, amelyet egy 
konferencia vagy kerekasztal-megbeszélés keretében szakértőknek kell megbeszélni, erre 
természetesen mindig készek vagyunk.  
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A kutatói létszámok csökkenése: valóban, a költségvetési szférában csökkent 
valamelyest a kutatói létszám. A 2008-ban nyilvánvalóvá vált válság, mert volt már ez a 
válság korábban is, érintette a kutatói szférát is. Ugyanakkor az átalakításnak, a kutatóhálózat 
átalakításának éppen az volt a célja, és amikor valaki átalakít valamit, akkor önkéntelenül 
felmerül az a kérdés, hogy az átalakítás bírálata a korábbi rendszernek. Ez megkerülhetetlen, 
ez így van, nem az elődeink hibája. 

Lehet, hogy az idő most érett meg arra, lehet, hogy most volt olyan pillanat, és ehhez 
nagymértékben hozzájárult a 2009-es akadémiai törvény módosítása, amely az Akadémián 
belül egyértelművé tette a felelősségi viszonyokat. Ma a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke egy személyben felel az Akadémiáért, mint költségvetési fejezetért is, és nem lehet azt 
a korábban időnként előfordult dolgot eljátszani, hogy nem tudjuk, hogy ki is igazán a felelős, 
az elnök vagy a főtitkár. Ezért azt gondolom, hogy az intézetekben az az átalakítás, amivel 
elébe mentünk annak, hogy a csökkenő költségvetési forrásokból ne adminisztrációt, hanem 
kutatói létszámokat finanszírozzunk, nagyban segített, mintegy félmilliárd forintot 
takarítottunk meg adminisztráción, és ezt a félmilliárd forintot visszaforgattuk a kutatásba. 
Tehát amíg adminisztratív létszámban jelentős csökkenés történt, addig kutatói létszámban 
nem, vagy csak minimális változás történt. 

A mérnökképzés és a természettudományos képzés felé fordulásban az Akadémia 
kezdettől fogva támogatta az oktatási kormányzatot, vagy oktatáspolitikáért felelős 
személyeket és intézményeket, a minisztériumot. Ebben az Akadémia és személyem időnként 
nyilván elment a határig. Azt nem mondanám, hogy túllépett a határon, mert senki nem 
kérhető arra, hogy önmagát vádolja, de a határig biztos elmentem annak változatlan kérésével 
is, hogy egy természettudományos tárgyból legyen kötelező az érettségi. Ezt az 
oktatáspolitikusok a különböző lobbicsoportoktól való félelmükben nem merték megtenni. 
Változatlanul arra biztatom őket, hogy tegyék meg.  

Nagy átalakulások történnek az oktatásban. Ezt az átalakítást most lenne célszerű 
megtenni, ugyanis, képviselő úr, ott van a probléma, hogy már a közoktatásban gyakran eldől, 
hogy a tehetséges fiatalok érdeklődését a mérnöki, természettudományos pályák felé tudjuk-e 
fordítani. Ezért érzem rendkívül fontosnak a tanárképzés átalakítását és azt, hogy a nemzeti 
alaptanterv is olyanná alakuljon, amely a természettudományos műveltséget nyilvánvalóan és 
világosan a műveltség részévé és a műveltségi követelmény részévé teszi.  

Magával az intézményátalakítással, amelyben van egy nagyberuházás is, a Budapesti 
Műszaki Egyetem campusán megvásárolt az Akadémia egy területet. Ott egy korábban 
elkezdett, PPP-konstrukcióban elkezdett és abban a konstrukcióban bedőlt beruházást 
folytatunk, és az Akadémia legnagyobb, Természettudományi Kutatóközpontnak nevezett 
intézetét, amely a Pusztaszeri úton lévő Kémiai Kutatóközpontból, az Enzimológiai 
Kutatóintézetből, a Pszichológiai Kutatóintézetből, amelynek átalakul kissé a profilja, ebből, 
és az Anyagtudományi Kutatóintézetből létrejön egy, nyugodtan mondhatjuk, a XXI. századi 
követelményeknek megfelelő komplex, vagy ebben a tudományos életben használt 
kifejezéssel élve: interdiszciplináris kutatóközpont.  

Azt gondolom, hogy ennek a jelentősége már önmagában nagy, és különösen nagy, ha 
figyelembe vesszük, hogy ez ott jön létre, ahol a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem ilyen kutatási kapacitásai is 
koncentrálódnak, mert a jelentésben kitérünk rá, nem akartam ezt részletezni, a 
tudománypolitikának óriási feladata az, hogy a források hatékony felhasználásához is 
biztosítsa a kereteket. Tehát nem elegendő azt mondani, akadémiai elnökként valószínűleg 
megrónának érte akadémikustársaim, de megróttak már elég sok mindenért, úgyhogy 
nyugodtan mondom, hogy az egyik dolog az, hogy megyünk a kormányhoz és a 
parlamenthez, hogy pénz kell a kutatásra, a másik dolog, hogy mit teszünk le az asztalra ezért.  
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Tehát ne legyen minden második laborban ugyanolyan műszer, hanem legyen kettő, 
de az világszínvonalú, és tanuljuk meg azt, amit koreai barátaink megtanultak, hogy bizony 
egy nagyon drága műszert esetleg két műszakban, netán három műszakban működtetnek, és 
ilyen módon meg tudják vásárolni a világ legjobb berendezéseit is. Nos, ebbe az irányba 
haladunk a Műszaki Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és természetesen 
Szegeden a Szegedi Egyetemmel, a Szegedi Biológiai Központtal, Debrecenben az 
Atommagkutató Intézettel. Itt 2012-ben jelentős előrelépés történt, a mai nap folyamán kerül 
a sajtóban nyilvánosságra az, hogy ma reggel jóváhagytam annak a 2 milliárd forintos 
beruházásnak az elindítását, amely az intézményekben műszerbeszerzésre fordítható, és ebből 
a pénzből nem engedélyeztem egyetlen fillért sem arra, hogy új bútort vegyenek és falat 
fessenek, hanem műszereket vegyenek. Ilyen mértékű műszerfejlesztés a kutatóintézetekben 
hosszú évek óta nem történt.  

Idén a Lendület-programra 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre, hamarosan 
megszületik a döntés, a pályázatokat már beadták. 133 pályázatot adott be 133 kitűnő fiatal 
hölgy és úr. Sajnos 40 vagy 30 körüli pályázatot fogunk tudni támogatni, de ennek a 30 
pályázatnak a támogatása rendkívül fontos abban az értelemben, hogy nagyon nagy 
pontossággal mondhatjuk azt, hogy a legjobbakat tudjuk támogatni. Ennek a programnak a 
stabilitása egyben azt is jelenti, hogy a kutatók, akik nem pusztán az éppen aktuális fizetést 
tekintik, hanem azt, hogy a további pályájuk során a kutatásaikkal mennyire alapozhatják meg 
az előmenetelüket, ebben a programban a kutató maga választ, hogy melyik intézetben akar 
dolgozni, és ez tesz lehetővé egyfajta mozgást az intézmények között. Ez a mozgékonyság 
vagy mobilitás Magyarországon meglehetősen kicsi. Itt most lehetőség van arra, hogy ha 
valaki egyik vagy másik kutatóintézetben jobb körülmények között eredményesebben tudna 
dolgozni, akkor ezt az elnyert támogatást oda átvigye. 

Összefoglalva azt gondolom, hogy az Akadémia tesz a mérnöki és 
természettudományos képzésért; azt, hogy eleget tesz-e, azt nem az én tisztem eldönteni. 
Igyekszünk és én személyesen is igyekszem meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy 
Magyarországnak a termék-előállításban van nagy lehetősége, és meg kell keresnünk 
természetesen azokat a területeket, ahol a tudomány, a fejlesztés és az innováció együtt tud 
működni az iparral és a szolgáltatásokkal. Mert ha az innovációt olyan területre koncentráljuk, 
ahol nincs megfelelő ipar, akkor ezek elbeszélnek egymás mellett és az ipar máshonnan 
vásárolja meg a fejlesztési termékeket, a mi fejlesztési termékeink pedig rosszabb esetben 
nem hasznosulnak, kevésbé rossz esetben külföldön hasznosulnak. 

A tehetséges fiatalok itthon tartására, mint mondtam, képviselő úr, ezt a programot 
2009-ben az Akadémián úgy indítottam el, hogy az akadémiai kutatóintézetek költségvetését 
csökkentettem, és ebből az összegből indult el ez a program. A program bizonyította, azt 
gondolom, az életképességét és sikerét, ennek is köszönhető, hogy 2010-ben már külön 
kormánytámogatást kapott a program. Ekkor az egyetemekre is kiterjesztettük, mert az 
egyetemi, akadémiai együttműködés a cél és nem egyfajta verseny. Ez fontos, de nekünk nem 
rivalizálni kell egymással és azt bizonygatni, hogy az akadémiai kutatóhálózat produkál-e 
többet vagy a felsőoktatási intézmények, mármint tudományosan. Ha megnézik az adatokat, 
akkor jól láthatják egyébként, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és nagyjából hat 
egyetem produkálja a magyar tudományos eredményeknek a 90 vagy 95 százalékát. 

Az, hogy hogyan tudunk itt továbblépni, képviselő úr, itt javaslatunk lesz a következő 
évi költségvetésben, nem nagy összegre, nem kell a költségvetés készítőinek sem megijedni. 
Ami még nagyon hiányzik Magyarországon, az egy jó post dok rendszer, amit nyilván a 
képviselő úr is ismer, az Egyesült Államokban aki befejezte a PhD-ját, utána van két-három, 
esetleg négy év, amikor posztdoktorként dolgozhat intézményekben. Ez egy nagyon hatékony 
módja a kutatók továbbképzésének. Ezalatt az idő alatt eldől a közalkalmazotti törvény és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény merevsége nélkül, hogy valaki ezt tekinti-e majd 
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élete céljának és ezt tekinti-e annak a pályának, ahol érvényesülni akar vagy adott esetben a 
PhD-nál elkezdett kutatásait befejezi és egy vállalatnál vagy másutt hasznosítja a tudását. Ez a 
posztdoktori ösztöndíj mind a doktoranduszok, mind a már végzettek, mind a kutatók, 
egyetemek egybehangzó véleménye szerint hiányzik a magyar, mondjuk úgy, kutatói 
pályából, és ha egy ilyen posztdoktori ösztöndíjrendszert meg tudunk valósítani, azzal, azt 
gondolom, hogy megint tennénk előre egy nagy lépést, hogy a fiatalok itthon is lássanak 
lehetőséget, ne csak külföldön. Itt nagyon fontos az, hogy a magyar kutatóintézeteket is meg 
tudjuk nyitni külföldiek számára, erre is létrehoztunk egy programot. 

A honosítás kérdése az inkább a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hatásköre. Én azt 
gondolom, hogy lehet egyszerűsíteni, főként abban az esetben, hogyha mondjuk nem egy 
professzori állásra pályázik valaki. Hadd mondjak erre egy személyes példát: én az Egyesült 
Államokban úgy voltam posztdok, hogy tőlem senki nem kérdezte meg, hogy mutassam már 
meg a doktori oklevelemet. Igaz, hogy amikor az Egyesült Államokba mentem 1983-ban, 
akkor a nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkeim alapján jól ismertek, tehát nem kérték 
tőlem, hogy most a papíron a pecsét kék-e vagy lila. Tehát abban, hogy a kutatókat, mondjuk 
úgy, például posztdoktori ösztöndíjban részesítsük őket, ebben lehetünk sokkal 
rugalmasabbak. Természetesen vannak területek, ahol a honosításnál és a diplomának vagy a 
licencnek a kiadásánál nem kerülhető el a meglehetősen szigorú eljárás. Nyilvánvalóan két 
ilyen terület van, az egyik az orvosi terület, senki nem szeretné, ha olyan operálná, akinek 
nincs erre mondjuk úgy képesítése, a másik a mérnöki terület. De azt, hogy ez a honosítási 
eljárás milyen legyen… - nem szeretnék improvizálni, biztos, hogy lehet egyszerűsíteni, 
hiszen a felsőoktatási intézmények között a világban nagy különbség van. Anélkül, hogy 
megneveznék bármilyen intézményt, bárki tud  itt mondani olyan intézményt, amelynek a 
doktori fokozatában, azt hiszem, hogy nem kételkedne. 

A szerb-magyar történész vegyes bizottság, Szávay képviselő úr: értettem azt, amit 
elmondott. Természetesen ennek a vegyes bizottságnak az a feladata, hogy a megrendelést a 
tudomány szabályait betartva elvégezze.  

Nem találkoztam Lázár képviselő úrral a parlamenti felszólalása után. Két interjúban 
is elmondtam a véleményemet, és azért mondtam el interjúban a véleményemet, és elnézést 
kérek az elektronikus médiáktól, gyakran jöttek, hogy menjek be a televízióba esténként erről 
beszélni, mert az ügy, azt hiszem, fontosabb annál, semhogy egy, mondjuk úgy, olyan 
pillanatban tett kijelentés, ami meglehetősen feszült pillanat… Az egyik interjúban 
elmondtam, hogy ültem a parlamentben, tudom, hogy vannak feszült pillanatok, elhangzanak 
kijelentések, amelyek nem hosszas és hideg megfontolás után történtek. Én ezt a kijelentést is 
megértem és ilyennek értékelem.  

Mindenki tudja azt, hogy igen, Magyarországon is, mint ahogy a világon másutt is, 
vannak olyan diplomák, vannak olyan doktori címek, amelyek bizony nem érdemlik meg, 
hogy diplomának vagy doktori címnek nevezzük. Én ezek számát kevésre teszem, és a 
megszólalásomnak az volt a célja, hogy világossá tegyem, hogy a magyar tudomány 
presztízse, amelynek az utóbbi két évben három igen kiemelkedő nemzetközi díja, az Ábel-
díj, az Agy-díj és Lovász László Kiotó-díja is szép példája, és világosan mutatja, hogy 
nemcsak régi dicsősége van a magyar tudománynak, hanem van jelenkori dicsősége is. 
Fontos, hogy ne kérdőjelezzük meg a magyar tudományos fokozatok odaítélését 
általánosságban, ugyanakkor, mivel a tudomány is, mint olyan sok más, meglehetősen 
kiterjedt tevékenységgé vált, szükség van adminisztratív eszközökre is, hogy 
megakadályozzuk azt, hogy valaki nem a tudományban szokásos módon jusson diplomához 
vagy doktori fokozathoz.  

Ha megengednek ennyi sztorizást: mondjuk Heisenberget senki nem ellenőrizte, mikor 
doktori fokozatra javasolta egy diákját, hogy akkor tényleg megvan-e minden ehhez 
szükséges papír. Tudom, hogy most nem abban a világban élünk, ami a század eleje volt, 
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amikor a tudomány sokkal kisebb intézményrendszer volt. Egy nagy intézményrendszerben, 
én ugyan nem szeretem ezt a szót, szívesebben beszélek hitelességről, mint 
minőségbiztosításról, egy nagy rendszerben szükség van arra, hogy a tudományosnak mondott 
eredményeket is megfelelően ellenőrizzék.  

Én azt gondolom, hogy a magyar kormány nem kérdőjelezi meg a magyar tudomány 
intézményeinek és műhelyeinek munkáját és hitelességét. Az azonban mindenkinek joga, 
hogy ha valahol olyat tapasztal, ami nem egyeztethető össze a tudományetika törvényeivel, 
szabályaival, akkor ezt szóvá tegye. Köszönöm szépen. Azt hiszem, minden kérdésre 
válaszoltam. Ha mégsem, akkor természetesen még válaszolok. 

Határozathozatalok 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a beszámolót a 

Magyar Tudományos Akadémia 2009-2010-ben végzett tevékenységéről. Szeretném 
megköszönni az elnök úrnak én magam is, hogy személyesen vett részt bizottsági ülésünkön, 
illetve a kérdésekre a kielégítő és nagyon részletes, pontos válaszokat megadta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Két döntést kell hoznunk. Az egyik, hogy elfogadjuk-e, 
illetve általános vitára alkalmasnak találjuk-e a beszámolót. Először erről szavaznánk. Ki 
fogadja el, ki tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.)  

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 
A második szavazásunk pedig az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság 

országgyűlési határozati javaslata, amely gyakorlatilag ugyanez: a Háznak elfogadásra ajánlja 
a beszámolót. Erről is szavazzunk! Kik támogatják? (Szavazás.)  

Köszönöm szépen, egyhangúlag támogatjuk.  

Bizottsági előadó kijelölése 

Ha a bizottság tagjai elfogadják, akkor, valószínűleg a május 14-ei ülésen, a bizottsági 
véleményt én mondanám el. Kik támogatnak ebben? (Szavazás.) Mindenki. Köszönöm 
szépen.  

Kérnék egy perc technikai szünetet, és utána folytatjuk az ülésünket. Köszönöm. 
(Rövid szünet. - Dr. Pálinkás József és Kőszegi Zoltán távoznak az ülésről.) 

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról 
szóló H/6686. számú határozati javaslat általános vitája /Menczer Erzsébet (Fidesz) 
képviselő önálló indítványa/ 

Tisztelt Bizottság! Folytatnánk tovább a munkánkat. A jegyzőkönyv számára 
szeretném bejelenteni, hogy Kőszegi Zoltán képviselő urat innentől kezdve én helyettesítem.  

A következő napirendi pontunk: a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapjáról szóló határozati javaslat. Az előterjesztő Menczer Erzsébet 
fideszes országgyűlési képviselő asszony, akit sok szeretettel üdvözlök, és a napirendi pontnál 
szintén üdvözlöm a kormány részéről dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár urat. Az 
általános vitára való alkalmasságról kell ma döntenünk.  

Megkérdezem a képviselő asszonyt, ki kívánja-e egészíteni a javaslatot. (Jelzésre.) 
Tessék parancsolni! 

Menczer Erzsébet szóbeli kiegészítése 

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait. Azt gondolom, hogy a határozati javaslat, az 
önálló képviselői indítványom indoklása eléggé világos és egyértelmű. Néhány gondolattal 
azért mégiscsak szeretném kiegészíteni. Mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy ne legyen 
Magyarországon kettős mérce, ezért tartom fontosnak az emléknap létrehívását is.  
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Többek között, hogy miért pont november 25-e? Az benne van az indoklásban. 
Nyilván az a kevésszámú túlélő, aki hazajött a GULAG rabtelepeiről, akkor tette először a 
lábát Magyarországra, 1953-ban. De számos más oka is van, hogy miért kerül ez most a 
parlament asztalára és miért tartottam fontosnak.  

Egyrészt van a társadalomban és a közvéleményben egy óriási ismerethiány, amit 
szeretnék pótolni ennek az emléknapnak a létrehozásával, másrészt sok mindenki számára 
köztudomású, hogy családilag is érintett vagyok, hiszen a szüleim kint voltak mind a ketten a 
GULAG rabtelepein. És tartozunk annyival a köztünk élő, ma még élő túlélőknek, a 
hátramaradottak becsületének, hogy társadalmilag elismerjük az ő példamutatásukat. 
Pontosan tudjuk, hogy fel kell hívnunk a világ figyelmét arra, hogy a XX. századi 
kommunista barbárság az mit művelt közel 800 ezer emberrel Magyarországon.  

Köszönöm szépen, ennyi lett volna a kiegészítés. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Megkérdezem az államtitkár urat a 

kormány véleményéről. 

Dr. Rétvári Bence kiegészítője 
DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: 

Köszönöm szépen. A kormány magát a javaslatot még nem tárgyalta, de a tárcánk támogatja 
természetesen az általános vitára való alkalmasságát. 

Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e kérdésük, hozzászólásuk. (Jelzésre:) Igen, Szávay képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Üdvözlöm képviselőtársamat, illetve 

az államtitkár urat. A magam nevében beszélek, nincs frakcióálláspontunk még ezzel 
kapcsolatban, és szeretném, hogyha világosan értené képviselőtársam, amit mondani fogok. 

Több alkalommal itt az elmúlt hetekben kritika tárgyává tettem már a bizottság ülése 
során, hogy hetente érkeznek inkább a szimbolikus térben mozgó határozati javaslatok 
különböző emléknapokkal kapcsolatban. Mi ezt a magunk részéről eddig mindig támogattuk, 
és azzal, ami ebben a javaslatban meg van fogalmazva, tárgyszerűen teljes egészében 
egyetértek. Azt hiszem, hogy sem nekem magamnak, sem a pártnak az antikommunista 
elkötelezettségét túlzottan nem kell hangsúlyoznom.  

Ugyanakkor kezdem ezt most már egy rossz gyakorlatnak látni, és ezt most nem 
feltétlenül önnek mondom, képviselő asszony, hanem általában én kezdek most már attól 
félni, hogy elinfláljuk ezeket a megemlékezéseket azzal, hogy az elmúlt hetekben csak a 
kommunizmus rémtetteivel kapcsolatban ez a harmadik határozati javaslat, ami a Ház elé 
kerül, úgy, hogy közben van egyébként egy kommunizmus áldozatainak emléknapja is. Én 
nem szeretném, hogyha úgy járnánk ezzel, hogy a magyar társadalomban úgy éreznék sokan, 
hogy annyi megemlékezés van már, ami szerintem egy kicsit kontraproduktívvá válik. És 
most hadd ne hozzak, illetve hozok hasonlatot egyébként, mint ahogy például a holokauszttal 
kapcsolatban is szerintem minden hónapra kettő megemlékezés jut Magyarországon, ez, úgy 
gondolom, hogy némileg visszatetszést kelthet vagy inkább kontraproduktív lehet. Nem 
szeretném, hogyha ebbe a hibába esnénk ebben az esetben is. 

Még egyszer szeretném hangsúlyozni: mindenben egyetértek azzal, amit ez a javaslat 
megfogalmaz, és családilag is érintett vagyok benne egyébként magam is, illetve a 
felmenőim. De én a legnagyobb tisztelettel szeretném a kormánypárti képviselőtársaimat az 
elnök úron keresztül kérni arra, hogy szíveskedjenek ezt átgondolni, hogy valóban jó célt 
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szolgál-e az és valóban az eredeti céloknak megfelelő-e az, hogy most már tényleg szó 
szerint, tehát nem is túlzok, amikor azt mondom, hogy heti rendszerességgel különböző 
múlttal kapcsolatos, egyébként kétségkívül fontos ügyekben és általunk is támogatható 
kérdésekben hozunk állandóan határozati javaslatokat különböző emléknapoknak a 
megtartásáról. 

Én ezzel együtt ezért fogok a javaslat kapcsán tartózkodni, de szeretném hangsúlyozni, 
hogy ez a magánvéleményem és a benne foglaltakkal egyébként egyetértek, de a gyakorlatot 
azt most már egyre inkább kezdem problémásnak tartani. Ezt korábban többször is 
elmondtam, akkor még nem tartózkodtam. Én innentől kezdve tartózkodni fogok, és kérem a 
kormánypárti képviselőtársaimat, hogy gondolják át koncepciózusan ezt az egész kérdést, 
hogy a múltról való megemlékezéseket, a különböző diktatúrák által üldözött magyarokról, 
magyar állampolgárokról való megemlékezéseket nem kellene-e valahogy egy koncepció 
szerint kezelni. Félek, hogy hosszú távon kontraproduktívvá fog válni ez a gyakorlat. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Két megjegyzésem lenne. A holokausztnak 

egy emléknapja van Magyarországon, havonta vagy hetente kettő nincsen. Azonkívül a 
bizottságunk, ha jól tudom, egyetlen hasonló ügyben döntött, ez a felvidéki kitelepítések, 
illetve a felvidékiek kiűzése hazájukból emléknap volt, ez az április 12., amiről legutóbb 
hasonló témában döntöttünk. 

Ami gondolati szinten megfogalmazódott a képviselő úrban, azt a Fidesz-KDNP 
munkacsoportja is megfogalmazta a legutóbbi ülésen, mégpedig azt, hogy azokat az 
országgyűlési határozatokat, amelyek hasonló témában már eddig megszülettek az előző 
években vagy évtizedben és amelyek az elmúlt időszakban is elénk kerültek, amelyeket 
természetesen mi támogatunk és a messzemenőkig egyetértünk velük, lehet, hogy érdemes 
lenne meggondolni, hogy egy átfogó törvényben rendezzük. Tehát ezt mi magunk is 
megfogalmaztuk. A Fidesz-KDNP természetesen ezt az országgyűlési határozatot, mivel 
teljes mértékig egyetért azzal, támogatja. 

(Jelzésre:) Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kénytelen vagyok bizonyos 

fokig ismétléseket megfogalmazni, de azért is teszem ezt, mert én már korábban szóvá tettem 
azt, ami most itt elhangzott az elnök úr részéről meg Szávay István képviselőtársam részéről. 
De mielőtt ezt megteszem, szeretném leszögezni, hogy messzemenően tiszteletben tartom az 
előterjesztőnek az indítványát és nemes indíttatásúnak tartom, és meg is fogom szavazni, tehát 
támogatni fogom. (Dr. Rétvári Bence távozik az ülésről.) 

De ezzel együtt már a múltkor, a felvidéki kitelepítettekkel kapcsolatban is szóvá 
tettem, hogy az emléknapdömping devalválja az emléknap értékét, súlyát, és át kell gondolni, 
hogy tematikusan egy-egy témában lehet emléknapot tartani és akkor mindenkiről 
megemlékezni. De ezzel együtt én ezt most támogatni fogom természetesen, de ez a gond, ez 
a probléma ezzel kapcsolatban változatlanul fennáll, és jó lenne nagyon, amit az elnök úr 
mondott, hogyha megfelelő módon áttekintenénk ezt a kérdést. 

Viszont lenne két konkrét kérdésem is az előterjesztéssel kapcsolatban. Az egyik, 
hogy a 800 ezres szám mennyire megalapozott vagy milyen alapon, hogyan került 
meghatározásra ez a szám, hogyan született meg. A másik pedig az utolsó bekezdésben a 
felsorolás Kovács Bélától kezdve Placid atyáig. Biztos, hogy mindegyik említésre méltó és 
kiemelésre méltó, de itt megint nem vagyok biztos abban, hogy szabad-e néhányukat 
kiemelni, mert biztos hozzá tudunk tenni még 12 vagy 24 másik nevet is. Ez csak egy kérdés. 
Támadhatóvá is teszi bizonyos csoportok vagy személyek részéről, hogy miért nincs benne 
iksz vagy ipszilon. Ez a két kérdésem van. 
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hoppál Péter képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Én némiképpen ellenkező véleményemet szeretném 

megfogalmazni az elhangzottakkal szemben. Azt gondolom, hogy pontosan híján vagyunk az 
elmúlt évtizedek áldozatainak megemlékezési lehetőségét illetően. I. világháborús 
emlékművek minden településen vannak. II. világháborús emlékművek most már sok 
településen vannak vagy azok nagy részén vannak. Holokauszt emlékhelyek, legalábbis 
azokban a városokban, településeken, ahol zsinagógák vannak vagy még vannak közösségek, 
ott kismértékben, de ezek is vannak. A kommunizmus áldozatainak nincsenek emlékhelyei 
Magyarországon. 

 
ELNÖK: Vannak. 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Az elnök urat majd kérem, hogy néhányat tessék 

szíves lenni mondani. Mindenesetre ebben, azt hiszem, hogy erős deficitünk van. (Csóti 
György: Más az emléknap és az emlékhely.) Ha pedig deficitünk van, akkor azt gondolom, 
hogy nem biztos, hogy egy nagy emléknapba lehet mindenkinek, minden áldozatnak az ügyét 
összevonni. A recskiek joggal szeretnék azt, hogyha a recskieknek lenne egy külön napjuk, a 
hortobágyiak joggal szeretnék az és az ő leszármazottaik, hogyha a hortobágyiaknak is lenne 
egy olyan napjuk, amikor csak őrájuk figyelünk és csak az ő nyomorúságukról és keservükről 
emlékezünk meg. Ugyanígy a Szovjetunióba elhurcoltak, én azt hiszem, hogy nagyon is 
megérdemelnék, és nagy mulasztása a rendszerváltás óta eltelt 22 évnek, hogy a 
Szovjetunióba elhurcoltaknak nincsen ilyen emléknapjuk.  

Úgyhogy, ha csak a szolyvai emlékhelyet aki meglátogatta közülünk, azt hiszem, 
mindenki járhatott már ott, ott átélhettük azt, hogy mit jelentett ezeknek az embereknek a 
nyomorúsága. Egy ilyen emléknap, még nem is nevezem törlesztésnek, a történelem 
törlesztésének, de mindenképpen egy nagyon tiszteletreméltó indítvány, és én nem érzem 
bajnak, hogy széttagolódnak ezek a megemlékezések, nem érzem, hogy ezáltal egyébként 
csökkenne a súlya és az ereje. Minden közösség, akik elszenvedték ezeket az akciókat, azok 
megérdemelnek egy-egy külön napot. Nem baj, hogyha sokféle a véleményünk szerintem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő asszony jelezte, hogy válaszolni kíván. 

Menczer Erzsébet válaszai 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Megpróbálok rövid lenni. 
A 800 ezres szám az nagyon egyszerű, kutatásokból létrejött szám, illetve volt 

Magyarországon 16 éven keresztül egy Országos Kárpótlási és Kárrendezési Iroda, majd 
Kárpótlási Hivatal, ezek a számok onnan származnak. A Kárpótlási Hivatal mellett működő 
társadalmi kollégium elnöke néhai édesapám volt 16 éven keresztül, aki maga hozta haza az 
iratokat a Memorial segítségével a Szovjetunióból, majd később Oroszországból.  

Azért említem, hogy mintegy 800 ezer, pontos számot soha nem fogunk tudni, hiszen 
csak azokról van adat, akik már valamilyen táborba bekerültek és nyilvántartásba vétettek. 
Azokat, akik az elhurcolás és valamilyen táborba való megérkezés között elpusztultak, soha 
senki nem tartotta nyilván. 

Hogy miért pont ezek a nevek? Egyrészt nyilván ma már, mint SZORAKÉSZ-elnök, 
azt tudom mondani, hogy ők azok, akik olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 1944 
őszétől a rendszerváltozásig is az életművükkel, illetve az után is, hogy említésre számot 
tartanak. Ezt nem én a saját kútfőmből találtam ki nyilvánvalóan, hanem azokkal a 



 20 

szervezetekkel, amelyek társszervezetei a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és 
Kényszermunkások Szervezetének, illetve történészekkel egyeztettem, akik megerősítettek 
abban, hogy ezek a személyek valóban megérdemlik, hogy felsorolásra kerüljenek.  

Én Hoppál Péter képviselőtársammal tudok egyetérteni. Valóban van február 25-e, ami 
a kommunista diktatúra áldozatainak az emléknapja, és azt is tudom, hogy az első Orbán-
kormány idején szavazta meg a parlament, ráadásul nota bene, az édesapám erőteljesen benne 
volt ennek a létrehozásában.  

Aztán eltelt az Orbán-kormány után 8 év, amikor megpróbáltak mindent az amnézia 
zsákjába beledugni, ráadásul befejeződött a kárpótlás is Magyarországon. És nem beszélni 
mindarról, ami történt ’44 őszétől ’90 májusáig, egyre inkább azt tapasztaltam, hogy a 
kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, noha kötelező emléknap, az iskolákban is 
meg kellene emlékezni róla, ez a mai magyar középiskolák 80 százalékában nem történik 
meg. 

És azon túlmenően, hogy néhányan elmegyünk, és gyertyát gyújtunk a Terror Háza 
Múzeuma előtt, nem nagyon beszél róla senki, hogy mi történt ’44 őszétől. Inkább csak az 
’56-os eseményekről beszélünk, illetve a holokausztról beszélünk.  

Én azt gondolom, hogy akkor szűnik meg Magyarországon a kettős mérce és az 
Európai Unióban is a kettős mérce, hogyha a vörösinges fasizmus és a barnainges fasizmus 
áldozatainak ugyanúgy van külön emléknapja, mint ahogy nagyon sok országban a határon túl 
ez megvalósul.  

Én azt hiszem, hogy tartozunk annyival a magyar történelemnek, a magyar 
társadalomnak, hogy november 25-én valóban csak ezekre az áldozatokra figyelünk, és 
tisztelettel adózunk annak a nagyon kevés számú túlélőnek, akik 90 fölött még életben 
vannak, és talán nem viszik el magukkal teljes mértékben a múltat a sírba, de ahhoz, hogy 
valóban megismerjük a múltunkat, ahhoz szükség van egy ilyen emléknapra is. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tényleg nem akarom tovább húzni az időt, de talán a 800 

ezer főhöz egy kis magyarázat kell, hiszen amikor elhurcolták őket Magyarországról, akkor az 
ország területe nem ekkora volt, mert a ’41-es határokat kell nézni. Akkor igazából nem is 
800 ezer főről beszélhetünk, hanem még többről.  

És nyilvánvaló, hogy ezeknél a számoknál figyelembe kell venni azt, hogy málenkij 
robotra több tízezer embert, körülbelül százezres nagyságrendben, hurcoltak el, illetve 
időközben már nagyon sokan hadifogságba estek, és egyébként 1945-ben és a háború 
befejezése után is nagyon sokan hadifoglyok lettek. Tehát nagyon élesen nem lehet ezeket a 
csoportokat elválasztani egymástól. Így jöhetett ki ez a 800 ezres szám.  

Amikor a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáról annak idején döntöttünk, 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság volt a kiemelt bizottsága ennek a témának, 
több dátum is szerepelt, amik közül választhattunk volna. Ez egyébként Horváth Béla 
kisgazda politikusnak volt az előterjesztése. Akkor nem véletlenül választottuk február 25-ét, 
emlékezve Kovács Béla kisgazda politikusra, és egyébként azok a felvetések, amelyeket ma 
itt, a bizottság előtt megfogalmaztak képviselőtársaim, gyakorlatilag szó szerint már akkor is 
megfogalmazódtak.  

Én úgy gondolom, de ez nem a mai bizottsági ülésnek a tárgya, hogy nem ártana 
ezeket az emléknapokat tényleg egy együttes keretbe foglalni. Ez nem jelentené azt, hogy 
nem lennének ilyen emléknapok, hanem ezeket egy átfogó törvényben szabályoznánk. 
Mindezek mellett, mint ahogy az előbb is mondtam, mind a frakciónk, mind pedig én is 
támogatom ezt az emléknapot és jónak találom. 
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Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy kik támogatják az emléknap létrehozását. 
(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás 
mellett a többiek támogatták. Köszönöm szépen.  

Bizottsági előadó kijelölése 

Az általános vitában bizottsági előadót kell állítanunk. Ez valószínűleg holnap délután, 
estefelé lesz. Megkérdezem, ki vállalja ezt képviselőtársaim közül? Csóti György 
képviselőtársam esetleg? (Csóti György: Hoppál Péter!) 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): (Hangosítás nélkül!) Miután én a fenntartásaimat is 

megfogalmaztam, inkább nem vállalnám, nem az előterjesztéssel kapcsolatban, az egész 
emléknapdömpinggel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Csak tájékoztatásul közlöm, hogy holnap délután bizottsági ülésünk lesz, 

tehát ez nem pluszteherként jelentkezik, valaki annyi időre kimegy a bizottsági ülésről. Én ezt 
nem tudom megtenni, szívesen vállalnám, mert a statisztikám ebben az évben meglehetősen 
gyenge a betegségem miatt. (Ékes Ilona jelentkezik.) Köszönöm szépen, Ékes Ilona.  

Egyetértünk vele? (Szavazás.) Köszönöm szépen.   
A következő ülésünk holnap délután 14 órakor lesz. (Szávay István: Nem leszek ott, 

elnök úr.) Jó, köszönöm szépen. Mindenkinek jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc)  
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Madarász Mária 

 


