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Napirendi javaslat  

1. A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános 
helyzetéről (2013-2014) címmel benyújtott beszámoló (B/9675. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

Előadó: 
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

2. A méltatlan személyek részére juttatott állami kitüntetések visszavonhatósága 
érdekében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10174. szám)  
(Dúró Dóra és Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. Egyebek 
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Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Halász János (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) dr. Vinnai Győzőnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Takács Gabriella, a bizottság tanácsadója  
Gyetvánné Zweig Zsuzsanna, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Lovász László elnök (Magyar Tudományos Akadémia)  
Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselő  
 

Megjelent 

Baloghné Balla Andrea főosztályvezető (Magyar Tudományos 
Akadémia) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták, ehhez senki 

nem terjesztett elő módosító javaslatot írásban. Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki 
módosítást tenni a napirendi javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 

Szavazunk. Ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot az előzetesen kiküldött 
formában? (Szavazás.) Köszönöm. Volt nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

„A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar 
tudomány általános helyzetéről (2013-2014)” címmel benyújtott 
B/9675. számú beszámoló   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Az 1. napirendi pontunk „A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a 
magyar tudomány általános helyzetéről (2013-2014)” címmel benyújtott beszámoló 
megvitatása és a határozati házszabály 85. § (2) bekezdése alapján határozathozatal a 
beszámoló elfogadásáról. A beszámolót tárgyaló bizottságként folytatjuk le ezt a 
napirendi vitát.  

Köszöntöm a Tudományos Akadémia elnökét, Lovász László urat és Baloghné 
Balla Andrea főosztályvezető asszonyt. Megkérem az elnök urat, hogy szóban egészítse 
ki, illetve ismertesse, foglalja össze a benyújtott beszámolót. Parancsoljon, elnök úr! 

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 

tájékoztatója 

LOVÁSZ LÁSZLÓ elnök (Magyar Tudományos Akadémia): Tisztelt bizottság! 
Először is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt a magyar tudomány ügyéről, a 
Magyar Tudományos Akadémiáról néhány szót szólhatunk, és hogy a bizottság ezzel a 
fontos kérdéssel így foglalkozik. Számunkra ez nagyon jelentős dolog, mert a magyar 
tudomány ügyéért az Akadémia kiemelt felelősséget visel.  

Talán egy szóban annyit, hogy az Akadémia - ez közismert, de engedjék meg, 
hogy azért elismételjem - két lábon áll: egyrészt van az akadémikusok testülete, 
valamint az ehhez csatlakozó, 14 ezer főből, kutatóból álló köztestület; a másik pedig 
az a kutatóintézet-hálózat, ami az ország kutatásának - attól függ, hogy mérjük - 
körülbelül a felét képviseli, tehát az alapkutatások területén. 

Nyilván nagyon sok módon lehet azt elemezni és leírni, hogy a magyar 
tudomány és ezen belül az akadémiai kutatások európai, kelet-európai és a többi 
vonatkozásokban hogyan állnak, úgyhogy én ebből csak néhány adatot emelnék ki. 
Például kiemelném azt az objektív mércét, hogy hogyan szerepel a magyar tudomány 
az európai tudományos pályázatok, különösen a European Research Council pályázatai 
területén. Azt kell mondanom, hogy ez jó vagy rossz, az attól függ, hogy honnan nézzük. 
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A 13-as régióban Magyarország majdnem a felét nyeri el ezeknek a pályázatoknak. Ezek 
Brüsszelben elbírált, szigorú nemzetközi zsűrik, szakzsűrik által elbírált pályázatok, 
tehát én úgy érzem, ez azt mutatja, hogy a magyar tudománynak itt a régióban 
kiemelkedően fontos szerepe és elismert színvonala van.  

Ugyanakkor, ha összehasonlítjuk hasonló méretű, tőlünk nyugatra fekvő 
országokkal, akkor egyáltalán nem lehetünk ennyire elégedettek. Az, hogy Hollandia 
tízszer annyit visz el ezekből a pályázatokból, mint mi, sajnos azt mutatja, hogy itt azért 
cselekednünk kell. Együttműködünk egyébként a V4-es akadémiákkal ebben az ügyben 
- és szeretnénk itt fokozatos javulást elérni, remélhetőleg -, beleértve a brüsszeli 
tudományos vezetést, Moedas biztos urat, valamint Bourguignon elnök urat, aki a 
European Research Council igazgatója, velük tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne ezt 
javítani.  

Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy Magyarországnak a nemzetközi 
tudományos életben a szerepe fönnmaradt, tehát legalább azon a szinten van, sőt talán 
erősödött is. Utalnék például az úgynevezett World Science Forumra, a világ 
tudósainak találkozójára, amit a beszámolási időszakban, 2013-ban nem 
Magyarországon, de a mi segítségünkkel Brazíliában rendeztek, és a 2015-ösre, ami 
már a beszámolási időszak óta zajlott le, amit itt az Akadémián rendeztünk, és közel 
900 résztvevő, a nemzetközi tudományos élet vezetői, ENSZ-nek főtitkárhelyettesei, 
UNESCO-nak vezetői és mások részvételével zajlott ez le, és azt hiszem, hogy ez 
mindenképpen egy nagyon sikeres és fontos esemény volt, amit a jövőben is a Magyar 
Tudományos Akadémia meg szeretne rendezni. 

A jelentésben számos egyéb adatot találnak, ha egy mondatban kell 
összefoglalnom, akkor azt kell mondanom, hogy vannak a magyar tudománynak olyan 
területei, ahol világszínvonalon áll, sőt akár a világ vezető kutatói között vannak a 
mieink, és vannak olyanok, ahol - mondjuk úgy - a tisztes középmezőnyhöz tartozunk. 
Ezzel együtt azt kell mondani, hogy például az intézethálózatban született 
publikációknak a 60 százaléka körülbelül, az az új értékelési rend szerint az első, a Q1, 
tehát a legmagasabban kvalifikált folyóiratokban jelent meg, és 80 százaléka pedig az 
első kettő, tehát a jó és kiváló folyóirat kategóriában. Ez azt mutatja, hogy nemcsak 
hogy jelentős tudományos kutatás folyik, de hogy ezeknek az eredményeknek a 
publikációja megfelelő szinten van, és ez egyben azt is jelenti, hogy a legjobb folyóiratok 
fogadják el őket publikációra.  

A kutatóintézet-hálózat ebben a beszámolási időszakban megújult. Ebben az 
időszakban indultak az összevont központok, amiket elődöm, Pálinkás elnök úr tervei 
alapján és az ő vezetésével az Akadémia elvégzett. Tehát egy negyvenvalahány 
kutatóintézetből álló, meglehetősen szétszórt hálózatot tizenöt kutatóközpontba 
sikerült egyesíteni. Én azt hiszem, hogy ez megnyitott nagyon fontos új lehetőségeket 
a kutatás és a kutatásszervezés előtt, amivel élnünk kell. Természetes, hogy egy ilyen… 
- én természetesnek tartom, hogy ilyen új struktúrák létrejötte esetén problémák is 
kerülnek a felszínre. Lehetett olvasni a sajtóban is - én szerintem fölfújtan - a 
Természettudományi Kutatóközpont működésével kapcsolatos, elsősorban gazdasági 
jellegű problémákról. Én azt hiszem, hogy sikerült - nem a beszámolási időszakban, 
hanem az elmúlt hónapokban - megfordítani a trendeket, és egy hároméves 
konszolidációs tervet megalkotni, amivel ez a kutatóközpont azt az egyébként nagyon 
fontos és méltó helyet, amit a magyar tudományban betölteni hivatott, azt be is tudja 
majd tölteni. 



7 

Megemlíteném még azt, hogy nagyon fontos az egyetemekkel való 
együttműködésünk. A közeli hetekben fogunk aláírni egy együttműködési egyezményt 
az EMMI-vel, és őszintén mondom, hogy ez egy olyan egyezmény, amely minden egyes 
pontjának komoly tartalma van. Tehát olyan lépéseket vállal föl mind a két fél, ami 
szerintem a felsőoktatást és az egyetemeken folyó tudományos kutatásokat jelentős 
mértékben tudja segíteni.  

Megemlítem még, illetve fontosnak tartom azt kiemelni, hogy néhány olyan 
programot indítottunk, ami országos jelentőségű, az egész társadalmat érintő 
kérdéseknek a hosszú távú előkészítése. Tehát a döntések előkészítésének elébe 
kívánunk menni azzal, hogy olyan kutatásokat indítunk, amelyek a jövőre nézve a 
jövőbeli politikai döntéseknek az alátámasztását vagy a megalapozását szolgálják. 
Három területen indult ilyen. Az egyik az már több mint egy éve, sőt lassan két éve 
indult el, a szakmódszertani kutatási programunk, ami teljesen függetlenül indult 
azoktól a közoktatásra, köznevelésre vonatkozó problémáktól, tanártüntetésektől stb.-
ktől, amelyek az utóbbi hónapokat jellemezték.  

Mindenesetre fontosnak tartom, hogy ilyenkor a döntéseknek olyan 
tudományosan megalapozott például módszerek, tananyagok, tankönyvek álljanak 
rendelkezésre, amelyeket nem a politikai alku, hanem például az éveken keresztül 
megfelelő módszertannal folytatott kísérletek támasztanak alá. Ezeket a kísérleteket 
elindítottuk másfél évvel ezelőtt, úgyhogy én remélem, hogy ezeknek a folytatása - 
nyilván most nagyobb érdeklődés követi őket, mint talán egy évvel ezelőtt, de én azt 
hiszem, nagyon fontos, hogy ezt tudományos következetességgel végezzük. 

A másik ilyen programunk az agrárprogram, kormányhatározat is van a 
martonvásári kutatóközpontunk fejlesztésére. Itt nagyon sok, részben az 
éghajlatváltozással kapcsolatos probléma van - új kártevők, szárazságtűrő növények -, 
és nagyon sok olyan kérdés van, aminek a kutatása alapkutatási szinten az Akadémiára 
tartozik, hiszen a legfejlettebb tudományos módszerekkel kell ezeket a nagyon fontos 
kérdéseket kutatni.  

A harmadik ilyen programunk a vízkutatással kapcsolatos, május 9-én fogjuk 
elindítani a köztársasági elnök úr hivatalával szorosan együttműködve, ő személyesen 
fog megjelenni ezen az indítókonferencián. Magyarországon a vízzel való 
kutatásoknak, véleményem szerint, kicsit beszűkült és túlságosan elpolitizálódott a 
témája. Ezt nagyon széles skálán, interdiszciplinárisan lehet kutatni, hiszen a 
vízfolyások, a tavak, a hévizek, a talaj, az öntözéses gazdálkodás lehetőségei és 
természetesen az árvízvédelem meg az aszály - tehát nagyon sok olyan kérdés van - 
összefüggnek az éghajlatváltozással. Ennek a figyelemmel kísérésével és az arra való 
felkészüléssel, tehát ebből is szeretnénk egy ilyen programot indítani.  

A magam részéről ezeket szerettem volna hozzáfűzni amiatt, hogy ez a jelentés 
már egy régebbi állapotról szól, és az ott letett alapokra szeretnénk ilyen módon 
építkezni. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úr kiegészítéseit. Most a bizottság tagjainak 

van lehetősége hozzászólásokat tenni, kérdéseket megfogalmazni a beszámolóval 
kapcsolatban. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki hozzá kíván szólni. 
(Jelzésre:) Pósán alelnök úr, parancsoljon! 
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Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen az elnök úr beszámolóját. Bennem néhány kérdés meg részben 
kérdés, részben megjegyzés is megfogalmazódott. 

Az első. Az már korábbi jelentésekkel kapcsolatban is óhatatlanul motoszkált 
bennem, vajon jó-e, ha ilyen címmel történik az előterjesztés: „Beszámoló a Magyar 
Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar 
tudomány általános helyzetéről”. Én az utóbbit érzem egy kicsit 
megkérdőjelezhetőnek, főleg abból a szempontból, ahogy önök is írják, szerintem 
nagyon helyesen, hogy a K+F ráfordításokban a vállalkozási szektor milyen 
dinamikusan növekedett, ehhez képest viszont alapvetően a beszámoló mégiscsak arról 
szól, hogy a költségvetési, pályázati és egyéb forrásokból a kutatóintézetek, az 
egyetemek, az Akadémia hogyan és milyen módon vették ki a részüket. Ez egyébként 
ebből a szempontból dicséretes, csak a másik oldalon a gazdasági élet nem jelenik meg 
benne. Ez nem az Akadémia hibája, félreértés ne essék, ezért mondom, hogy 
valószínűleg a címen érdemes lenne majd változtatni a későbbiekben, mert ezek az 
adatok, amelyek alapján ezt a fajta általános helyzetképet fel lehetne vázolni, nyilván 
nem az Akadémiának állnak rendelkezésére, hanem sokkal inkább az illetékes 
szaktárcánál futnak össze.  Ugyanakkor, ha az arányok ilyen szempontból 
megváltoztak, akkor indokolt lenne nyilván azt egy külön körben megnézni.  

Tehát félreértés ne essék, ez nem önnek vagy az Akadémiának szóló kritika. 
Értem, hogy ebből a szempontból a cím inkább csak áthagyományozódott hosszú-
hosszú idő óta, mert valóban jó néhány esztendővel ezelőtt a helyzet még fordított volt, 
tehát igazából a tudomány általános helyzetét az alapján tudtuk megítélni, hogy milyen 
a költségvetési ráfordítás. Most szerencsére ilyen értelemben megváltozott az arány. 
Nagyon jól emlékszem, hogy hosszú évekkel ezelőtt állandóan visszatérő felvetés volt 
az, hogy milyen baj az, hogy Magyarországon a K+F jórészt államilag finanszírozott, 
pedig a fejlett világban pont az ellenkezője történik. Ezek szerint akkor most sikeresen 
átbillentünk abba a tartományba, ezt én örömmel nyugtázom, csak a másik oldalról 
akkor azt egy újabb körben kellene valószínűleg megtárgyalnunk. 

Mert hogy ennek apropóján van néhány egyéb olyan dolog is, ami valahol itt 
nem ér össze. Nevezetesen: a felsőoktatási intézmények K+F ráfordítása alacsony, ilyen 
kimutatásban valószínűleg így is igaz, de a tény és a valóság meg azt mutatja, hogy 
rengeteg egyetemnek vannak konkrét együttműködései, klaszterek, kooperációk 
sokféle formában az iparral, és ezek viszont kifejezetten jól pörögnek - a szó minden 
értelmében - kölcsönös előnyök alapján. Én a Debreceni Egyetemen oktatok, és nagyon 
jól tudom, hogy a 2015. esztendőt az egyetem 100 milliárdnál magasabb bevétellel 
zárta, ebből az állami költségvetési forrás a harmadát se tette ki. Tehát ez azt mutatja, 
hogy az iparral való együttműködés - voltak benne pályázatok is, de a nagy része ipar, 
gyógyszeripar, orvosiműszer-gyártás és így tovább.  

És ezek már, ha tetszik, az alkalmazott tudomány területére visznek át 
bennünket. Ebből a szempontból ez a beszámoló sokkal inkább fókuszál részben 
alapkutatási területekre, részben pedig, most a szó nagyon tág értelmében, 
tudománypolitikára és tudományos közéleti dolgokra, ami egyébként nem baj, csak én 
ezt fontosnak tartottam azért egy kicsit a magam számára is értelmezni. 
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Van néhány felvetés, amivel kapcsolatban maximálisan egyet tudok érteni, 
szerepel benne a doktori képzés, vannak bizonyos anomáliák, hozták a jelentésben a 
számokat, hogy mennyien jelentkeztek, mennyien szereztek fokozatot és így tovább. 
Ebből a szempontból ezt azért tartom most idevágónak, mert ezen számadatok alapján 
történt az a jogszabályi változtatás nem is olyan túl régen, ami pontosan ezeket próbálja 
kicsit rendbe tenni. Tehát látható, hogy akik ebben benne voltak, azok érzékelték az 
itteni anomáliákat.  

Örülök, hogy az Akadémiának viszonylag jelentősen nőtt a költségvetési 
támogatása ezen két esztendőben, 2013-14 vonatkozásában, amit látunk, erről 
tárgyalunk most. Amit szeretnék kérdezni - és ebben, bevallom őszintén, nagy 
bizonytalanságot érzékelek a tudományos közéletben, nyilván ahány tudományterület, 
annyiféle megközelítés -, az pedig a minősítési, mennyiségi mutatók, a minőségi munka 
visszajelzése. Egy időben, ha jól tudom, akkor a természettudomány különböző 
ágazataiban az impaktfaktor számított valamiféle általános mérőetalonnak, 
sztenderdnek, most meg mintha valami elfordulás történne ettől, de közben a súlyozott 
folyóiratok rendszerében is érzékelem azokat a zavarokat és önök is jelzik, hogy az 
adott tudományterületen mérvadó, nemzetközileg rangos publikációs fórumok nem 
mentek bele ebbe az open access-rendszerbe - erről majd egypár szót még a 
későbbiekben tennék -, hanem megmaradtak olyan konstrukcióban, ahogy eddig 
voltak, neves kiadók által működtetetten. Tehát ergo valahol az impaktfaktor logikája 
vélhetően meg kell hogy maradjon, a másik oldalon sok szempontból ez meg leépült, 
vagy lerombolódott, vagy én nem is tudom, mi a jó kifejezés erre.  

Tehát mit lehet erre találni? Vannak olyan tudományterületek, főleg bölcsész, 
társadalomtudományi, jog, talán még a közgazdaságtant is ide lehet sorolni, ahol meg 
sokkal inkább az idézettség volt a mérvadó meg mind a mai napig az a mutató, és ez a 
kicsit ilyen, bocsánat a kifejezésért, egy kaptafára vett megközelítési mód vagy egyik, 
vagy másik, vagy harmadik tudományterületnél okozhat óhatatlanul ilyen értelemben 
érdeksérelmet, vagy bizonyos mutatókat nem fognak tudni figyelembe venni. Egészen 
konkrétan, ha jól tudom, például az open access nem tudja figyelembe venni a 
monográfiákat. Akkor azt hol kezeljük, az önálló könyvet, az önálló nagy terjedelmű 
összefoglalókat? 

Az MTMT szerintem jó, hogy van. Azt tudom, hogy sok probléma volt az indulás 
körül, ugye ez egy TÁMOP-os pályázatból létrehozott, konzorciumi alapon 
megvalósított rendszer, Akadémia, egyetemek együttesen. Az egyetemek egy időben 
sérelmezték, hogy az MTMT-t működtető… - egy darabig rendezetlen volt a jogi helyzet, 
hogy hova is tartozik. De ugyanakkor volt egy ilyen utasításos, hierarchikus alá-fölé 
rendeltségi helyzet, ez alakult ki inkább, amit az egyetemek értelemszerűen 
nehezményeztek, már csak azért is, mert jogállásuk alapján ez nem állt volna elő. 
Mostanra - ezt csak kérdezem -, ha jól tudom, ez rendeződött, és világosabb viszonyok 
vannak. De ha jól értem, akkor ez sem száz százalék. Szóval van még mit tenni. 
(Dr. Lovász László bólint.) Jó. Ez egy fontos dolog, mert az egyetemi világot mégiscsak 
az Alaptörvény idevonatkozó passzusa helyezi el, jelöli ki a sarokpontokat, és ez úgy 
szól, hogy az egyetemek gazdálkodási tekintetben nem, egyéb vonatkozásban 
autonómok. Ez pedig az autonómia keretén belül értelmezendő, hogy milyen adatot 
szolgáltat, hogy, merre, meddig, és nem pedig fordított a logikája.  

Elsőre ellentmondásnak tűnik, de lehet hogy nem az, ezt most szeretném 
megkérdezni: a kutatásban foglalkoztatottak száma csökkent, egy ilyen olvasható a 
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jelentésben, aztán egy pár sorral arrébb, hogy a ténylegesen kutatói munkában 
dolgozók, tehát a kutatók tényleges száma meg emelkedett. Ezt úgy kell érteni, hogy a 
kutatásban foglalkoztatottak száma, akik eddig, mondjuk, asszisztensek voltak, 
takarítók voltak vagy nem tudom, mi, azok, mondjuk, egy cég alkalmazottaiként 
dolgoznak tovább, és nem az adott nyilvántartásban szerepelnek… Tehát jól 
következtetek, vagy valami más? Ezt nem tudom. (Dr. Lovász László: Azt hiszem.) 

Én annak örülök, ha az együttműködési készség az egyetemi világgal meg oda-
vissza erősödik, én szeretném is, hogyha ez így lenne, és szeretném önt is ebbe az 
irányba egy kicsit ösztönözni, már csak azért, mert ha jól tudom, akkor a világ legtöbb 
országában az egyetemek, a kutatóintézetek, akadémiák - attól függ, hogy hol vagyunk 
és mit hogy nevezünk -, azoknak a teljesítményei alapvetően a külső megmérettetésben 
együttesen szerepelnek, összeadódnak. Magyarországon az egyetemek 
teljesítményeiben az akadémiai teljesítmények nem jelennek meg, és fordítva is igaz. 
Következésképpen a magyarországi egyetemek a nemzetközi rangsorban - ami 
egyébként egy mérvadó - sok szempontból azért vannak rosszabb helyzetben, mert a 
magyarországi tényleges kutatási és tudományos eredményeknek a teljes vertikumát 
nem lehet beanalizálni az egyetemi zászló alá. A külvilág ezt tudja értelmezni, az 
egyetemeket alapvetően, mert nyilván ahány ország, annyiféle akadémiai szerkezettel 
találkozunk, az egyetemi világ meg többé-kevésbé mindenhol értelmezhető. Tehát ha 
ebbe az irányba lehetne előre mozdulni, azt hiszem, az mindenkinek jó lenne. Azt 
szokták mondani, hogy bűvészkedés a számokkal, de mégiscsak azt eredményezi, hogy 
a magyarországi egyetemek automatikusan nemzetközi rangsorban csak ez alapján 
tudnának jelentősen ugrani. Mert hát nagyon jól tudjuk persze, hogy az egyetemi 
rangsort is annyiféleképpen lehet számolni, ahogy nem szégyelljük, de azért mégiscsak 
vannak bizonyos visszatérő sztenderdelemek.  

Utoljára hagytam, és erre szeretnék azért rákérdezni, hogy jó-e az - ez egy kicsit 
töprengés is -, hogy a tudományos munkáknak a közzététele vagy közzététele terén van 
egy ilyen - hogy hazai, nem hazai, én ebben nem kívánok most állást foglalni - 
nyomásnak tűnő valami az open access irányában. Az open access-nek, ha jól tudom, a 
Nyílt Társadalom Alapítvány oldaláról van erőteljes támogatása, vagy legalábbis 
ösztönözés, és verbális támogatás szempontjából ez onnan erőteljesen jön. Ez most egy 
politikai felvetés, és nem is önnek szól, hanem csak szeretném leszögezni itt, hogy a 
Nyílt Társadalom oldaláról nézve jó néhány olyan felvetéssel találkoztam az elmúlt 
időkben, ahol kiderült, hogy leplezetlen politikai aspektusai vannak. Tehát ebből a 
szempontból én egy kicsit gyanakodva tekintek erre az egészre. Lehet hogy tévedek, és 
akkor megkövetek majd mindenkit, most egyelőre a gyanakvásom azért fennáll. Mert, 
ahogy önök is fogalmaznak, az olvasó fizet elv helyett a szerző fizet logikája jön ebbe a 
rendszerbe. Nekem így első hallásra egy kicsit furcsa, ugyanis, ha van valakinek egy 
kiváló ötlete, találmánya, tudományos felfedezése és az ördög tudja, mi minden, akkor 
annak egyik részét lehet hogy a szabadalmi oldalon le lehet védeni, de egy másik része 
meg nem ebbe a kategóriába tartozik, mert egy más tudományterület. És ha - most 
elnézést, mondok valamit ex has - én holnap megtalálom Attila sírját, és ezt 
félreérthetetlen bizonyítékok sokaságával meg tudom erősíteni, hogy ez Attila sírja, 
nem hamisítvány, nem másolat, nem harmadik klónozott Attila, hanem az eredeti 
Attila, annak a szenzációértéke és azonnal, ha úgy tetszik, pénzzé váltható értéke is igen 
nagy. Következésképpen a szerzőnek is kellene fizetni ilyenkor? Vagy másképpen 
fogalmazva: jó néhány tudományterületen a publikáció a megmérettetésnek valamiféle 
visszaigazolása, mércéje. A publikáció a legtöbb esetben vagy egy kiadón múlik, vagy 
valamilyen támogatás kell hozzá, mert az adott tudományterület a piaci eladásból 
egyébként nem tudná fenntartani. De innentől kezdve meg életbe lépnek azok a 
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szabályok, amit úgy hívunk, hogy szerzői jog, szellemi tulajdon. És ezeket így első 
ránézésre nagyon nehéz összeegyeztetni az open access-szel. Tehát a kérdésem 
igazából az, hogy helyes-e feltétlenül ebbe az irányba eltolni, vagy érdemes lenne 
lehatárolni, hogy milyen tudományterületeknél van ennek értelme, mert a nemzetközi 
információáramlás és tudományos információcsere szempontjából ez elengedhetetlen. 
És melyek azok a tudományterületek, ahol meg felejtsük el, mert egészen egyszerűen 
ez nem fog működni? Tehát van-e ennek realitása? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Farkas Gergely, tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni az írásos tájékoztató anyagot is, illetve a 
szóbeli kiegészítést is, úgy gondolom, hogy mind a kettő nagyon hasznos, nagyon 
igényes és tényleg nagyon sok - főleg az írásos anyag - olyan grafikont, adatot, 
információt szolgáltatott számunkra, ami későbbi munkánkban is, akár egy 
költségvetés vitájánál, akár bármilyen más szakpolitikai vitánál is nagyon hasznos 
lehet. Tehát tényleg nagyon értékes kiadványnak tartom, úgyhogy köszönjük szépen.  

Itt szeretnék gratulálni az MTA sikereihez, amelyek, úgy gondolom, nemzetközi 
szinten is erősíthetik hazánk jó hírnevét, tekintélyét, versenyképességének elismerését, 
a publikációs sikereket. Úgyhogy ehhez gratulálok, és további sikeres munkát kívánok! 

Több kérdéssel is készültem. Az első talán, ami a személyemhez a legközelebb 
áll, az a felsőoktatás kérdése. Itt a bizottságban, a többiek tudják, hogy már többször 
beszélgettünk - legutóbb talán Balog Zoltán miniszter meghallgatásakor - a 
felsőoktatásba jelentkezők számának csökkenéséről, és általában a kormánypárti 
képviselőknél ilyenkor a demográfiai adatok hangoznak el elsődleges indoklásként, 
hogy ezzel magyarázható. Ehhez képest, és ezt most nem önnek mondom, mert ön 
ismeri a kiadványokat, inkább képviselőtársaimnak, hogy a magyar felsőoktatási 
intézményekben tanulók száma az elmúlt öt évben a demográfiai hatást meghaladóan 
csökkent. A jelentkezők száma az eltelt hét év adatait figyelembe véve 2013-ban 
mélypontra jutott, de 2014-ben már javultak az eredmények. A nappali képzésre 
felvételt nyert jelentkezők száma viszont 2014-ben sem emelkedett. Szintén az 
összefoglalóban olvasható: a felsőoktatásra fordított támogatás nagyon alacsony, ebből 
a szempontból Magyarország a legrosszabb mutatókkal rendelkező országok között van 
Európában. Én nagyon köszönöm, hogy önök leírták ezeket a mondatokat, talán ennek 
nagyobb hatása lesz, mint az, amit mi is ezzel párhuzamosan elmondtunk, fontosak, és 
talán egy vészcsengőt meg tudnak kongatni annak érdekében, hogy nagyon sürgősen 
változásra van szükség a felsőoktatásban.  

Ami miatt ez fontos, mert pont a napokban vagy az elmúlt hetekben Palkovics 
államtitkár úr ezzel ellentétben azt nyilatkozta, hogy a felsőoktatásban már nagyjából 
befejeződtek azok a reformok, változások, stratégiai iránymutatások, amiket önök 
elterveztek. Én arra biztatom kormánypárti képviselőtársaimat is, hogy igenis 
változásokra van szükség, és ne nyugodjanak bele ebbe a jelenlegi helyzetbe. Ennek 
kapcsán önhöz a kérdésem az lenne, hogy önnek milyen lehetőségei vannak annak 
érdekében, hogy a kormányra nyomást helyezve, a kormányt befolyásolva, ezeket a 
riasztónak mondható adatokat eléjük tárva, valóban el tudjunk érni változást a 
felsőoktatás kapcsán, mert látjuk, hogy sajnos egyre kevesebb diák tud bejutni, 
márpedig társadalmi mobilizációs és egyéb szempontokból is ez nagyon fontos lenne.  

Kérdezem továbbá, hogy ön milyen okokat lát még a felvételizők számának 
csökkenése mögött. Itt említik az anyagokban a gyakori jogszabályi változásokat, 
amelyekkel sajnos egyet kell hogy értsek, sajnos túl gyakran és túlságosan gyorsan 
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változnak, rövid határidővel is akár ezek a jogszabályok. Kérdezem, hogy e mellett még 
milyen más indokokat lát, és mivel lehetne újra elérni azt, hogy vonzó legyen a 
felsőoktatás, és akiben van ilyenfajta ambíció, azt ne elijessze a jelenlegi felsőoktatási 
rendszerünk, hanem vonzóvá tegye számára.  

Szívesen hallgatnám meg az idegennyelvtudás kapcsán is a szintén tudvalevően 
sajnos rossznak mondható mutatóink mögött álló indokokat, hogy ezt önök miben 
látják, és mivel lehetne ezen változtatni. Ezek lettek volna a felsőoktatás kapcsán a 
kérdéseim. 

Nagy örömmel figyelem az elnök úrnak az úgynevezett áltudományok ellen 
vívott küzdelmét, és örülök, hogy ez ellen már többször felemelte a szavát. Ezt 
támogatva, tényleg érdeklődéssel kérdezem, hogy milyen fajta konkrét eszközökkel 
próbálják ezt megvalósítani, milyen tervük van itt az áltudományok, akár a homeopátia 
vagy más dolgok visszaszorítása érdekében, a társadalom figyelmének ráirányítására 
az ebben rejlő veszélyekre.  

Egy következő kérdéskör az MTA kutatóinak, munkatársainak fizetésével, 
munkakörülményeivel kapcsolatos kérdéskör lenne a részemről. Önök néhány évvel 
ezelőtt vállalták, hogy az egyetemek bérszintjét és az egyetemeken érvényes fizetéseket 
veszik át. Ez nagyjából 2500 kutatójukat érintené, akik ilyen közös bértábla alatt 
kapnák meg a juttatásaikat, fizetésüket, ugyanakkor a legfrissebb információim szerint 
ez a bérnövekedés, ez a béremelés még nem történt meg, márpedig azt nagyon jól 
tudjuk, hogy az milyen veszélyeket rejt, ha a fiatalok nem látnak vonzó életpályát a 
kutatói életben, a kutatásban, a tudományos munkában. Kérdezem ezért, hogy mikorra 
tervezik ennek a béremelésnek, az elmaradásoknak a rendezését, van-e erre fedezet, 
amennyiben pedig nincs fedezet, akkor milyen eszközökkel rendelkeznek, hogy a 
kormányt rábírják ezen fontos terület finanszírozásának emelésére és ezáltal akkor 
remélhetőleg a fizetések rendezésére.  

A beszámoló kapcsán több tudományos munkatárssal is párbeszédet folytattunk 
vagy kikértük a véleményüket, és ennek kapcsán érkeztek panaszok, amelyek szintén 
itt a költségvetési hiányokra mutatnak rá. Engedje meg, hogy néhányat ezek közül 
idézzek, felhívva a figyelmet, szintén talán kormánypárti képviselőtársaimét 
elsősorban, hogy annak ellenére, hogy történt itt emelés a költségvetést illetően, ennél 
nagyobb szintű emelésre van szükség, ugyanis olyan konkrét esetek fordulhatnak elő, 
mint a nemzetközi szakirodalom beszerzésével kapcsolatos nehézségek, a tudományos 
munkatársaknak nincsen meg a lehetőség ingyen könyvtárhasználatra az OSZK-ban, 
az MTA könyvtárában, munkaeszközhiány van, nincs laptopjuk a munkatársaknak, egy 
szobában tizenkét emberre négy számítógép jut, külföldi tudományos kutatóutakra 
nincsen megfelelő mértékű keret. Sajnos, ilyen mindennapi problémákról számoltak 
be ezek a munkatársak, tehát szükséges itt még a költségvetési források emelése. Bízom 
benne, hogy ebben is sikerül önöknek előrelépést elérni a kormány részéről. 

A szóbeli kiegészítésnél, a szóbeli beszámolójában az elnök úr kitért a 
Természettudományi Kutatóközpont kapcsán a sajtóban megjelent hírekre. Örömmel 
hallottam, hogy ennek a rendezése folyamatban van, és az elnök úr szerint ezek eleve 
elnagyoltak voltak. Amiket én magam is a sajtóban olvastam, azok ezzel ellentétben 
ijesztőnek tűntek, de örülök, ha ez esetleg akár - és hiszek ilyen értelemben az elnök 
úrnak is - csak a sajtó általi felnagyítása volt a dolgoknak. Akkor nem is idézem igazából 
a sajtóban megjelenteket, örülök, hogy ennek a rendezése folyamatban van. 
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Az utolsó kérdésköröm nem a mindennapi működéssel kapcsolatos, hanem egy 
olyan témakörrel, amiben számunkra is és az ország számára is fontos az önök 
álláspontja, az MTA álláspontja. Néhány személy megítélésével kapcsolatban merült 
fel itt az elmúlt időszakban is vita, én kettőjükkel kapcsolatban szeretnék az elnök 
úrhoz kérdést intézni. Az egyik ilyen Nagy Imre. Nagy Imréről, mi úgy gondoljuk, 
sajátos módon túlzottan is egyoldalúan pozitív kép él a mai napig a társadalomban, és 
sajnálattal vettük tudomásul, hogy ezt táplálja és tükrözi az önök állásfoglalása. Ez 
konkrétan így hangzik, most egy mondatot idézek, nem a teljes állásfoglalást: 
„Megtisztelve érezheti magát az a közterület, amely Nagy Imre nevét viseli.”  

Önöktől is és sokaktól el szokott hangozni az a mondat, miszerint egy közéleti 
ember munkássága tekintetében az egész életpályát figyelembe kell venni. Tisztában 
vagyunk Nagy Imre ’56-os események kapcsán betöltött szerepével, de a ’40-es évek 
végéről, az ’50-es évek elejéről olyanfajta dolgok kötődnek az ő nevéhez - a 
padláslesöpréstől kezdve a német ajkú honfitársaink kitelepítésén keresztül a ’40-es 
évek végi demokratikus kísérlet kapcsán tett akadályok és annak szétverésében végzett 
munkájáig -, amelyek alapján mi úgy gondoljuk, az lenne a minimum, hogy Nagy Imre 
képét árnyaljuk.  

Ez lenne az egyik rész Nagy Imrével, ugyanakkor vele kapcsolatban az is a 
problémánk, hogy tudomásom szerint a mai napig az MTA tagja, márpedig, ha valaki 
Nagy Imre életrajzát megnézi, akkor egyértelmű, hogy a tagságnak megfelelő 
kritériumokat ő nem teljesítette, ez egyértelműen politikai nyomásra történt az ’50-es 
évek elején. Ezért szeretném az elnök urat kérdezni, hogy miként lehetséges, 
véleményük szerint miért az MTA tagja még Nagy Imre, tervben van-e a címétől való 
megfosztás, vagy önök helyeslik-e, hogy Nagy Imre a mai napig tag lehet.  

A másik személy Rajk László, akivel kapcsolatban önök már szerencsére 
kritikusabbak, bár Rajk László életét nézve ez evidensnek is mondható: az ÁVH-ban, 
az ÁVO-ban betöltött vezető szerepe és mindaz, ami az ő nevéhez fűződik. Ennek 
ellenére a mai napig például egy szakkollégium viseli Rajk László nevét. Alapvetően 
tisztában vagyok azzal, hogy ez intézményi hatáskör, de mégis kérdezem, hogy önöknek 
van-e lehetőségük, hogy a kormány felé jelezzék hasonlóan problémás esetekben, az 
önök által is közterület, közintézmény nevének viselésére nem alkalmas személyek 
esetében annak kezdeményezését, hogy ezt változtassák meg. Önök élnek-e ilyen 
kezdeményezéssel, vagy egyértelműen intézményi hatáskörbe sorolják ezeket? 

Ezek lettek volna a kérdéseim, és érdeklődve várom válaszát. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kucsák alelnök úr, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit, a bizottság tagjait és a kedves vendégeket is. Azért 
kértem szót, mert az előttem véleményét, álláspontját megfogalmazó Farkas Gergely 
által elmondottak erre indítottak engem.  

Mindenekelőtt én is szeretném megköszönni az elnök úrnak és munkatársainak 
az írásos anyagot is és az itt szóban elhangzottakat, valamint azt is, hogy személyesen 
megtisztelte a bizottság ülését. 

A Farkas Gergely által elmondottak kapcsán egy-két szempontot hadd említsek 
meg! Egyrészt ön előtt Pósán László alelnök úr megfogalmazott több dolgot, így például 



14 

a költségvetési források és az egyéb források összetétele kapcsán, konkrétan a 
Debreceni Egyetemre vonatkoztatva. Tehát nem baj, ha a tényszerű megállapításokra 
odafigyel, és ezeket a tényszerű megállapításokat figyelembe véve fogalmaz meg 
álláspontot arról, hogy a költségvetési kondíciók, a rendelkezésre álló források 
összetétele és egyebek hogyan néznek ki, mert ha ezt nem teszi, akkor kicsit lezseren 
bánik a tényekkel. 

Amit még szeretnék elmondani, az pedig az, hogy némiképp nélkülözte az 
eleganciát szerintem az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a parlament 
által elfogadott költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket tett fel, hiszen tudjuk nagyon 
jól, hogy ebben a parlament dönt a megfelelő viták lezajlása után. Ez nem biztos hogy 
szerencsés. Mint ahogy az sem a lehető legtermészetesebb út és mód véleményem 
szerint, hogy - mondjuk - történelmi alakok, figurák kapcsán megfogalmazott 
kérdéseket így tegyen föl. Én javasolnám a továbbiakban - nyilván, ha él ezzel, akkor 
így tesz, ha nem, akkor én a javaslatomat megfogalmaztam, ön pedig nem ezt fogadja 
meg -, hogy talán érdemes akkor a szakmai testületekhez fordulni konkrét kérdésekkel, 
akár például Nagy Imre ügyében, akár például Rajk László és a róla elnevezett 
kollégium ügyében, és ez nyilván segíteni fogja az ön tisztánlátását ezekben a 
kérdésekben, mert mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke a matematikatudományok területén tüntette ki magát, úgyhogy 
szerintem ez talán egy szerencsésebb, elegánsabb és korrektebb eljárásmód lett volna. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólás? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Én is köszöntöm elnök 

urat. Nekem is lenne néhány megjegyzésem, kérdésem, inkább kérdések ezek. Az egyik, 
amit itt az alelnök úr is feszegetett már, hogy az egyetemek és az Akadémia kapcsolatát 
hogyan lehetne erősíteni. Ismerem a mostani rendszert persze, én az ELTE TTK-n, a 
Földrajz- és Földtudományi Intézetben dolgozom, tehát tudom, hogy nálunk is vannak 
kutatócsoportok, tartanak is órát a CSFKI kollégái, ettől függetlenül biztos, hogy ebben 
nagyon nagy potenciál van még, hogy ezt valahogy jobban összeszálazzuk, ami az 
egyetemnek is nagyon fontos lenne nyilvánvalóan, mert a napi tudományos közéletből 
lehetne behozni az új ismereteket. Hogyan lehet ezt vajon erősíteni? Mert ennek anyagi 
oldala van, mert amikor az ember azt mondja egy külsős oktatónak, hogy tudunk fizetni 
bruttó 3-4-5 ezer forintot, nyilván az kevés motiváció, másrészt meg időben is nagyon 
leterheltek a kutatóintézetben dolgozók. És ez részben összefüggésben van azzal, amit 
Kucsák László is feszegetett az előbb meg Farkas Gergely is, hogy tudjuk jól, hogy a 
kutatóintézeti hálózatok költségvetésének egy elég jelentős része saját bevételekre épül, 
pályázat és a többi, egyéb más piaci szolgáltatások, tehát nekik kényszerűen nagyon 
sokat kell dolgozniuk azért, hogy a költségvetésük rendben legyen. Nem tudom, ezt 
hogy lehet összehozni, csak azért kérdeztem rá erre, mert említette elnök úr, hogy ezen 
dolgoznak, hogy esetleg valami konkrét elképzelésről esetleg be tud-e számolni? 

Az MTMT-re én is rá akartam kérdezni, bár nem feltétlenül olyan 
összefüggésben, mint amit Pósán alelnök úr megtett, bár kétségtelen, hogy ez a nyílt 
hozzáféréses dolog nagyon fontos. Vannak olyan kollégák, akik egyenesen persze 
maffiának nevezik a nemzetközi publikációs rendszert jelen pillanatban; és nyilván van 
igazság abban, amit Farkas Gergely is az előbb említett, hogy tudunk olyan 
intézményről, ahol ezekhez a nagy fizetős adatbázisokhoz nem lehet hozzáférni, 
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merthogy képtelen az intézmény előfizetni. De nem is erre akartam rákérdezni 
igazából, hanem az MTMT működési gyakorlatára, hogy egyrészt mik a tapasztalatok 
az utóbbi években, hogy sikerült ezt kicsit rendezni a mentén a logika mentén, amit 
Pósán László is említett, másrészt meg én arra kérdeznék rá mint kényszerű 
felhasználója az MTMT-nek, hogy azon dolgoznak-e, hogy egy kicsit 
felhasználóbarátabb legyen. Csak azért kérdezem, mert nálunk például, a Földrajz- és 
Földtudományi Intézetben értelemszerűen nincs személyzet, amely ezt kezeli, tehát a 
kutatók csinálják értelemszerűen, az oktatók maguknak. Rettentően bonyolult, tényleg 
az ember haja égnek áll, amikor ezt kezeli. És milyen jó, amikor van egy kutatóintézet, 
ahol a könyvtárosok ezt megcsinálják, csak ez sokszor nem lehetséges. Szóval a 
felhasználóbarátabb irányba el lehetne ezt valahogy mozdítani, vagy a fejlesztést 
informatikai oldalról csinálni? 

A TTK ügyét sokan feszegették, úgyhogy arra nem térnék ki.  
Egy kérdésem lenne, ha már emlegettem a földrajzot meg a földtudományt. 

Mivel maga az intézmény vagy a kutatóintézeti hálózat átszervezése nagyjából abba az 
időszakba esik, mint amiről most ez a beszámoló szól, megkérdezném, hogy esetleg 
arról van-e konkrét információja, határidőket, tudunk-e arról valamit mondani, hogy 
a Budaörsi út 45.-ben még ott lévő kutatóintézetekkel, részlegekkel mi lesz, hogy hova 
költöznek, és mire számíthatnak, mert hallottunk már Normafáról, sok mindenről. 
Erről esetleg valamit tudna-e mondani?  

Amit még így meg akartam kérdezni: említette elnök úr is, hogy nagyjából a 
második év vége felé jár ez a szakmódszertani kutatás, ha jól emlékszem, 15 
bizottságban zajlik a kutatás. Nem is a konkrét eredményekre kérdeznék rá, inkább a 
visszacsatolásokra, tehát hogy érzékelik, hogy mennyire reagál a szakma, a 
kormányzat, nem tudom, más érdekképviseleti szervezetek, amelyek a közoktatásban 
benne vannak arra, amit önök elmondanak? Azt látom, hogy konferenciákat tartottak, 
tehát hogy az eredmények azok jönnek, engem ez az implementáció része érdekelne, 
hogy a visszacsatolások milyenek.  

És ezt már nem az elnök úrnak, csak Farkas Gergely megjegyzésére mondanám, 
hogy én is azt gondolom, egyetértve Kucsák Lászlóval, hogy az intézményi autonómiát 
tartsuk tiszteletben ebben az ügyben is, és talán nem célszerű itt konkrét személyekre 
lődözni, attól függetlenül, hogy nyilván ez egy politikai bizottság, de… - szóval ez olyan 
fura. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Hozzászól, képviselő úr? (Farkas Gergely jelzésére:) Tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Megszólíttattam, ezért szeretnék reagálni. Kucsák 

képviselőtársam a felsőoktatási források tekintetében tett egy megjegyzést. 
Engedtessék meg, hogy én jobban el tudjam fogadni az MTA elnöke és az általuk leírt 
beszámolóban foglaltakat, mint minden tiszteletem mellett egy pártpolitikai 
szempontból megfogalmazott és egy pártpolitikus által elmondottakat. Az én 
szememben a kettő nincs egyensúlyban. Ezzel nem szeretnék senkit megsérteni, de úgy 
gondolom, hogy azért objektíven is egy Tudományos Akadémia beszámolójában leírtak 
magasabb rendű állásfoglalást képeznek ebben a tekintetben, és ha ezzel kapcsolatban 
kérdést teszek fel, akkor az helytálló. 

Elnök úr tudományos munkáját ismerjük, ennek ellenére az MTA elnökeként, 
úgy gondolom, az egész testület működéséért, tagjaiért is felelős. Ilyen tekintetben én 
helytállónak tartom azt a kérdést is, amit esetlegesen Nagy Imrére vagy Rajk Lászlóra 
fogalmaztam meg. Nem hiszem, hogy ez távol állna a bizottság munkájától vagy akár 
egy ilyen beszámoló munkájától, és attól függetlenül, hogy valaki matematikusi vagy 
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más pályán mutatott olyan teljesítményt, ami feljogosítja egy ilyen tisztség betöltésére, 
a teljes szervezettel kapcsolatban kérdéseket lehet hozzá intézni. Tehát fenntartom, és 
kíváncsian várom elnök úr véleményét Nagy Imre MTA-tagságával kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Pósán alelnök úr, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egyetlenegy rövid 

észrevételt szeretnék csak tenni, pont azért, mert ahogy Farkas Gergő említette, a 
jelentésben is benne van valóban, és ő szóba hozta, hogy a felsőoktatásba jelentkezők 
száma csökkent. Adott időintervallumról van szó. Ez kétségtelen, én csak szeretném 
föltenni azt a kicsit költői kérdést, hogy feltétlenül ördögtől való-e. Mert a 
felsőoktatásba jelentkezők száma azt megelőzően hosszú évekre visszamenőleg, 
kétségtelenül, nagy, rapid sebességgel növekedett, de ezzel párhuzamosan meg együtt 
járt a bemeneti küszöb hihetetlenül alacsonyra helyezése is. Tehát olyan minimális 
pontszámokkal lehetett bekerülni felsőoktatási intézményekbe, ami egészen 
egyszerűen a vicc kategóriája volt. Tehát önmagában egy matematikai szám, egy érték 
nem biztos, ha továbbgondoljuk, az feltétlenül pozitív vagy negatív következményeket 
indukáló dolog, sőt az adott helyzetben én inkább a negatívat emelném ki, hiszen 
minden egyetem pontosan arról panaszkodott, hogy hihetetlenül felkészületlenül 
érkeztek, nagy számban az egyetemi világba a közoktatásból diákok. Sok egyetemen 
még úgynevezett előkészítő évfolyamokat kellett szervezni. A Műszaki Egyetem kiváló 
példa rá. Tehát önmagában az, hogy hányan jelentkeznek a felsőoktatásba, az akkor 
lenne releváns és jó mérce, hogyha tartósan egy viszonylag magas bejutási küszöbhöz 
viszonyítottan tudnánk ezt megállapítani. De ez a magasabb bejutási küszöb az elmúlt 
években alakult ki. Még így se állítanám, hogy borzasztó magasan lenne, ez 
folyamatosan emelkedett, most, ha jól tudom, megállt 280 pontnál. De korábban - 
nagyon hétköznapi nyelven fogalmazva - egy szimpla kettessel be lehetett kerülni 
felsőoktatási intézménybe.  

Hogy ez jó volt vagy nem volt jó, azt mindenki döntse el saját maga, én személy 
szerint nem tartottam ezt jó megoldásnak és jó útnak. Éppen ezért a felsőoktatásba 
jelentkezők számának csökkenéséből a vizsgált időpontra vonatkoztatva az égvilágon 
semmilyen következtetést nem vonnék le, ahogyan egyébként ez a jelentés sem von le, 
csak rögzíti ezt a tényt, ami egyébként nagyon helyes, mert ez egy eltagadhatatlan tény. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Senki sem jelentkezik.) 

Ha nincsen, akkor válaszadásra megadom a lehetőséget az elnök úrnak. Parancsoljon! 

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének válaszai 

LOVÁSZ LÁSZLÓ elnök (Magyar Tudományos Akadémia): Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen az érdeklődést, megpróbálok végigmenni. 

Azt hiszem, a beszámolási időszakhoz képest annyit változott most az ipar és az 
innováció kapcsolata, hogy létrejött az NKFIH, ami tavaly kezdte meg a működését, 
tehát még korai talán értékelni. Rendszeresen konzultálok az NKFIH elnökével 
különböző tudománypolitikai kérdésekről, és igyekszünk ezt összehangolni. Ez arra is 
vonatkozik, hogy a jelentésnek ezt a részét, ami a magyar tudományos, különös 
tekintettel az innováció iparral kapcsolatos dolgaira vonatkozik, lehet, hogy a tisztelt 
bizottság vagy a parlament kicsit más körülmények között, esetleg részben együtt 
tárgyalhatná vagy valami ilyesmi. Mi jelentjük, amit kérnek tőlünk. 
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Sok szó esett itt az MTMT-ről. Talán azt szeretném mondani, hogy 2015 
júliusában törvény született az MTMT-ről, ami az Akadémia feladatává tette ennek a 
gondozását. Sajnos, a törvény nem adott hozzá keretet - lévén, hogy az Akadémia 
költségvetése addigra már rögzítve volt 2016-ra is -, ezért csak a régebbi feltételek 
mellett tudtuk ezt csinálni. Lényegében arról volt szó, hogy össze kellett koldulni az 
MTMT fenntartására szolgáló pénzt az EMMI-től, az NKFIH-tól és más szervektől, de 
főleg ettől a kettőtől, akik segítettek, de ezek a pénzek az év végére jöttek be, ami azt 
jelenti, hogy bizonyos szükséges fejlesztéseket éppen hogy fenn tudtunk saját 
forrásunkból tartani. Tehát a működési költség körülbelül felét az Akadémia állja, de a 
másik felét, amiből fejleszteni lehetett volna - például egy felhasználóbarátibb szoftver 
fejlesztése napirenden volt, ez még nem következett be, és még egyelőre a 2017-es 
költségvetésben sem látszik ez. Az volna nyilvánvalóan jó, ha januárban tudnánk, hogy 
milyen munkákat lehet megrendelni, mert arra meglesz a pénz az év végére. Noha ezt 
kezdeményeztük a költségvetési tárgyalások során, ez valahogy nem jutott, nem került 
át. 

Azt kell mondanom, hogy az impaktfaktor meg a Q1, Q2, Q3 és a többi kapcsán, 
amit a tudományos publikációval foglalkozó tisztelt jelenlévők valószínűleg tudnak, az 
a probléma, hogy mozgó célpontra kell lőni, ez nemzetközi szinten mozog. Éppen 
tegnap délután voltam Bécsben az Európai Akadémiák közgyűlésén, ahol ez fontos 
téma volt, és igazából konklúzív megállapítást ott se sikerült elérni, nyilván ezt csak 
nemzetközi mércékhez igazodva lehet megtenni. Nekem az MTMT-ről az a 
véleményem, hogy az MTMT különböző kívánságokra különböző típusú adatokat kell 
hogy szolgáltasson a szerint, hogy annak, aki megrendeli, aki ezeket az adatokat 
kívánja, milyen típusú adatokra van szüksége. Tehát más típusú adatokra van szüksége 
egy OTKA-pályázatnak, más a MAB-nak, más esetleg egy egyetemi tanszéken a 
kutatómunkával kapcsolatos jelentéshez és így tovább, európai pályázatokhoz és a 
többi. 

Azt hiszem, az MTMT nagyon fontos és nyitva tartjuk. Egyébként egy bő évvel 
ezelőtt létrehoztam egy publikációs elnöki bizottságot az Akadémián pont azért, hogy 
az MTMT-t, az open accesst és a hasonló kérdéseket állandóan vizsgálja, mert sajnos 
itt állandóan kell. Tehát nem lehet most elhatározni, aztán lehet, hogy egy év múlva a 
nemzetközi trendek miatt idejétmúlt lesz.  

Az open access-szel kapcsolatban. Hosszan lehetne róla beszélni, de megint csak 
az a helyzet, hogy nagyon függ a területtől, nagyon függ az illető ország financiális 
rendszerétől, hogy kívánja-e ezt támogatni vagy sem. Én nagyon szívesen elbeszélgetek 
erről, ha a képviselő urak egy része kívánja, akkor akár egy beszélgetést is rendeznénk. 
Én most nem mennék ebbe bele, mert legalább egy húszperces eszmefuttatást igényel, 
hogy ez az open access-kérdés hol áll és merre fejleszthető vagy fejlődhet.  

Az egyetemi rangsorokról és általában az EMMI-vel való együttműködési 
megállapodásból egy-két pontot emelnék ki, amelyek erre vonatkoznak vagy ebbe az 
irányba mennek. Megállapodtunk, hogy megtaláljuk annak a formáját, hogy az 
egyetemeken működő akadémiai kutatócsoportok teljesítménye az egyetemek 
teljesítményébe beszámítson, hiszen, mondjuk, ha egy külföldi diák akar jönni, akkor 
az ő számára mindegy, hogy ott az egyetemen lévő kutatókat ki finanszírozza, neki az a 
vonzó, ha ott egy számára ismert vagy érdekes témát művelő kutatóhoz hozzá tud férni.  



18 

A megegyezésben szerepel arra vonatkozóan is pont, hogy a kutatóintézetek 
ösztöndíjrendszert hoznak létre, amiben az egyetemi oktatóknak egy ilyen egyéves 
sabbaticalszerű tartózkodása van, a kutatóintézet vendégül látja őket, finanszírozza az 
ott tartózkodásukat, természetesen pályázati alapon. Egyébként megjegyzem, hogy 
több kutatóintézetünk ezt teljesen a saját szakállára létrehozta, tehát ez egy olyan 
dolog, amit a kutatóintézetek maguk is felismertek, hogy fontos tevékenység lehet. 

Megemlítem, hogy az Akadémián vannak a Lendület-pályázatok, amelyekről 
nem beszéltünk, de ez egy nagyon fontos pályázati rendszer az Akadémián, ami kvázi a 
nagy európai pályázatokra való felkészülést, az azokról való tapasztalatszerzést is segíti. 
A Lendület-pályázatoknál is természetesen financiális problémák vannak, tehát jó 
lenne másfélszer ennyi pénzt erre elkölteni, nem többet, de másfélszer ennyit kellene. 
A mostani rendszer az egyetemeket ugyanúgy támogatja, körülbelül a szűk fele ezeknek 
a pályázatoknak az egyetemekre kerül. Az Akadémiára kerülő pályázatoknál az 
Akadémia a pályázat lejárta után csökkentett szinten, de tovább finanszírozza a 
pályázat nyertesét, általában kiváló kutatót, természetesen elbírálás, újrapályázat és a 
többi alapján. Egy hasonló rendszert kíván az EMMI is bevezetni, tehát ez ezt az eltérést 
kompenzálná.  

A felsőoktatásba jelentkezők száma valóban aggasztó, hiszen azok - miután a 
saját utánpótlásunkról szó van, sok más aggasztó problémával lehetne ezt kombinálni, 
például azzal, hogy sok gyerek egyre inkább 18 éves korában elmegy nyugati 
egyetemekre. Na most, én mindig azt mondom, hogy ha Magyarországon jár három 
vagy öt évet, és utána megy el, mondjuk, doktorálni, akkor létrehozza a saját szakmai 
kapcsolatait Magyarországon, és ez nagyon fontos, akár itt él, akár külföldön él. Ha 
külföldön él, akkor is fontos, hogy meglegyen a szakmai közösség, amellyel kapcsolatot 
tart. Sajnos, ha 18 éves korban elmegy, akkor ennek sokkal kisebb a valószínűsége. 
Ezért szeretnénk létrehozni egy olyan ösztöndíjrendszert - ezt inkább az EMMI-nek 
kell létrehozni, de mi minden támogatást megadunk ehhez, ez is része a megegyezésnek 
-, ami valahogy a legjobbakat, tehát itt most azokról van szó, akik nemzetközi olimpián 
szerepeltek vagy országos tanulmányi versenyt nyertek vagy ilyenek, azokat tartsuk 
itthon, reméljük, hogy legalább pár évig. Aztán az nagyon helyes, hogyha elmennek 
doktorálni, vagy egyéb módon a világ tudományába be tudnak kapcsolódni.  

A nyelvtudást én is nagy problémának érzem. Én azért látok itt javulást, főleg az 
egyetemi hallgatók körében. Egyre több az olyan óra, amit, mondjuk, angolul tartanak, 
főleg mester szakon, és egyre ritkább az, hogy valaki hallgató azt mondja, hogy nem tud 
annyira angolul, hogy angolul végighallgasson egy szemesztert. Magam is tavaly ősszel 
bementem, huszonvalahány hallgató, mondtam, hogy mivel erasmusos 
vendéghallgatók vannak, ez a kurzus angolul lesz, senki nem állt föl, senki nem ment 
ki, mindenki levizsgázott, tehát nem okozott problémát. Azt hiszem, hogy valahogy már 
elindult itt egy folyamat, de kétségtelen, hogy ezt erősíteni kell. Egyébként a már 
említett szakmódszertani pályázatunkban a nyelvtanulásra, a nyelvtanításra is lesznek 
kutatások, hogy annak a hatékonyságát hogyan lehetne fokozni.  

Az áltudományok elleni fellépés véleményünk szerint a tudományos 
ismeretterjesztés, méghozzá nemcsak az eredményekre, hanem a módszerekre, a 
tudomány szellemére kiterjedő ismeretterjesztésen keresztül van. Hadd dicsekedjek itt 
el azzal, hogy tavaly a magyar tudomány ünnepe során első ízben két héten keresztül 
minden este magas szintű ismeretterjesztő előadás volt az Akadémián, két héten 
keresztül minden este a Díszterem megtelt ezeknek az előadásoknak az érdeklődőivel. 
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Én úgy érzem, hogy ilyesmivel lehet az áltudományok ellen valamit tenni, 
természetesen írásokkal, publikációkkal, egyebekkel is. 

A fizetések ügyében örömmel jelentem, hogy megegyeztünk a költségvetési 
tárgyalásoknál, hogy 2017-től azt, amit az egyetemek meg fognak… - ameddig el fognak 
érni, tehát januártól 21 százalék körüli az összes emelés, arra mi is megkapjuk a pénzt, 
és emiatt azt a 15 százalékot, amit az idén az egyetemek január 1-től tettek, azt 
szeptember 1-től megvalósítjuk. Tehát egy kis késéssel, de tulajdonképpen újra sikerül. 
Ez több mint kétmilliárd forint, ezt nem tudtuk kigazdálkodni sehogy az Akadémia 
költségvetéséből, de így ez örvendetes. 

Rajk Lászlóval kapcsolatban nem tudok mit mondani, nem a mi ügyünk, nem 
kívánunk ilyen kezdeményezést tenni, szerintem nem ránk tartozik. Ha minket 
megkérdeznek, akkor történelmi igényű és történelmileg, amennyire lehet, korrekt 
elemzést nyújthatunk bárkinek a kérésére az életpályájáról. 

Nagy Imrével kapcsolatban viszont azt elmondhatom, hogy az Akadémia nem 
tesz lehetővé posztumusz kizárást, és ez szerintem nagyon jó, mert egy olyan kaput 
nyitnánk ki, aminek nincs… Tudomásul kell vennünk, hogy a történelmünk olyan, 
amilyen, gondolom, hogy egy bizonyos korszakban az Akadémia tagjai nem csak 
tudományos alapon vagy érdemek alapján kerültek be, vagy ha tudományos érdemek 
alapján kerültek be, akkor az ő egyéb tevékenységük erősen kritizálható is lehet. De a 
posztumusz kizárást nem javasolnám, tehát ellenzem, hogy az Akadémia ilyennel 
foglalkozzon. Nem csak Nagy Imrével kapcsolatban merült ez föl egyébként, 
hozzáteszem.  

Volt egy kérdés a költözéssel kapcsolatban. Ismert, hogy az Akadémiának a 
Soroksári úton épül egy új humánkutatóháza. Ez január 31-ére kell hogy már 
beköltözhető legyen, a kormánnyal való megállapodás szerint, mert ki kell ürítsük a 
Várban lévő bölcsész- és társadalomtudományi kutatóközpontjainkat. A harmadik 
hely, ahonnan oda beköltöznek, az a Budaörsi úti épület, ahonnan a közgazdászok 
költöznek be. Ez tehát valamikor a jövő év elején lesz. Közben elindult a felújítása két 
épületnek Csillabércen, és odaköltözik a másik két kutatóintézet, tehát a geokémiai és 
a földrajzi kutatóintézet.  

A szakmódszertani kutatásokkal kapcsolatban. Annyit, hogy volt egy első fázisa 
a pályázatnak, 50 millió forint, tehát nem egy nagy tétel volt erre elköltve, ehhez képest 
én nagyon sikeresnek ítélem meg, sok kutatás zajlott. Most kiírtuk a második fázisát, 
itt már 200 millió forint lesz egy évre. Szeretnénk most már az előkészítő szakasz után 
fókuszáltabban a tervezettebb és hosszabb távú kutatásokat támogatni ebből. Ez négy 
évre van kiírva, és azt hiszem, hogy kicsit kevesebb kutatócsoport fókuszáltabb 
működéssel fog könnyedebben…  

Az első egy év egy felmérése is volt egy olyan területnek, ami nagyon sajnálatos 
módon Magyarországon nagyon leült, holott olyan előtörténeteket lehet mondani, 
mint a Kodály-módszer. Tehát nyilvánvaló, hogy Magyarországon a különböző 
szakmódszertanoknak volt egy hagyománya. Én úgy ítéltem meg, hogy ez az első év 
nagyon sikeres volt, és ennek alapján tovább tudunk lépni és hosszabb távú kutatásokat 
tudunk elindítani. 

Kérem, hogy mondják, ha valamire nem válaszoltam, lehet hogy valamit 
elmulasztottam.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Nincs ilyen. Köszönjük szépen elnök úrnak a válaszokat. Most pedig a 
bizottságnak dönteni kell arról, hogy a beszámolót elfogadja vagy nem. Ezért 
ismertetem azt a határozati javaslatot, amiről a bizottsági tagoknak szavazniuk kell. 
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„Az Országgyűlés Kulturális bizottságának 5/2014-2018. számú határozata a Magyar 
Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 
(2013-2014) szóló beszámoló elfogadásáról. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága az 
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. számú OGY határozat 85. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a 
magyar tudomány általános helyzetéről (2013-2014) szóló beszámolót B/9675. számon 
elfogadja.”  

Az indokolást is ismertetem: „A Magyar Tudományos Akadémia a Magyar 
Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (2) bekezdése alapján 
benyújtotta a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány 
általános helyzetéről (2013-2014) szóló beszámolót, amelyben a jogszabályoknak 
megfelelő tartalommal és formában, részletesen tájékoztatja az Országgyűlést elvégzett 
munkájáról. Ennek alapján az Országgyűlés Kulturális bizottsága 2016. április 19-ei 
ülésén a Magyar Tudományos Akadémia által B/9675. számon benyújtott beszámoló 
elfogadásáról döntött.” 

Kérem, hogy aki a képviselők közül ennek a határozati javaslatnak az 
elfogadásával egyetért, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki 

sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság a beszámolót 
egyhangúlag elfogadta. 

Köszönjük szépen az elnök úrnak és a főosztályvezető asszonynak, hogy 
rendelkezésünkre álltak. További jó munkát és sikereket kívánunk az Akadémiának és 
önöknek is! (Lovász László: Mi is köszönjük.) Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 
(A meghívottak távoznak az ülésről.) 

A méltatlan személyek részére juttatott állami kitüntetések 
visszavonhatósága érdekében a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény módosításáról szóló T/10174. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontunk a méltatlan személyek részére juttatott állami 
kitüntetések visszavonhatósága érdekében a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntéshozatal. Az 
előterjesztők Szilágyi György és Dúró Dóra képviselők.  

Az előterjesztők képviseletében Szilágyi Györgynek adok szót. Parancsoljon!  

Szilágyi György (Jobbik) előterjesztése 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
asszony. Tisztelt Bizottság! Örömmel és bizakodva érkeztem erre a bizottsági ülésre, 
hiszen a Jobbik Magyarországért Mozgalom egy olyan módosító javaslatot nyújtott be, 
és kéri a bizottságot, hogy ezt támogassa, amely a Fidesz-KDNP egy régi törekvését 
valósítja meg, a konstruktivitás jegyében nyújtottuk be ezt a módosító javaslatot.  

Engedjék meg, hogy felolvassak egy hírt, egy cikket! „A kitüntetési rend 
átalakítását célzó új törvény korrekt módon rendezi majd az esetleges kitüntetés-
visszavonások körülményeit. - mondta Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője 
csütörtökön. A javaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtja majd be. A 
köztárasági elnök szerdán fordult levélben Orbán Viktor miniszterelnökhöz, és arra 
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kérte a kormányt, vizsgálja meg az állami kitüntetések visszavonásának lehetőségét az 
arra érdemtelenné vált személyek esetében. Az államfő szerint az állami kitüntetésre 
az válik érdemtelenné, és kitüntetését vissza kell vonni, akinek magatartása hazánk és 
nemzetünk alkotmányos értékrendjét megsérti. Szijjártó Péter csütörtökön azt 
mondta, hogy a Semjén Zsolt által készítendő törvényjavaslat figyelembe veszi a 
köztársasági elnöki felhívást.”  

Igaz, hogy ez egy 2011-es cikk, és még Schmitt Pál köztársasági elnök intézte a 
kormányhoz ezeket a mondatokat, de úgy érzem, aktuális most is ez a lehetőség. Én 
eddig is tudtam, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom kodifikációs és jogi osztálya 
nagyon komoly munkát végez, így megkértem őket, hogy egy hasonló törvényjavaslatot 
nyújtsanak be. Nem került nekik öt évbe, ötven perc alatt sikerült ezt megalkotniuk, ez 
van most önök előtt. Kérem, támogassák, hiszen furcsa az, hogy mindig, amikor 
valamilyen esemény napvilágra kerül, akkor terítékre kerül ez a kérdés, de egyébként 
nincs rendezve a magyar Országgyűlés által az állami kitüntetések visszavonásának 
lehetősége.  

Még egyszer hangsúlyozni szeretném: ez az ügy - tudom, most is mindenki erre 
fog koncentrálni - nem Kiss Lászlóról szól, a Kiss László-ügy csak felhozta, felszínre 
hozta ismételten ezt a problémát, hiszen nem lehet visszavonni az állami 
kitüntetéseket. Mondok egy abszurd példát: ha valaki kap egy állami kitüntetést, majd 
utána köztörvényes bűncselekményt hajt végre véletlenül, mondjuk, gyilkos lesz, nem 
lehet tőle visszavonni ezt a kitüntetést. Meg kellene hagyni ennek a lehetőségét, és 
természetesen ez a módosító javaslat is arról szól, hogy a kormány jogkörébe utalná 
majd a részletszabályok kidolgozását, hogy kitől lehetne visszavonni ezt a kitüntetést, 
kitől nem.  

Evvel a törvényjavaslattal csak a lehetőségét teremtjük meg annak, hogy vissza 
lehessen vonni az állami kitüntetéseket. Azt szeretném egyébként, ha egy ilyen 
törvényjavaslat életbe lépne, a kormány kidolgozná a részletszabályokat, és 
feleslegesen dolgoztunk volna, hiszen soha nem kellene alkalmazni ezeket a 
szabályokat, soha nem kellene alkalmazni ezeket a törvényeket, és akik állami 
kitüntetésben részesülnek, azok az életvitelükkel, a munkásságukkal és mindennel 
soha nem válnának érdemtelenné arra, hogy a kitüntetést vissza kelljen vonni tőlük. 
Szerintem ezt a lehetőséget fenn kellene hagyni. 

Még egyszer: pontosan azért, mert ez egy régi törekvése a Fidesz-KDNP-nek is, 
kérem önöket, támogassák ezt a módosítást a szavazatukkal is, hogy az Országgyűlés 
elé kerülhessen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Most a bizottság tagjainak van lehetősége, hogy 

hozzászólásaikat megtegyék, kérdést tegyenek fel esetleg. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek hozzászólási szándéka. (Jelzésre:) Pósán alelnök úr, tessék! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Értem a 
szándékot, a szándék szerintem még rendben is lenne. Az a problémám van, hogy ezzel 
a három bekezdéssel gyakorlatilag nem oldjuk meg a problémát. Tehát minden 
elismerésem a Jobbik jogi kabinetjének, ettől függetlenül, úgy tűnik, nem sikerült 
megoldani a problémát.  



22 

A következőről van szó ugyanis, most mondok különböző verziókat. Ha valaki 
elkövet valamilyen bűncselekményt, és ebből következően válna méltatlanná az ön 
állítása szerint - amit egyébként én nem vitatok, de ez egy morális, erkölcsi hozzáállás 
-, akkor van ebből a szempontból világos kapaszkodónk. Hogy jó vagy nem jó, ezen 
lehet vitatkozni, de akkor sem itt kell kezelni, hanem nevezetesen a büntető 
törvénykönyvben, mert ha jól tudom, akkor a büntető törvénykönyvben mégiscsak 
szabályozzák, hogy bizonyos cselekedeteknek milyen jogkövetkezménye van, és hogy 
az egyébként adott esetben vonatkozik-e arra, hogy valamit vissza lehet venni vagy nem 
lehet visszavenni, méltatlan lehet erre vagy nem. Nem ezzel a szóhasználattal fogalmaz, 
bocsánat, csak most nincs előttem a szöveg, tehát nem akarok nagyon-nagyon jogi 
terminusokban maradni. A lényeg az, hogy a büntetett előéletet meg egyáltalán a 
jogkövetkezményt a Btk. a maga módján szabályozza. Ha itt van joghézag - ön úgy ítéli 
meg, hogy van -, akkor szerintem a Btk.-hoz kellene beadni módosítót. Ez az egyik 
dolog.  

A másik dolog az, hogy ha valaki elért valamilyen eredményt, az alapján 
kitüntetik, majd utána követ el valamit, amit a bíróság elítél, akkor megint abban a 
mezőben mozgunk, ami morális kérdés. (Szilágyi György: Na!) Engedje meg, hogy 
most elmondjam, majd utána viszonválaszol! Az morális kérdés, ha valaki, mondjuk, 
kiváló sportoló volt, ennek apropóján kitüntetik, vagy legyen kiváló színész, kiváló 
zeneszerző, bármi az égvilágon, majd ezt követően elítélik, mert, nem tudom, 
kábítószert csempészett. A kitüntetése arra vonatkozik, hogy az illető a maga területén 
mit ért el, milyen cselekedeteket művelt. Hogy ezt érdemes-e összekeverni egyébként 
köztörvényes cselekedetekkel vagy sem, mondom, ezen lehet vitatkozni, de az én 
értelmezésemben ennek nem az állami kitüntetésekről szóló szabályozásban kellene 
megjelenni. Az állami kitüntetésekről szóló szabályozásnak le kell képeznie, le kell 
követnie azt, amit a büntető törvénykönyv ilyen értelemben, mondjuk, határozottan 
megtilt vagy határozottan nevesít, vagy egy bírósági gyakorlat egyértelművé tesz.  

Én ezt a néhány paragrafust ebből a szempontból, a jó szándékot nem vitatván, 
nem tartom alkalmasnak arra, hogy ezt a problémakört tudjuk kezelni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel, szerintem 

most téved Pósán László, ugyanis, ha én jól emlékszem, akkor az 1991. évi 
XXXI. törvény volt az, amelyik eredetileg szabályozta többek között a kitüntetések 
adományozását is, és egyébként szó szerint ez volt benne gyakorlatilag az 1991-es 
törvényben, amit most itt az előterjesztők visszatennének. Tehát benne volt húsz évig 
szó szerint ez a kitétel ebben a törvényben, és a 2011. évi CCII. törvényből maradt ez ki, 
amikor ezt újraszabályozták. Tehát ez húsz évig konkrétan így működött, nem hinném, 
hogy az állami kitüntetések adományozása és visszavonása a Btk. hatáskörébe 
tartozna. 

Ezért is mondta Szilágyi György is, hogy viszonylag gyorsan be tudták adni, mert 
egyszerűen nyilván egypár szó változtatásával, de a kodifikációs osztály… Én 
önmagában nem tartom ördögtől valónak nyilván ennek a megtárgyalását, a 
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tárgysorozatba vételét önmagában ezért meg fogom szavazni. Ha napirendre kerül, 
akkor majd részletesebben a szakmai észrevételeinket elmondjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék a bizottság tagjai részéről van-e? 

(Nem érkezik jelzés.) Én még hozzászólnék, itt jeleztem alelnök úrnak is. Az állami 
kitüntetés nem egy szakmai elismerés, hanem egy morális elismerés. Tehát akár egy 
sportemberről van szó, neki a szakmai elismerése az olimpiai bajnoki cím meg a 
világbajnoki cím meg az Európa-bajnoki cím. Ez egy morális dimenzióban mozgó 
kérdés, hogy állami kitüntetést kinek adunk. Állami kitüntetést adunk olyan 
embereknek, akik szakmai munkájukkal elérik azt a megbecsülést, ami miatt úgy 
gondolja az állam vezetése, hogy méltóvá válnak arra, hogy a közösségért végzett 
munkájuk által és a közösség nevében vagy a közösséget képviselve elért eredményeiket 
ilyen morális dimenzióban is értékeljük. Itt tehát kizárólag morális kérdésekről van 
szó. Ez nem egy szakmai elismerés Kiss Lászlónak vagy akárkinek, hanem neki a 
szakmai elismerése az, hogy szövetségi kapitányként irányíthatta az úszóválogatottat, 
arról ugye lemondott, de az állami kitüntetése továbbra is megmaradt.  

Jelenleg nincsen arra lehetőség sem a Btk. alapján, sem a kitüntetésekről szóló 
törvény alapján, hogy valakitől megvonják ezt az állami kitüntetést. A kormányinfón 
Lázár Jánost is kérdezték erről, és ő is azt mondta, hogy alapvetően nem zárkózik el a 
kormány attól, hogy ezt megteremtsük, de ehhez törvénymódosításra van szükség, és 
ennek a törvénynek a módosítására van szükség. Tehát mi abban a szellemiségben, 
amit Szilágyi képviselőtársam is ismertetett, hogy a Szijjártó Péter-, Schmitt Pál-féle 
vonal már ezt 2011-ben felvetette, hogy ennek a lehetőségét nyissuk meg, mi szeretnénk 
- ez most ismételten valóban felszínre került -, szükségesnek látjuk ezt a módosítást, és 
megteremteni azt, hogy vissza lehessen vonni ezeket a kitüntetéseket is. 

Más hozzászólási szándék van-e? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak egyetlen rövid mondat. 

Egyetértek az elnök asszonnyal, nincs azzal probléma, ha ehhez a kérdéshez hozzá 
akarunk nyúlni, én azt mondottam, hogy ezt a néhány paragrafust, bekezdést nem 
tartom elégségesnek ahhoz, hogy a kérdést tudjuk szabályozni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Ha 

nincsen, akkor előterjesztői zárszó.  

Szilágyi György (Jobbik) válaszai 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök asszony. 
Több dolog. Véleményem szerint a Btk. rendelkezik majd az elkövetett bűncselekmény 
súlyosságára is a megfelelő büntetésről, semmi köze az állami kitüntetésekhez 
kapcsolódó rendelkezésekhez.  

De itt most nem csak Btk.-s eseteket kell felvenni. Általában egyetértek elnök 
asszonnyal, amikor azt mondja, hogy ez egy morális kitüntetés, amit általában egy 
szakmai teljesítmény alapoz meg, egy szakmai teljesítmény alapján kapnak egy morális 
kitüntetést. Nem tudom, tudják-e képviselőtársaim, hogy történt-e Magyarországon 
állami kitüntetés visszavonása a történelmünk során? Igen, történt, egyetlenegyszer, 
1952-ben kapta meg a Kossuth-díjat állami kitüntetésként Nagy Gábor, aki a 
kazincbarcikai Borsodi Kooperáció vezérigazgatója volt, és 1952-ben azért kapta meg, 
mert a barnaszén-elgázosítás új technológiáját hozta be, és 1953-ban pedig kiderült, 
hogy ez nem az ő találmánya, hiszen az akkori NSZK-ból lopta a technológiát, az egész 
leírást, és ezért méltatlanná vált arra, hogy a szakmai megalapozottsággal kapott 
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Kossuth-díjat megtartsa. Szerintem ez egy megfelelő állapot, hiszen ilyenek is 
történhetnek. Tehát itt nemcsak köztörvényes bűncselekményekről kell beszélni, 
hanem minden egyéb más morális dolog is szerepet játszhat. 

Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy ezzel a törvénymódosítással 
abszolút lehetőség nyílik arra, hogy az állami kitüntetéseket visszavonjuk, a lehetőségét 
teremtjük meg annak, ráadásul úgy, hogy a kormány határozza meg ennek a 
részletszabályait. És ha esetleg ezzel a törvényjavaslattal van bármelyik országgyűlési 
képviselőnek kifogásolnivalója, akkor jobbá tudja tenni, hiszen ha bekerülhet az 
Országgyűlés elé, önök a szavazataikkal most támogatják, hogy bekerüljön az 
Országgyűlés elé, akkor módosító javaslatokat lehet hozzá benyújtani. Én abszolút 
örülök neki, hogyha módosító javaslatok érkeznek és jobbá kívánják tenni esetleg, még 
jobbá kívánják tenni ezt a törvényjavaslatot, hiszen közösen alkossuk meg azt a 
lehetőséget, még egyszer mondom, a lehetőségét annak, hogyha valaki érdemtelenné 
válik az állami kitüntetésre, akkor attól megfelelő szabályozások alapján, amit a 
kormány fog kialakítani, vissza lehessen vonni. De azt is kifejeztem, hogy én szeretném, 
ha ilyen soha nem történne. Itt csak a szavazatukra van most szükség, hogy egyáltalán 
erről tárgyalhassunk az Országgyűlés előtt. És, még egyszer mondom, Schmitt Pálnak, 
Szijjártó Péternek és Semjén Zsoltnak is a kedvében tudjunk járni, hiszen ők is régóta 
ezt szeretnék. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a döntés következik. Kérdezem a képviselőket, 
hogy ki az, aki támogatja a T/10174. számon előterjesztett törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc 
tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

3. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy az egyebek közt van-e 
valakinek felvetése. (Nem érkezik jelzés.) Április 25-ére jött volna hozzánk Navracsics 
Tibor, de jelezte, hogy mégsem jó neki az időpont, ezért arra a bizottsági ülésre nem 
fog sor kerülni, így a bizottság tavaszi munkarendjének megfelelően fogjuk alakítani a 
további bizottsági üléseket is. Egyebek között más felvetés? (Nem érkezik jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs, akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó 
munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

 

 

Dúró Dóra  
a bizottság elnöke 
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