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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a meghívott 
kormányzati tisztségviselőket, az Akadémia részéről jelen lévő tisztségviselőket.  

Elkezdenénk a mai bizottsági ülést. A jelenléti ív tanúsága szerint a 
határozatképesség rendben van. Tehát megállapítom, hogy a bizottság a jelenléti ív 
alapján határozatképes. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt heti ülésünkön arról döntöttünk, hogy az 
e heti bizottsági ülésen megpróbáljuk önálló napirendi pontként kezelni a Magyar 
Tudományos Akadémia beszámolóját, ennek apropóján pedig tudjuk érinteni a 
költségvetésnek a mostani, Akadémiára is vonatkozó részét. Tisztelettel szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnökének kérésére 
az MTA beszámolóját most nem fogjuk tudni napirendre venni. Felolvasom azt a 
levelet, amit az Akadémia elnökétől kaptunk: „Dr. Pósán László elnök úr részére, 
Országgyűlés Kulturális bizottsága. Tisztelt Elnök Úr! Lovász László elnök úr nevében 
ezúton tájékoztatom, hogy az előzetes megbeszéléseknek megfelelően elnök úr a 
Magyar Tudományos Akadémia országgyűlési beszámolójának megtárgyalására 
tartott ülés 2018 szeptemberi időpontra történő elnapolását javasolja. A szeptemberi 
időponttal kapcsolatban várjuk szíves tájékoztatásukat. Üdvözlettel: Szondy Melinda 
titkársági szakreferens.” (Dr. Hiller István megérkezik az ülésre.) Ebből következően 
az MTA-t érintő kérdéseket - értelemszerűen - a költségvetés keretén belül tudjuk 
tárgyalni. De természetesen, mivel a múlt héten azért arról mégiscsak beszéltünk, 
hogy hallgassuk meg az Akadémia állásfoglalását is, az Akadémiát képviseli dr. Vékás 
Lajos alelnök úr, és neki majd akkor ott szót is fogunk tudni adni. Ezt azért jeleztem, 
hogy nem önálló napirendi pontként tudjuk tárgyalni, mert az előzetes döntésünknek 
nem megfelelő a helyzet. Ettől függetlenül az Akadémia szót fog kapni.  

Tisztelt Bizottság! Ebből következőn a mai napirendről kérném a döntést. A 
napirendi javaslat a következő: 1. napirendi pont Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló T/503. számú törvényjavaslat, ennek a részletes vitája a vitához 
kapcsolódó bizottságként; 2. napirendi pont albizottságok tagjainak megválasztása, 
ugye a múlt héten döntöttünk az albizottságokról, és ott abban maradtunk, hogy 
ellenzéki oldalról is várjuk majd a név szerinti javaslatokat; a 3. pont pedig az 
egyebek. Van-e a napirendi javaslattal kapcsolatban bárkinek kérdése, észrevétele? 
(Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor, kérem, szavazzunk! Aki elfogadja az ülés 
napirendjét, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenpróbát kérek! (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem láttam. A 
napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Soron következik a 2019. évi központi költségvetésről szóló 
T/503. számú törvényjavaslat részletes vitájának tárgyaló bizottságként történő 
lefolytatása. A korábbi ülésünkön hozott döntésünk alapján a törvényjavaslat összes 
szakasza, valamint az 1-9. számú melléklet tekintetében egyaránt érvényes.  

E rendelkezésekre megnyitom a részletes vita egyes szakaszát, azaz a 
törvényjavaslat határozati házszabály 44. §-ának (1) bekezdése a)-d) pontjában 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  
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Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Orcsik Attila főosztályvezető urat, és 
kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e szólni. (Jelzésre:) Megadom a szót.  

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Én csak az előterjesztő nevében 

nyilatkozni szeretnék, hogy véleményünk szerint a törvényjavaslat megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek és megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a költségvetésre 

speciális szabályok érvényesek, így a bizottság többségi és kisebbségi véleményét is a 
Költségvetési bizottság előadója fogja ismertetni a plenáris ülésen.  

Felhívom a bizottság képviselőinek a figyelmét arra, hogy a bizottsági és a 
kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a részletes vita első 
vagy második szakaszában elhangzottak. Ennek figyelembevételével megadom a szót 
a bizottság azon tagjainak, akik esetleg ennek apropóján még szót kérnek, vagy 
valamit jelezni kívánnak. Azaz szeretne-e valaki a vita ezen szakaszában hozzászólni? 
(Nem érkezik jelzés.) Ilyen jelzést nem látok. Köszönöm szépen.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről később, az utolsó vitaszakaszban döntünk. A részletes vita ezen 
szakaszát lezárom.  

Mielőtt áttérnénk a második szakaszra, egy ügyrendi javaslattal szeretnék élni. 
A módosító javaslatokról történő állásfoglalásnál az a javaslatom - amit egyébként az 
előző ciklusban már a bizottság alkalmazott több esetben, éltünk ezzel a lehetőséggel -
, hogy frakciónkénti csoportosításban, tehát a Jobbik, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd, 
a függetlenek, illetve az előző heti bizottsági döntésünknek megfelelően az MTA 
finanszírozását érintő módosító indítványokról külön-külön, csoportonként 
döntsünk. Egy szavazással történik a döntéshozatal. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy frakciónkénti, illetve külön kivettük ebből a körből azokat a javaslatokat, 
amelyek viszont a Tudományos Akadémia kérdéskörét érintik. 

A másik ügyendi javaslat ehhez kapcsolódóan: tekintettel arra, hogy az 
Akadémiával kapcsolatos kérdéseket is a költségvetés részeként tudjuk megtárgyalni, 
azt javaslom, hogy e tekintetben a hozzászólások időtartamát időkeretben szabjuk 
meg, oly módon, hogy az MTA és az ITM - tehát a kormány képviselője is - 5-5 perc 
megszólalási lehetőséget kapjon, a képviselők 2-2 perc megszólalási lehetőséget 
kapjanak. 

Először arról szavazunk, hogy ki az, aki támogatja, hogy a módosító 
indítványokról… (Jelzésre:) Bocsánat, ehhez kapcsolódóan? (Szabó Szabolcs bólint.) 
Parancsoljon, képviselő úr! Szabó Szabolcs! 

 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Köszönöm szépen a szót. Egyrészt lenne egy 

kérdésem: mi indokolja az időkeretet? Tehát ki siet? Mert általában a miniszteri 
meghallgatásokon szokott lenni időkeret, merthogy a miniszter úr siet. Itt ennek most 
mi az indoka, ez lenne a kérdésem.  

A másik inkább csak egy jegyzőkönyv számára szóló megjegyzés. Elnök úr 
jelezte, hogy volt már rá példa - például az előző ciklusban is -, hogy ilyen megoldást 
használtunk a szavazásnál. Én akkor is azt mondtam, ezért a jegyzőkönyv kedvéért 
most is elmondom, hogy én célszerűbbnek tartanám, ha egyenként mennénk végig, 
amire több példa volt az előző ciklusban. Remélem, nem számít tiltott 
demonstrációnak, csak megmutatom (Laptopját a bizottság tagjai felé fordítja. - 
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Annak kijelzőjére mutatva:), hogy egyenként végigmentem a javaslatokon, 
kijegyzeteltem, véleményeztem magamnak, dolgoztam, és akkor az embernek van 
ezek után egy olyan érzése, mintha feleslegesen dolgozott volna. Ráadásul az egyes 
frakciók esetében nem az a döntésem vagy a szavazati magatartásomnak az oka, hogy 
ki adta be, hanem hogy mi van konkrétan az előterjesztésben. Tehát van olyan 
frakción belül is, hogy az egyiket támogatom, a másikat nem. És akkor ráadásul ez 
kicsit ilyen tudathasadásos állapotot jelent. De, mondom, ezt csak az a jegyzőkönyv 
kedvéért mondtam. Én ezt természetesen nem fogom megszavazni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ha jól látom, Hiller képviselő úr is 

jelentkezett.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ezt a 

metódust én az elmúlt alkalommal sem támogattam, itt ugyanis nem frakciók, hanem 
módosító indítványok jönnek sorba, így aztán nem frakciókról szavazunk, hanem 
tartalmi indítványokról. Ezt a vitát múltkor is megvívtuk, önök akkor is leszavaztak. 
Sok reményem most sincs, de a remény hal meg utoljára. 

Másrészt, amiért igazából jelentkeztem: az elmúlt alkalommal vagy húsz 
percen keresztül vitatkoztunk az Akadémiát érintő költségvetési átcsoportosítás 
ügyében, amikor is önök nagy lendülettel és hévvel érveltek amellett, hogy ezt a 
kérdéskört ne a költségvetés kapcsán beszéljük meg. Akkor kompromisszumra 
jutottunk, önök elfogadtak egy javaslatot. Most itt ülünk a költségvetés módosító 
javaslatainál, amikor is önök hévvel arra hivatkoznak, hogy az Akadémiát érintő 
kérdést itt beszéljük meg. Azt szeretném kérdezni, hogy az elmúlt héten mi történt, 
tehát mi az a fordulat, ami az önök véleményt megváltoztatja. Bár megjegyzem, 
engem őszintén szólva nem érdekel, hogy milyen napirendi pont keretében, az viszont 
érdekel, hogy ennek időkeretét a múltkor egyáltalán nem szabtuk meg. Tehát az a 
javaslat, amit el tetszettek fogadni, sőt a bizottság egésze - párját ritkító módon - 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy ez a kérdés túlmutat egy 
költségvetési átcsoportosítás látszólagos kérdéskörén, semmilyen időkeretet nem 
vetett fel, és a Magyar Tudományos Akadémia sorsa és jövője, minthogy a mi 
bizottságunk nemcsak oktatással, kultúrával, hanem a tudomány kérdéseivel is 
foglalkozni illetékes, hát igencsak szerencsés lenne, hogyha ezt egy méltányos vitában 
bonyolítanánk le. Én például kimondottan megalázónak tekintem, hogy két percben 
mondjam el a véleményem. Nem biztos, hogy 12 percben mondanám el, de ne szabja 
meg nekem senki, hogy ezt 120 másodpercbe sűrítsem be. Az Akadémia egyik 
legnevesebb tagja pedig ötször 60 másodpercet kap, hogy ezt kifejtse. Szerintem 
Vékás professzor meg tudja csinálni, csak nem méltányos, hogy ezt így megszabjuk. 
Tehát egyáltalán nem tartom ezt helyesnek, nem is fogom megszavazni. És tisztelettel 
kérem elnök urat, hogy reflektáljon erre a felvetésre, mert szerintem helyes lenne, 
hogyha ezt a kérdést nem másodpercekben mérnénk, hanem súlyának megfelelően. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az elején ön még nem volt itt, ismertettem az 

Akadémia elnöknek a levelét. A múlt heti ülésünkön az volt a döntés, hogy az 
Akadémiát érintő kérdést, mivel az a költségvetési törvényben szerepel, vagy azon 
kereten belül tárgyaljuk, vagy akkor tudjuk önálló napirendi pontként kezelni, ha az 
Akadémia hivatalos beszámolójával összekapcsolódva teszünk említést ezekről a 
kérdésekről. És akkor még ön is azt mondta, hogy el tudja fogadni, akkor lesz önálló 
napirendi pont, amennyiben az Akadémia beszámolóját tudjuk tárgyalni. A 
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Tudományos Akadémia elnöke azt kérte, hogy a beszámolót ősszel, szeptemberben 
tárgyaljuk, ebből következően szimplán azt a kérdést, ami az Akadémia költségvetést 
érintő része, azt a költségvetésből kiszakítva ily módon önállóan nem tudjuk 
tárgyalni. És azt is elmondtam a bizottsági ülés elején, hogy ettől függetlenül viszont 
az Akadémiának is szót kívánunk adni, és nyilvánvalóan mindenkinek szót kívánunk 
adni. De hogy a költségvetési vita során számos tétel terítékre kerülhetne, nemcsak 
kizárólag az Akadémia, ebből következően egyetlenegy költségvetésben szereplő 
tételnek az időhatár nélküli kezelése egészen egyszerűen a bizottsági munka 
szempontjából is megengedhetetlen és kivitelezhetetlen, mert ilyen erővel akkor a 
költségvetésben bármilyen egyéb tételt is hasonló nagyságrenddel tudnánk kezelni. 

Önmagában az, hogy a részletes vita során erre külön kitérünk, és erről külön 
blokkban is javasoltam a szavazást, szerintem e tekintetben mutatja, hogy igenis a 
helyén próbáljuk kezelni ezt a kérdéskört. De nem tudjuk kiszakítani abból a keretből, 
amihez ez a módosító is be lett adva vagy ez a javaslat, ez pedig a költségvetési 
törvény. Kénytelenek vagyunk ennek keretei között tárgyalni ezt a kérdéskört, annak 
hiányában, hogy az Akadémia beszámolóját most nem tudjuk viszont megbeszélni. 
Úgyhogy igazából ez magyarázza az én javaslatomat, nem pedig valamilyen gonosz 
ármány kíván e tekintetben a háttérben munkálkodni. 

Amit Szabó Szabolcs felvetett: természetesen, amikor a részletes vitát nézzük, 
és előjönnek azok a kérdések, amit ön például támogatandónak tartott egy másik 
indítvány során, akkor, kérem, jelezze, és akkor azt is meg lehet tenni, hogy azt az egy 
konkrét valamit külön megnézzük, ha úgy ítéli meg, hogy ön azt másképp akarja 
támogatni, ahhoz képest, mint az összes többi, és így tovább. Tehát ezek kezelhetők 
technikailag, de kétségkívül az ügymenet meggyorsítását szolgálja.  

(Jelzésre:) Ander képviselő úr szót kért.  
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Nekem sincsenek illúzióim, viszont azt sem tudjuk elfogadni, hogy 
szakmányban történjen itt ezekről a kérdésekről szavazás, és úgy, ahogy van, 
csomagban menjenek a kukába. Vannak ilyesfajta rossz érzéseink, illetve 
tapasztalataink.  

Szó sincs egyébként arról, hogy szét akarnánk beszélni a bizottsági ülést, 
viszont az MTA kapcsán azért hadd utaljak itt egy tőlünk érkező módosító 
indítványra: Sneider Tamás képviselőtársam - a hajdúszoboszlói Gázláng-pálya 
szabadidősport céljára történő megújításáról lenne szó… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, most még nem tartunk itt! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Éppen arra akarok kilyukadni, 

elnök úr, hogy senki nem akarja ezt a kérdést, legyen a helyieknek nagyon-nagyon 
fontos ügyről szó, egy súlyban kezelni az MTA ügyével. Éppen ezért mondtuk már mi 
is azt múltkor… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, mi a konkrét javaslata? 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, méltatlan az a 2 

perc, illetve az az 5 perc, amiben az MTA-ról nekünk itt tárgyalnunk kell.  
 
ELNÖK: Gyakorlatilag ön nem fogja támogatni. 
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ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem, így van. Határozottan 
nem tudjuk ezt elfogadni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) 

Akkor elhangzott két ügyrendi javaslat, ezekről fogunk szavazni. Először arról 
szavazunk, hogy ki az, aki támogatja, hogy a módosító indítványokról 
csoportosítottan tárgyaljunk. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Kilenc 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. Köszönöm szépen.  

Tekintettel az előző döntésünkre, ki az, aki támogatja, hogy a csoportokról egy 
szavazással határozzunk? Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Hat nem. Köszönöm. 

Ki az, aki támogatja, hogy az MTA finanszírozásával foglalkozó módosító 
indítványok vitáját a korábban ismertetett időkeretben folytassuk le? Tehát 5-5 perc, 
2-2 a képviselőknek. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) Hat nem. Köszönöm szépen.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Itt a módosító javaslatokról kell 
állást foglalnunk. Az előzőekben meghozott döntésünknek megfelelően először a 
Jobbik 57 módosító indítványáról döntünk. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy a 
Jobbik által előterjesztett javaslatok között van-e olyan, amit a kormány tud 
támogatni.  

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nincs olyan.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni képviselők közül, más 

pártoktól, akik támogatandónak tartják a Jobbik javaslatai közül bármelyiket, és 
külön szeretnének róla szavazni? (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok.  

Kíván-e a Jobbik részéről bárki hozzászólni? (Jelzésre:) Ander képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, köszönöm a szót. 

Csak egy próba. „Biztos kezdet” gyermekházak intézményére mi 2 milliárd forinttal 
többet szánnánk. A gyermekszegénység Magyarországon európai összevetésben is 
óriási, egyharmados arányról beszélhetünk. Nagyon fontos lenne a korai fejlesztés, és 
azt hiszem, hogy minden egyes fillér, amit itt megspórol a kormányzat, azt 
százszorosan, ezerszeresen fogja rajtunk leverni a demográfiai és szociokulturális 
trendekben megmutatkozó kérlelhetetlen jövő. Tehát 2 milliárd forinttal 
tulajdonképpen megdupláznák az ilyesféle célokra fordítható összegeket.  

Ez most csak akkor egy teszt lenne. Az összes többi felvetésünk is hasonlóan 
fontos, nagyon lényeges kérdéseket érintene, ösztöndíjak ügye, tanári bérek emelése, 
de én most csak ezt az egyet szeretném kiemelni, kíváncsi vagyok arra, hogy milyen 
lelkiismerettel szavazzák le. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak tájékoztatásul mondom 

mindenkinek, hogy a költségvetésnek nemcsak kiadási oldala van, hanem másik lába 
is kell hogy legyen. (Ander Balázs: Van!) Minden ilyen javaslatnál az a kulcskérdés, 
hogy mit honnan és hova csoportosít át. Tehát amikor az állásfoglalások 
megszületnek, akkor mindezek együttes figyelembevételével történnek. 

Van-e további hozzászólás, kérdés? (Jelzésre:) Hiller képviselő úr. Tessék 
parancsolni! 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Hivatkozva arra, hogy miniszterelnök úr a régi vágású kereszténydemokrácia irányát 
tűzte ki kormányának céljául, szeretném külön szavazásra föltenni Sneider Tamás 
képviselő úr azon módosítóját T/503/161/1., amelyben az eleki római katolikus 
templom felújítására 100 millió forintot irányoz elő. A megfelelő soron ott van a 
kiadási lába is. Kérek erről külön szavazást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Szintén 

szeretném csak megjegyezni, hogy a műemlékvédelemmel és -felújítással kapcsolatos 
tételek általában nem külön-külön nevesítenek egy-egy intézményt, épületet és így 
tovább, hanem általában egy nagy keretet szoktak jelenteni. És a korábbi 
költségvetési gyakorlat is mindig az volt, hogy akkor is, amikor Hiller képviselő úr 
még miniszterként egy másik kormány tagja volt, akkor is, amikor a polgári kormány 
volt, a költségvetésben általában ezeket az egyedi, nevesített sorokat igyekezett 
mindegyik kormány úgy kiiktatni, hogy inkább a feladatra határozott meg 
keretösszegeket, és abból történtek akár felújítások, renoválások, új építések és így 
tovább. Én azt gondolom, hogy ezt a gyakorlatot, ami hosszú évek alatt és kormányok 
alatt kialakult, érdemes folytatni. Ebből következően értem az ön felvetését. Azt is 
értem, hogy ez nyilvánvalóan egy politikai kis rafinéria, de természetesen ebbe a 
csávába nem kívánok belemenni. Köszönöm szépen.  

(Jelzésre:) Gréczy képviselő úr! 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Azt szeretném hozzátenni, hogy a Demokratikus 

Koalíció azért nem nyújtott be a költségvetéshez semmiféle módosító indítványt, mert 
tudjuk, hogy reménytelen. Nem az elfogadtatása reménytelen, hanem maga a 
költségvetés reménytelen úgy, ahogy van, gyakorlatilag nincs olyan ágazat, amelyik 
néhány Orbán Viktor által kedvelt szakterületen kívül nyertese tudna lenni. Vesztese 
lesz az egészségügy, vesztese lesz az oktatás, vesztese lesz a kultúra.  

Pontosan Ander és Hiller képviselőtársaim által megmutatott példák mutatják, 
remélhetőleg a jelen lévő kedves vendégek is érzékelik, hogy milyen képtelenség, ami 
itt zajlik. Nagyon fontos ügyekről van szó, olyan történetekről, olyan tételekről, 
amelyek gyakorlatilag nem mérhetők a költségvetési tételek között. Az a 2 milliárd 
forint, hogy magyar mértékegységre fordítsam le, az egyhatod stadion ára, és 
ennyiből meg lehetne oldani ezt a problémát. E percben éppen a Gazdasági 
bizottságban fogja, gondolom, a fideszes többség leszavazni például az otthonápolási 
díj megmentését, ami potom 6 milliárdos összeg lenne. És még hosszasan 
sorolhatnám.  

Tehát azt gondolom, hogy igenis érdemes lett volna tételenként végigmenni 
mindenhol, mert legalább a kedves jelen lévő vendégek látták volna, hogy nem 
csomagban, hanem a részletekben bújnak meg a fontos történetek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Csak a pontosítás kedvéért: a Gazdasági 

bizottság tegnap ült. (Gréczy Zsolt: Most is ül.) Most Költségvetési van.  
Van-e további felvetés, hozzászólás? (Jelzésre:) Vinnai képviselő úr. Tessék, 

parancsoljon! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy rövid 

megjegyzésem lenne, mert a költségvetés kapcsán a módosító indítványokról fogunk 
szavazni, és Gréczy Zsolt azt mondta, hogy vesztese a költségvetésnek több terület. Én 
lehet, hogy rosszul olvastam, mert az egészségügyre 101 milliárd többletforrás jut, az 
oktatásra 15,5 milliárd többletforrás jut, honvédelem… (Farkas Gergely 
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közbeszólása.) De most én beszélek, képviselő úr. Szeretném elmondani, hogy a 
szólásszabadságot tiszteletben tartva meghallgatom az ön véleményét.  

Én azt gondoltam, hogy vesztese a költségvetésnek az egész társadalom akkor 
volt, amikor Veres János volt a pénzügyminiszter. Az én megyémben 9,2 százalékos 
volt a költségvetési hiány, szégyenpadon voltunk, csökkenő GDP-vel. Itt pedig arról 
beszélünk, hogy növekvő nemzeti jövedelem mellett tudunk tervezni területekre.  

És persze, lehet, hogy fáj az én szívem is, mert Ander Balázs azt mondja, 
2 milliárd forint, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 26 ilyen „Biztos kezdet” 
gyermekház van – hogy hogyan hoztuk létre és milyen szakmai felügyelet alatt 
vannak, ezt szívesen elmondom önnek -, de én a költségvetés egészét kell hogy 
nézzem, mert ha a költségvetést ilyen módon földaraboljuk, hogy ide is kell 2 milliárd, 
oda 3 milliárd, akkor talán azt a biztos lábat, ami a költségvetési hiánycélt, a csökkenő 
államadósságot jelenti, nem tudjuk elérni. Nagyon jó kezdeményezés, egyet is tudnék 
érteni, de a költségvetési korlátok ebből a szempontból, legalábbis koncepciója nem 
teszi lehetővé. Annak kell működni, ami most megvan, és ennek örülök.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még további hozzászólás? (Jelzésre:) Szabó 

Szabolcs jelentkezett.  
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Köszönöm. A képviselő úr figyelmét csak felhívnám 

arra az egyszerű fogalomra, hogy infláció. Mivel létezik infláció, ezért, ha 
15 milliárddal emeljük az oktatási kiadásokat, ez azt jelenti, hogy reálértékben 
csökken. Merthogy ugyanannyi pénzért plusz 15 milliárdért kevesebb árut és 
szolgáltatást tudunk megvásárolni, hogyha van… (Dunai Mónika közbeszólása.) Van 
infláció, és benne is van a költségvetésben, hogy inflációval számol a kormány. Ugye 
benne vannak ezek a tételek (Dunai Mónika: De nem 16-tal, mint volt korábban!), 
hogy mennyi a kiadás, mennyi a bevétel, mennyi a GDP-növekedés, milyen 
euróárfolyammal számol, milyen inflációval számol a kormány. Ez az önök 
javaslatában van benne! (Dr. Vinnai Győző: Benne van!) Ergo, ha figyelembe veszem 
az inflációt, az azt jelenti, hogy reálértékben az kevesebb. Tehát ha az összeset, nem 
tudom én, fénymásolópapírra, ilyen csomagokra költenénk (Mutatja.), akkor 
kevesebbet tudunk venni, mert drágább a fénymásolópapír. Tehát ezért mondjuk azt - 
teljesen racionálisan -, hogy kevesebb jut az oktatásra. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak arra szeretném felhívni mindenki figyelmét, 

hogy kiküldtük az Állami Számvevőszék mint szakmailag a költségvetés minősítésére 
és bírálatára hivatott szerv véleményét. Mindegyik egyébként a költségvetés számait, 
elképzeléseit megalapozottnak találja. Ezt csak arra hivatkozásként mondom, amikor 
a költségvetés egészéről beszélünk, akkor jó, ha ezeket is figyelembe vesszük. 

(Jelzésre:) Hiller képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én egy rövid gondolattal szeretnék ehhez a 

hangulatos vitához hozzájárulni, csak annyiban, hogy itt számos kormánypárti 
képviselőnek komoly gyakorlata van az önkormányzati politizálás terén. Tessék 
megmondani nekem, az hogy lehet, hogy a kormányzat az önkormányzatok számára 
előírja, hogy költségvetést a következő évre csak úgy fogadhat el, ha az előző évi 
zárszámadást rendbe rakta és elfogadta, de országos szinten önök úgy terjesztenek 
költségvetést az ország háza elé, hogy a múlt évi zárszámadás még be sincs terjesztve. 
Ez metodikailag egy elég éles bukfenc, de kétségkívül, elismerem, hogy ezt a plenáris 
ülésen megvitattuk, csak szerettem volna feleleveníteni ezt a szép dolgot.  
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A jelentkezésem konkrét tartalma, minthogy önök elfogadták, hogy 
frakciónként, mint megtanultam, szakmányban fogunk szavazni, szeretném jelezni, 
hogy az LMP által benyújtott 891. sorszámú módosító indítványról én szeretnék 
külön szavazást kérni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ott tartunk, hogy a Jobbik 57 módosító 

indítványának csomagját nézzük. Ehhez kapcsolódóan van-e hozzászólás? (Nem 
érkezik jelzés.) Nincsen. Akkor szavazás következik. Emlékeztetem a bizottságot, hogy 
a kormány képviselője úgy nyilatkozott, hogy ezen módosító javaslatok egyikét sem 
tudja támogatni. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a Jobbik 
módosítóit. (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. 
És egy tartózkodás. A bizottság nem támogatta. 

Az LMP által benyújtott 23 módosító indítványról döntünk. Kérdezem a 
kormányt, hogy támogatja-e az LMP-frakció indítványcsomagját.  

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Hiller képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Hadd ismételjem meg, akkor itt most már 

helyes helyen az előző javaslatomat, hogy én arról szeretnék külön szavazást kérni, 
arról az egy módosítóról.  

 
ELNÖK: Számát legyen kedves! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ez a háttéranyagpont, sorszáma 891., 

T/503/728/1.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Szabolcs is jelentkezett, jól láttam? 
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Köszönöm a szót. Én pedig akkor kiválasztok egyet 

a 23 közül, és akkor az 555. sorszámúról kérnék külön szavazást, ami a területi 
művelődési intézetek finanszírozásának a duplázásáról, 450 millió forintos emelésről 
szól mint a javaslat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értem, ebből az is következik, hogy a többi 

javaslatát önök sem támogatják az LMP-nek? (Szabó Szabolcs: Nem tudom 
értelmezni a megjegyzést!) Tehát ha jól értem, akkor ezeket a javaslatokat önök 
tudnák támogatni az LMP részéről, ezért kértek erre külön szavazást. A többit pedig 
akkor ezek szerint nem tudják támogatni. Azért kérdezem, mert a csoportonkénti 
szavazásról döntöttünk. Tehát az egész bizottság akkor szavaz erről, ha önök azt 
mondják ilyen értelemben, hogy meg tudják győzni a kormányoldal képviselőit is. Ha 
ezt így külön vesszük, hogy erre tudnának szavazni igennel, akkor úgy veszem, hogy a 
többit ezek szerint nem tudják támogatni. Jól értettem? (Farkas Gergely: Nem! – Az 
elnök a bizottság munkatársával konzultál.) Ezek szerint erre nem kaptam akkor így 
választ. Mi javasoltuk a csoportonkénti szavazást, és az volt a nézet, ha van egy olyan 
konkrét javaslat, ami - erről a bizottság ugye döntött -, úgy tűnik, hogy az egész 
bizottság támogatását tudja bírni, az jelent egy… Ezért kérdeztem öntől, hogy ezek 
szerint ezeket tudják támogatni, az összes többit nem.  
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SZABÓ SZABOLCS (LMP): Nem tudom. Én még mindig nem egészen értem, 
hogy elnök úr miről beszél. Viszonylag egyértelmű: szerintem kiválasztottam egy 
szimbolikus ügyet az LMP módosító javaslatai közül, amire, azt gondolom, hogy 
végképp nincs oka egyik képviselőnek se, hogy azt mondja, hogy nem, mert 450 millió 
forintról beszélünk, területi művelődési intézetek támogatásának egy minimális 
emeléséről, és ezért szeretném, hogy erről külön szavazzunk. Én az összeset 
támogatom, ezt is, csak hogy nehogy azt mondják a kormánypárti képviselők, hogy 
azért nem szavazzák meg ezt, merthogy egyébként az összes többi nekik nem tetszett, 
ezért kérném, ha lehet, akkor erről külön szavazzunk.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, így nem, arról szavaztunk, csoportban döntünk, 

csoportban szavazunk. Ilyen erővel az összesre azt lehet mondani, hogy szimbolikus 
kérdéssé válik önnek. Tehát a bizottság erről ügyrendi szavazásnál döntött.  

Tisztelt Bizottság! Akkor szavazás következik… (Jelzésre:) Bocsánat! Farkas 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Nem értem a logikát. Tehát arról volt szó, ön, 

levezető elnök úr, jelezte az elején, ha valaki igényli, hogy egyesével szeretne kiemelni 
bizonyos módosító javaslatokat, arra van lehetőség. Ezzel élt most Szabó Szabolcs, de 
akkor én is szeretném megerősíteni, hogy mi is kérjük külön szavazásra ennek a 
módosító pontnak a szavazását. Nem értem, hogy miért ne lehetne. Nem 25-re kérte 
ki, a 25-ből vagy nem tudom, hány darab volt, egyre kérte. Nem hiszem, hogy ebből 
most olyan nagy problémája lenne a kormánypárti oldalnak, ha fél perccel többet 
kellene itt lenni ezen a bizottsági ülésen emiatt. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, 9 igen, 6 nemmel szavaztunk arról, hogy csoportonként 

egy szavazással határozunk. (A bizottság munkatársával konzultál.) 
Tisztelt Bizottság! Szavazás következik. A kormány nem támogatta az LMP-

frakció indítványcsomagját. Ki az, aki támogatja?  
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Elnézést! 
 
ELNÖK: Már szavazunk, képviselő úr! 
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Azt beszéltük meg, ha egy képviselő kéri, akkor ki 

kell... Jó, nekem fogadja el, Farkas Gergely kérte! 
 
ELNÖK: Az ügyrendi szavazás úgy szólt, hogy 9 igennel, 6 nemmel azt szavazta 

meg a bizottság, hogy módosító indítványokat csoportosan tárgyaljuk, csoportosan 
szavazunk… 

 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Kérném a jegyzőkönyv visszaolvasását, amit az 

elnök úr mondott ezzel kapcsolatban.  
 
ELNÖK: Az ügyrendi szavazás megtörtént. A jegyzőkönyvet természetesen meg 

tudja majd nézni.  
Következik a szavazás… 
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Ha nem tartja be, amit mondott, és utána akkor 

még… 
 



14 

ELNÖK: Képviselő úr, arról született a bizottsági ülésen döntés… 
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Ön mit mondott? 
 
ELNÖK: Arról született döntés, hogy csoportosan szavazunk. Ez volt a 

szavazással megerősített döntés. Egyéb természetű ügyrendi döntés nem volt.  
(Jelzésre:) Képviselő úr! Utána szavazunk. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Jegyzőkönyvbe szeretném mondani, hogy 

hazudott elnök úr, amikor felvezette ezt az ügyrendi kérdést. Azt mondta, hogy lesz 
erre lehetőség, ehhez képest másképp tette fel a kérdést. Úgyhogy ez teljesen 
egyértelmű hazugság volt az ön részéről. 

 
ELNÖK: Arra volt lehetőség valóban, hogy kiemeljünk egyet-egyet, és 

megbeszéljük. Önök előhoztak egyet-egyet… (Farkas Gergely: Ezt tesszük.) És 
csoportosan szavazunk viszont. (Farkas Gergely: Nem ezt mondta, elnök úr.) 

Szavazás következik. A kormány nem támogatja az LMP-frakció 
indítványcsomagját. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodással nem támogattuk. 

Az MSZP 3 módosító indítványa… (Dr. Hiller István: Á, á!) Bocsánat! (Dr. 
Hiller István: Mondhatom?) Igen. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én kétszer egy meghatározott számú 

módosítóról szavazást kértem, tisztelettel kérem, hogy erről - minthogy nem vettem 
részt az előbb folytatott igazán magas színvonalú vitában - mint saját képviselői 
javaslatomról tessék szíves lenni szavazni. Azt akarom, hogy ez a szép 891. sorszámú 
külön módosító - erről szavazást kértem, és kétszer kértem, erre nem kaptam választ. 
Tisztelettel kérem, hogy erre kapjak választ, mert erről én külön akarok szavazni. 
Tehát Hiller István megválasztott országgyűlési képviselő erről a módosító 
indítványról, nem frakciósorrendben. És az előbb lebonyolított szavazás előtt kértem, 
hogy én erről szavazni akarok. Ezt szeretném elérni, hogy valami sikerélmény 
lehessen az életemben, hogy erről magyar képviselőként szavazhassak erről az 
indítványról, erről itt, ni! 

 
ELNÖK: Képviselő úr, a kikérésről bizottsági döntésünk nem volt, ügyrendi 

szavazásunk volt, és az egész szavazást pedig lebonyolítottuk. 
Tehát következik az MSZP módosító indítványainak a tárgyalása. A kormány 

támogatja-e? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelettel 

üdvözlöm a bizottságot.  
 
ELNÖK: Üdvözöljük! 
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Berczik 

Ábel vagyok, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára. Elnézésüket kérem a 
késésért, más bizottságban voltam hasonló szerepkörben (Dr. Hiller István: Sokat 
vesztett!), de kollégáim helyettesítettek. 

Ebben az időszakban nem támogatja a kormány a szóban forgó javaslatokat.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Hiller 
képviselő úr! Parancsoljon! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 52. 

sorszámmal benyújtott, frakciónk minden képviselője által és a Párbeszéd képviselői 
által is aláírt módosító indítvány, T/503/708/3. címmel az úgynevezett közszolgálati 
médiaszolgáltatás támogatását szeretné 52 milliárd 300 millió forinttal megkurtítani. 
Indokul azt hozom fel, hogy jelenleg Magyarországon nincsen közszolgálati 
médiaszolgáltatás, csak olyan médiaszolgáltatás van, amely a kormány terveit és 
céljait egyoldalúan mutatja be, ez pedig nem fedi a „közszolgálat” kifejezést. Ezért mi 
ezt az igen jelentős összeget, önök 73 milliárd forintot akarnak önpropagandára 
közszolgáltatás címén, már hogy médiaszolgáltatás címén költségvetésben 
idecsoportosítani, ezt mi a leghatározottabban ellenezzük. Ezért most ismételten ezt 
az előző körhintajátékot kezdeményezem, mert én erről külön szeretnék szavazni, 
hogy történetesen erről az Országgyűlés Kulturális bizottsága állást foglaljon, ne 
kényszerüljön egyetlen képviselő se abba a helyzetbe, hogyha esetleg van olyan 
módosító, amivel nem ért egyet a csomagunkban, azt megszavazza, és fordítva. Itt 
ugyanis a jelenleg egyébként szerintem komoly házszabályi problémákat felvető 
javaslat történt - ezt nyilván megfelelő helyen ki kell vizsgálni -, aminek az a lényege, 
hogy egy magyar országgyűlési képviselő kényszeríthető-e arra, hogy különböző 
témájú módosító indítványokról egyetlenegy szavazatot adjon le. Én szerintem nem. 
De önök döntöttek, rendben van, majd ezt a Házbizottság nyilván megvizsgálja. Én 
most erről a remek közszolgálati médiaszolgáltatás támogatásáról szeretnék külön 
szavazást kérni, mert hogyha képviselőtársaim esetleg nem akarják támogatni egy 
másik módosítónkat, amelyben tornatermet akarunk bővíteni, mert azt nem akarják 
módosítani, de nagyon egyet akarnak érteni azzal, hogy a közszolgálati 
médiaszolgáltatás támogatása csökkenjen, akkor ezt a lehetőséget megteremtem 
nekik. Természetesen, hogy félreértéseket elkerüljünk, abszolút precedens értékkel, 
és azért akarom, hogy ezt a tisztelt kormánypárti képviselők szavazattal adják, 
kizárólag azért, hogy majdani házbizottsági beadványomhoz ezt én fel tudjam 
használni.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A döntések indítványokról szólnak és nem 

módosítópontokról. Mert ugye egy-egy indítványban több módosítópont is lehet.  
Azt szeretném felolvasni önnek, hogy az utolsó csoportban, ami az MTA 

kérdésével foglalkozik, az MSZP-Párbeszéd T/503/708. indítványa ott szerepel, mert 
ez érinti az Akadémiát is, tehát abba a körbe került. Csak jelzem, hogy most nem 
annál a pontnál tartunk.  

Tehát az MSZP 3 módosító indítványa szerepel most terítéken, ami nem az 
MTA-t érinti, és azt a választ kaptuk a helyettes államtitkár úrtól, hogy a kormány 
nem támogatta. 

Van-e további hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja az MSZP 
módosító indítványait? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) Kilenc nem. Köszönöm szépen.  

Következik a Párbeszéd módosító indítványainak kérdése. (Jelzésre:) 
Bocsánat, egy, a többes szám használata indokolatlan volt. Tehát egy indítvány. 
Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e a Párbeszéd-frakció indítványát.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatja a kormány.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele, 
hozzászólási szándéka? (Nem érkezik jelzés.) Szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja a Párbeszéd-frakció indítványát? (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Kilenc nem. Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta. 

Ötödikként a függetlenek három módosító indítványáról döntünk. Kérdezem a 
kormányt, hogy támogatja-e a függetlenek indítványcsomagját.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatja a kormány ezeket a javaslatokat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a függetlenek indítványait? (Szavazás.) Két 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. Akkor ezek szerint a többi 
tartózkodás, ha jól értelmezem. Köszönöm szépen. 

Utolsó tematikus indítványcsomag a Magyar Tudományos Akadémiát érinti. 
Én megköszönöm államtitkár úrnak, főosztályvezető úrnak… (A bizottság 
munkatársának jelzésére:) Bocsánat, még nem bocsátjuk el önöket! Csak azt kérném, 
hogy cseréljenek már helyet az alelnök úrral! (Megtörténik.) 

A döntésünknek megfelelően ötperces időkeretben a Magyar Tudományos 
Akadémia képviseletében Vékás professzor úrnak, alelnök úrnak adom meg a szót. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. VÉKÁS LAJOS alelnök (Magyar Tudományos Akadémia): Köszönöm 

szépen, elnök úr, a meghívást és a lehetőséget, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökségének álláspontját itt röviden összefoglaljam.  

Miről van szó? Az előterjesztett központi költségvetési javaslat, a T/503. 
javaslat a Magyar Tudományos Akadémia összesen 40 milliárdos költségvetéséből 
28 milliárdot - kerekített szám -, vagyis a költségvetésünknek 70 százalékát kívánja 
átcsoportosítani az Információs és Technológiai Minisztériumhoz. (Közbeszólás: 
Innovációs.) Az Információs és Technológiai Minisztérium költségvetési támogatása 
1400 milliárd. Vagyis a Magyar Tudományos Akadémiától átcsoportosítani kívánt 
28 milliárd az az Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetésének durván 
2 százaléka. A mi költségvetésünkből elvonni kívánt összeg pedig – a mi 
költségvetésünkből, ismétlem - annak a 70 százaléka. 

Az álláspontunk az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának 
alapfinanszírozása nem tekinthető a kutatásokat közvetlenül finanszírozó forrásnak. 
Tehát az elvétele már csak ezért is indokolatlan. A Tudományos Akadémia elnöksége 
ezért június 15-i ülésén egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia ezt az átcsoportosítást nem tudja elfogadni.  

Az előterjesztés indokolásában szerepel az, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia működésének jobban kell segítenie az innovációt. Ugye a minisztérium 
elnevezése is Innovációs és Technológiai Minisztérium. Szeretném zárójelben jelezni, 
hogy ez nem a tudományra vonatkozik, ez legfeljebb a tudomány következményeit 
levonó innovációs és technológiai kérdéseket érinti. De a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatásainak jelentős része segíti az innovációt. Csak egy példát emelnék 
ki: az elmúlt négy évben az Európai Unió által is támogatott alapkutatásoknak 
29 százalékából lett szabadalom, sokkal több szabadalom született, mint bármilyen 
más ipari vagy más alkalmazott kutatásokból.  

Szeretnék utalni arra is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia említett 
költségvetéséből, tehát ebből a bizonyos 28 milliárdból 3 milliárd az egyetemek 
támogatott kutatóhelyeivel közösen felhasználásra kerülő dolog. Tehát nemcsak a 
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Magyar Tudományos Akadémiát érinti, hanem az egyetemeket is. Ezt különösen 
sérelmezzük amiatt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának folyamatosan egyik 
legalapvetőbb törekvése az volt - az ipari együttműködések mellett -, hogy működjön 
együtt az egyetemekkel, segítse, támogassa az egyetemek tudományos tevékenységét, 
adott esetben egy kicsit egyszerűsített bürokratikus keretek között, mint ahogy az 
egyetemek irányítása folyik.  

Végül szeretnék utalni arra, hogy a mai állam kutatási céljai elérését hitelező 
Európai Fejlesztési Bank 2018-2020-ra vonatkozó megállapodás megkötését - erre 
sajnos már jelzést is kaptunk a bank részéről - nyilván annak tudatában valósítja meg, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia intézethálózata költségvetési forrásokból 
továbbra is működőképes marad.  

Mindezek alapján a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége eljuttatott egy 
módosító indítványt a Kulturális bizottság elnökéhez a tegnapi napon, és a kérésünk 
az volna, hogy a Kulturális bizottság ebben a minőségében - mivel az Akadémiának 
erre lehetősége nincs - terjessze elő azt a módosító indítványt a saját indítványaként. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Vékás professzornak. Csak szeretném jelezni, 

mielőtt képviselői hozzászólások lennének, hogy valószínűleg valami technikai malőr 
lehetett, mert a professzor úr által vázolt számok nem stimmelnek. Tehát a 
költségvetési törvényben szereplő egyes fejezeteken lévő soroknál nem ezek a számok 
szerepelnek. Csak jelzem, hogy a tény mégiscsak az, amit a költségvetési törvény 
tartalmaz.  

A másik dolog: igen, valóban szétosztottunk mindenkinek egy jelzést, amit az 
Akadémiától kaptunk. Ez az Akadémia állásfoglalása. A tekintetben, hogy ez konkrét 
költségvetési módosító javaslat formája lenne, nyilvánvalóan így nem állja meg a 
helyét, de az Akadémia javaslatát vagy észrevételét természetesen tükrözi. 

Tisztelt Bizottság! Kétperces időkeretben képviselői hozzászólásokra van mód 
és lehetőség. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Ander képviselő úr. Tessék 
parancsolni! 

 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Az 

a helyzet, hogy a kormányzati lakájmédia igyekszik kialakítani egy olyan érzést 
Magyarországon az emberekben, az állampolgárokban, mintha az MTA kutatói 
tulajdonképpen afroamerikai származású, LMBTQ kisebbséghez tartozók integrációs 
problémáit vizsgálnák, mondjuk, a tiszántúli aprófalvakban, és erről szólna az egész. 
Akkor csak a gyengébbek kedvéért szeretném a kutatóközpontok nevét, illetve a 
jegyzőkönyv kedvéért beolvasni, hogy miről is szól valójában a történet: 
Agrártudományi Kutatóközpont, Atommagkutató Intézet, Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Energiatudományi 
Kutatóközpont, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont, Nyelvtudományi Intézet, Ökológiai Kutatóközpont, Rényi 
Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézet, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Társadalomtudományi 
Kutatóközpont, Természettudományi Kutatóközpont, Wigner Fizikai Kutatóközpont. 
Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ezeknek a nagyon komoly tudományos bázissal 
rendelkező kutatóközpontoknak a sorsa. Itt a kérdés erről szól. Önök viszont, tisztelt 
kormánypárti képviselőtársaim, illetve még egyszer mondom, az önök mögött álló 
média nagyon-nagyon félrevitte ezt az egész történetet, és igyekeztek kialakítani egy 
olyan közhangulatot Magyarországon, amellyel a saját törekvéseiket, a saját 
hatalompolitikájukat kívánták támogatni. Ebből mi nem kérünk, kiállunk az 
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Akadémia függetlensége mellett, és szeretnénk, ha azok az állapotok - költségvetési 
módosító indítványunk is ezt jelezte - megmaradnának, amelyek eddig biztosították 
az Akadémia függetlenségét, az alapkutatások szabadságát és a jövőjét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak egyetlenegy megjegyzést 

szeretnék tenni, pont a módosító indítvány okán. A módosító indítványok azt a célt 
szolgálják, hogy amivel nem értenek egyet, azt próbálják helyretenni. Nos, a Jobbik 
által benyújtott módosító javaslat nemhogy támogatná az Akadémiát, hanem még 
további 20,1 milliárdot vesz el. (Ander Balázs: Nem!) Majd nézzék meg, képviselő úr! 
Az a helyzet, hogy elvesznek az Innovációs Minisztériumtól 20,1 milliárdot, plusz 
elvesznek még az akadémiai soron szereplő kutatóintézetektől is ugyanennyit, 
20,1 milliárdot. (Ander Balázs ingatja a fejét.) Tehát magyarán 40 milliárddal 
akarják megrövidíteni az Akadémiát. Hogyha ez a segítség, akkor ne csodálkozzon 
azon, hogy a kormány nem támogatja.  

Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Hiller képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Arról 

szeretnék beszélni, hogy mi egy költségvetési átcsoportosításról beszélünk, és 
mindannyian tudjuk, hogy ez az egész csak a felszín, mert pontosan tudják, hogy 
igazából nem 28 milliárd forint sorsáról, hanem egy alapmegítélésről, egy olyan 
aspektusról beszélünk, amely nem fejezhető ki igazából forintban. Nem az a kérdés 
önmagában, hogy a kutatóintézetek, a Magyar Tudományos Akadémia milyen 
forrásból kapja a központi költségvetési támogatást, hanem az a kérdés, hogy 
Magyarország Kormánya, a mindenkori, elismeri-e a tudomány szabadságát és a 
Magyar Tudományos Akadémia függetlenségét. Ez az alapkérdés.  

Az önök tisztelt kormányának karaktere, függetlenül a jelenlegi költségvetési 
módosítótól, nem azt mutatja, hogyha valahova beteszik a lábukat, azt véletlenül vagy 
öncél nélkül teszik, hanem nagyon is világosan valamiféle politikai elképzelés van 
mögötte. Ennek a politikai elképzelésnek szakmai tartalma, hogy nagyobb legyen a 
magyarországi kutatás, főleg alapkutatás hatékonysága. Azt szeretném, tisztelt 
képviselők, hogyha megpróbálnánk közösen értelmezni, hogy ez a tudomány 
világában mi. Önök elő akarják írni tudományos kutatással foglalkozó 
honfitársainknak, nemzetközileg elismert tudósoknak, hogy legyenek hatékonyabbak, 
hogy jobban szolgálják ipar és innováció kapcsolatát. Ezt költségvetési módosítóval 
akarják sarkalni. Hivatkozni szeretnék elnök úrra, aki mégiscsak egy neves történész, 
legalább annyi időt töltött levéltárban, mint én. Tessék szíves lenni megmondani, 
hogy amikor reggel fél kilenckor beülünk a levéltárba, hogyan határozzuk el, hogy ma 
hatékonyabbak leszünk. Hogyan határozom meg azt a tudományos célt, hogy ugyan 
már 102 faszcikuluszt átkutattam, három nyelven elolvastam a XVI. századi vagy 
elnök úr esetében korábbi dokumentumokat, de ma ezt hatékonyabban fogom 
csinálni? (Az elnök pohara megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Á, á, idáig 
Hiller István beszélt, most Kunhalmi Ágnes (Derültség.), akit papíron, írásban 
hivatalosan helyettesítek. 

Azt szeretném kérdezni, hogy például a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 
amely az Akadémia neves intézete, és nem egyszerűen más tudományokra 
hivatkozom, mondjuk, a művészettörténeti kutatócsoport hogyan lesz hatékonyabb. 
Például az egyik tudományos kérdésekkel is foglalkozó, világszerte legalábbis 
elismerésnek örvendő kutató, aki a gyakorlatban is megfogalmazta tételeit, egy 
Michelangelo nevű ember, az egyik leghatékonytalanabb ember volt a világon, óriási 
márványtömböket vert szét. Egy sereg márvány tök fölöslegesen maradt a földön, és 
ami megmaradt, azt pedig ma durván 500 éve is a világ csodájaként nézzük. Erre a 
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reneszánszban volt egy nagyon szép mondás, egy Ammannato nevű művészt illetően, 
azt mondták rá: „Ammannato, Ammannato, che bel marmo hai rovinato!” 
Ammannato, Ammannato, milyen szép darab márványt tettél tönkre! Ez a szép 
tönkretétel Firenzében a Piazza della Signorián áll, ebből lett Neptunusz szobra.  

Önök elő akarják írni, hogy ez hatékonyabb legyen, komolyan. Azt gondolják, 
hogy ezt így lehet. És elfogadják, hogy ezt 28 milliárd forint átcsoportosításával lehet. 
Szerintem lélekben önök pontosan tudják, hogy nincs igazuk, csak valamiféle rossz 
lojalitásból nem fogadják el a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnökségének 
véleményét, amely nem egy politikai vélemény, szemben az enyémmel, minthogy én 
egy párt képviselője vagyok, amely politikai. (Az elnök pohara megkocogtatásával 
jelzi az időkeret leteltét.) Ezért nagyon kérem önöket, hogy ezt a gyalázatot ne tegyék 
meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Hiller Istvánnak és Kunhalmi Ágnesnek egyaránt.  
Gréczy képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon! 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 

Vendégek! A helyzet rendkívül megalázó, azt kell hogy mondjam. 28 milliárd forintról 
beszélgetünk, a Puskás Stadionra 150 milliárd forintot fognak elkölteni. Hat darab 
válogatott meccsért egy évben, azért, hogy Andorra mosolyogva sétáljon le a gyepről, 
hogy 0:2. Itt pedig 28 milliárd forintról beszélünk egy olyan teremben, ahol a képen 
gróf Klebelsberg Kunó látható a hátam mögött, aki, ha most itt lenne, idejönne és 
leordítaná a fideszes képviselők haját, és azt mondaná, hogy emberek, ez egy szégyen, 
ez egy gyalázat, amit maguk csinálnak. Ezt mondaná gróf Klebelsberg Kunó. 
28 milliárd forintért tönkretenni a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi 
kapcsolatait, kutatóműhelyeit, a Lendület-programjait, ahol a fiatal kutatók 
dolgoznak. És ezek az emberek el fognak menni ebből az országból, most szeretném 
jelezni, mert ha itt nem tudnak dolgozni, akkor el fognak menni, és akkor majd 
megint közmunka, segédmunka, meg összeszerelő műhely lesz ebből az országból.  

Ha van a fideszes képviselőknek - és nagyon remélem, van - lelkiismerete, 
akkor ehhez nem adják a nevüket. Széchenyi Istvánra szoktak önök gyakorta 
hivatkozni, tegnap még a mezőhegyesi ménesről szóló vitában is, a Lovakrul című 
Széchenyi-dolgozat kapcsán, Széchenyi István megteremtette ezt a Magyar 
Tudományos Akadémiát, önök ne tegyék tönkre, ezt szeretném kérni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs! 
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Köszönöm szépen a szót. Először is köszönöm 

professzor úrnak, hogy eljött, elmondta az MTA álláspontját. Bár nyilván én nem 
tehetek róla, de elnézést kérek a magam nevében, hogy ilyen szituációba 
kényszerültek, és ön személy szerint itt, hogy ezt a bizottsági ülést át kell élni.  

Nekem az jutott eszembe, miközben Ander Balázs sorolta a kutatóintézeteket, 
én a CSFKI-t ismerem jobban mint geográfus, hogy milyen tevékenységet folytattak, 
azért érdekes vagy álságos, amit a kormánypárti képviselők szoktak mondani, 
merthogy például a CSFKI-ban elég részletes társadalmi és természeti 
hatástanulmányokat, előtanulmányokat készítettek a paksi beruházás 
előkészítéséhez, ez kell az engedélyezéshez. (Dunai Mónika távozik az ülésről.) Mi 
történt? Megrendelték tőlük a feladatot, fizettek érte, ők elvégezték, teljesen rendben 
van a dolog. De itt most másról beszélünk, az intézményhálózat finanszírozásáról meg 
ilyen alapkutatási tevékenységekről, és most belegondoltam, hogy átkerül Palkovics 
úrhoz ez a dolog, és egyszer csak kap egy utasítást egy löszkutató, hogy a 
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löszformációk kutatásánál ő mit csináljon, ott mi fog történni? Vagy mi a célja? Nem 
is értem, hogy mitől lesz ez hatékonyabb. Ugye mi nem levéltárazunk általában, 
hanem terepmunkát végzünk. Én nem tudom, hogy Mende bázist át kell nevezni a 
löszkutatásban Soros-bázisra? Vagy nem tudom. Nincs értelme az egésznek. 

Azt kellene belátni, hogyha egyszer az MTA tiltakozik, akkor ezt most nem 
kellene megcsinálni. Akkor üljenek le, vitassák meg, találjanak egy olyan megoldást, 
ami elfogadható minden fél számára. Az, hogy így egyoldalúan rátolják ilyen 
egyértelmű tiltakozás mellett az MTA-ra ezt az átcsoportosítást, ez azt mutatja, hogy 
nem működik, és nem lesz jó. Én ezért tényleg kérem, hogy ezt fontolják meg. Semmi 
nem történik, hogyha még tárgyalnak pár hétig és próbálnak valami 
kompromisszumot keresni ebben a dologban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Jelzésre:) Farkas képviselő 

úr! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Ügyrendben szólok hozzá. Szerettük volna, ha 

egy harmadik képviselőtársunk is hozzá tud szólni, de ezt az időkeret miatt úgy tudja 
csak megtenni, ha én a saját két percemet számára átadom. Ezt szeretném 
indítványozni a bizottságnak, és Brenner Koloman képviselőtársamnak átadni ezt a 
két percet. Erről kérek szavazást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A javaslat tehát arról szólt, hogy a Jobbik részéről 

egy másik képviselő, aki a bizottságnak nem tagja, szót kapjon, és ő mondja el. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönjük szépen. Akkor 
megkérjük Brenner képviselő urat, hogy mondja el. (Dr. Brenner Koloman helyet 
foglal a képviselők számára fenntartott helyen.)  

 
DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az előző hozzászólások szellemét folytatván azt szeretném kifejteni, 
hogy nemcsak az MTA véleményét kellene a tisztelt kormánypárti képviselő 
hölgyeknek, uraknak figyelembe venniük, hanem - mint hallották talán a sajtóból - a 
visegrádi országok akadémiai elnökeinek egyhangú véleményét, az Európai 
Akadémiák Szövetségének elnökeinek egybehangzó véleményét.  

Azt gondolom, hogy már az ügyrendi vitában is kiderült mindannyiunk 
számára, hogy sokkal egészségesebb volna egy szakpolitikai alapú vitát valóban az 
MTA helyzetéről és a magyar kutatások jobb támogatásáról folytatni. Itt külön ki 
szeretném azt emelni, hogy ez a költségvetés nemcsak az akadémiai kutatóintézetek 
28 milliárdjáról szól, hanem az egyetemek kutató-fejlesztésének 29 milliárdjáról is és 
az OTKA-pályázatok, tehát az alapkutatási pályázatok 13 milliárd forintjáról is. 
Mindez bekerülne az új Innovációs Minisztériumhoz. Tehát azt kell hogy mondjam, 
hogy sokkal jobban kellene támogatni az egyetemi kutatásokat is és az MTA 
helyzetéről is szakpolitikai vitát - ahogy hallottuk ősszel, a bizottság napirendjére is 
kerül az MTA helyzete - kellene folytatni, és ezt a költségvetési módosítást vissza kell 
vonni a tisztelt kormánypárti képviselőknek, hiszen egyértelmű a tudomány 
embereinek álláspontja.  

Ahogy tegnap a plénumon is, azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy Immanuel 
Kantot, a német filozófust idézem: tudósokról mint tudósokról csak tudósok 
ítélhetnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük képviselő úr hozzászólását. (Jelzésre:) Kállai Mária 

képviselő asszony. Parancsoljon! 
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DR. KÁLLAI MÁRIA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azt gondolom, hogyha visszakanyarodunk a költségvetés általános 
megítéléséhez, az állami számvevőszéki vélemény nagyon pontosan megfogalmazza, 
hogy felelős költségvetési gazdálkodást mutat. Ennek a felelős költségvetési 
gazdálkodási mutatónak egy eleme, amiről itt ma szót váltunk.  

Az, hogy ki mit gondol erről, és hogy egyértelmű-e a kutatók, tudomány 
álláspontja, azért látjuk az elmúlt időszak véleményformálásából, hogy nem. Másrészt 
látjuk azt is, hogy tulajdonképpen az innovációs miniszter maga is a Tudományos 
Akadémia rendes tagja. Én úgy gondolom, alapvetés az, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteletét, megbecsülését, köztestületi voltát és sorolhatnám azokat az 
elemeket, mindenki tiszteletben tartja. A kutatás mint kutatás vagy a helyszíne, az 
intézménye a kutatásnak, ez a gondolkodásban, azt gondolom, hogy különválhat. 
Összességében, ha végiggondoljuk és minden elemet, amit lehet erről tudni, szépen 
sorban veszünk, akkor határozott szándéka miniszter úrnak az, hogy természetesen a 
nyilvánosság biztosításával, amit maga nyilván a kormányzat is biztosíthat, magát a 
minisztert segíti majd egy olyan szakmai csoport, hogy milyen kutatásokra 
fókuszáljunk, amelyekbe bevonásra kerülnek kiváló kutatók, bevonásra kerülnek a 
rektorok.  

És ha látjuk az utóbbi hetek gondolatait, akkor adott esetben akár egyetemi 
rektorok is felvetik azt a kérdést, hogy helyén vagyunk-e ennek, jól van-e ez. Én úgy 
gondolom, hogy ez a lépés, ez a tény mindenképpen fogja bizonyítani azt, hogy a 
kutatásoknak, amelyeknek senki nem kérdőjelezi meg a szerepét, bármilyen területet 
is veszünk ki az életből - természetesen a társadalomtudományok kutatásait illetően, 
ami napvilágot látott a sajtóban, elég megdöbbentő, mert az ember azt gondolja, hogy 
közpénzekből egészen más témákat kutatunk, de én azt gondolom, hogy az az érték, 
ami a Magyar Tudományos Akadémia (Az elnök pohara megkocogtatásával jelzi az 
időkeret leteltét.) a kutatásokhoz jól alkalmazkodó kutatóit fogja érinteni, az a 
jövőben sem változik. Ezért tisztelettel kérem ennek a támogatását. Köszönöm. 
(Szabó Szabolcs: Nem támadjuk, de olyat azért nem kellene…) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Dr. Vékás Lajos jelzésére:) 

Tisztelt Alelnök Úr! Öt-öt perc. Még a kormánynak lesz módja szintén reagálni. 
Képviselői hozzászólásoknál tartunk. Van-e további hozzászólási szándék? (Nem 
érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor engedjék meg, hogy két percben jómagam is 
elmondjak néhány dolgot.  

Én abból indulok ki, azokból a konkrét módosító javaslatokból, amelyek e 
tárgykörben megszülettek és benyújtásra kerültek. A következő a helyzet, tisztelt 
bizottság. Ahogy említettem, Gyöngyösi Márton, Ander Balázs, Brenner Koloman, 
tehát a Jobbik által benyújtott javaslat a következőt tartalmazza: elvesz 
20,1 milliárdot az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, azt az összeget, ami 
nevesítetten az Akadémia céljára van ott elkülönítve. Nem 28 milliárd, 20,1 milliárd. 
És elvesz további 20,1 milliárdot az MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek keretéből. 
Tehát összesen elvesz 40,2 milliárdot az Akadémiától. Ez, akárhogy nézzük, nem arról 
szól, amit itt most elmondtak szóban. Az MSZP által benyújtott módosító javaslat a 
következőt tartalmazza, majd kérem képviselő urat is, hogy ellenőrizze le: elvesz 
20,1 milliárdot, ami az Akadémia címén van az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnál, és ezt az összeget nem adja vissza az Akadémiának, hanem 
egyetemek, főiskolák, szakképzési centrumok és egyebek között osztja szét, 
máshonnan is még hozzápótolván forrásokat. Majd nézze meg, Hiller képviselő úr. 
Tehát ha abból indulunk ki, amit önök mondtak, akkor pontosan az a helyzet van, 



22 

hogy az ellenzéki pártok teljesen mást cselekedtek, mint amiről most beszélnek. A 
módosító javaslataik mást tartalmaznak. Egyedül az LMP az, amely ebből a 
szempontból konzekvens. Ott egyetlenegy probléma van, képviselő úr, formai 
szempontból, hogy önök elveszik a 20,1 milliárdot, viszont csak az indoklásban 
jelenítik meg, és a soron nem vezetik át, hogy hová akarják tenni. De gyakorlatilag 
még az LMP esetében lehet azt mondani, hogy arról beszélnek most, amit 
benyújtásként is támogatni akarnak.  

Úgyhogy ez a helyzet, tisztelt bizottság. És amikor most szavaznunk kell, 
márpedig a módosítókról szavazunk, akkor minden egyéb dolgot félretéve ezekről a 
témákról fogunk szavazni. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

Megkérem akkor Cseresnyés államtitkár urat, hogy az elhangzottakra reagáljon 
a minisztérium nevében.  

 
CSERESNYÉS PÉTER államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ismétlésekbe nem szeretnék 
bocsátkozni, hiszen elhangzott erről az oldalról, a kormánypárti oldalról az az érvsor, 
amit én is el tudok mondani, és interjúkban, a parlamentben is többször elmondtuk, 
elmondta miniszter úr, hogy semmi olyantól nem kell félni, hogy az Akadémia ezt a 
bizonyos 28 milliárd forintot nem fogja megkapni. Mindössze annyit szeretnénk a 
finanszírozás módosításával elérni, hogy egyfajta koordináció, egyfajta egyeztetés 
alakuljon ki a tárca és a Tudományos Akadémia között azokról a területekről, azokról 
a témakörökről, tématerületekről, amelyben a kutatást miszerintünk is érdemes és 
hatékonyan lehet folytatni. Ez nem jelenti azt, hogy kizárnánk bármit is szándékaink 
szerint, természetesen csak hangsúlyos kutatási területeket szeretnénk közösen, tehát 
a Magyar Tudományos Akadémiával együtt megjelölni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 
területek veszítenek el forrásokat, hanem hangsúlyokat szeretnénk helyezni bizonyos 
kutatási területekre, amelyek a társadalom - és itt nincs kizárva a 
társadalomtudomány sem - fontosnak tart, és a gazdaság is fontosnak tart.  

Így tulajdonképpen én nem tudom azt, hogy Klebelsberg Kunó mit mondott 
volna, ha élne, nem is merek ilyen jellegű mondatot a számra venni, ilyenfajta 
gondolatot megfogalmazni, annyit viszont Hiller képviselő úr, alelnök úr 
hozzászólásához kapcsolva elmondanék, hogy mi is azt szeretnénk, ha 
márványtömböket tennének tönkre azért, hogy még szebb márványalakzat jöjjön ki 
belőle. Tehát ezzel is próbálnám hangsúlyozni, hogy szeretnénk azt, hogy jobban 
hasznosítható tudományos eredmények legyenek a következő időszakban, mint azt 
eddig tapasztaltuk, nem elvitatva természetesen azt az értékes, nagyon fontos 
tudományos munkát az MTA-ban, amit eddig is végeztek. Viszont az idők változnak, 
nagyon komoly kihívások előtt áll a világ, Európa és ezen belül Magyarország is 
gazdasági tekintetben és más tekintetben is. Ehhez alkalmazkodni kell, és lehet, ha 
alkalmazkodni kell, bizonyos változásokra, változtatásokra kell hogy vezessen. 

Hogy miért merem azt mondani és merjük a kormány nevében mondani, hogy 
semmiféle hátrány nem érheti az MTA-t, szeretném a számokkal bebizonyítani, 
hiszen összességében, ahogy elnök úr is mondta, növekszik az MTA finanszírozása. 
Például az MTA-titkárság igazgatása, a tiszteletdíjak valamivel, nem sokkal, 
200 millió forinttal fog növekedni a ’18-as fejezeti előirányzathoz képest. Az MTA 
Könyvtár és Információs Központ körülbelül 1,5 milliárddal több pénzből tud 
gazdálkodni. Összességében a kutatóközpontok, kutatóintézetek, valamint az MTA-
támogatott kutatóhelyek összesen körülbelül 2 milliárd forinttal többől tudnak 
gazdálkodni. De itt van az a bizonyos kis rész, ami, azt szeretnénk, hogy egy közös 
megállapodás útján kerüljön felhasználásra.  
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Szabó Szabolcs képviselő úr mondta, hogy jó lenne valamiféle tárgyalás, 
megállapodás a végén. Gondolom, nem arra gondolt, amiről én fogok beszélni, hiszen 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere és a Tudományos Akadémia 
elnöke és az elnökség folyamatosan tárgyal, egyeztet már most, egy olyanfajta 
megállapodást szeretnénk elérni, ami mind a két fél számára megfelelő lesz. 

Az MTA egyéb intézmények finanszírozásánál szinte semmi változás nincs, ami 
pozitív irányba igaz, mert itt is körülbelül 200 millió forinttal többet tudnak 
felhasználni. És a fejezeti kezelésű előirányzatokban nincs változás, itt megint az a 
bizonyos kis rész, egy 8 milliárdos rész került be, amelyik az ITM-fejezetbe kerül, de 
itt is megegyezés alapján szeretnénk ezt a pénzt mindenképpen az MTA-nak adni úgy, 
hogy azt szabadon felhasználhassa.  

Tehát nem arról van szó, hogy az MTA-tól elvontunk egyetlenegy forintot is, 
hanem azt szeretnénk, hogy azt a pénzt, ami az ITM fejezetében van, azt egy közös, 
koordinált megállapodás után tudja felhasználni a Magyar Tudományos Akadémia.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Következik, képviselőtársaim, az 

utolsó csoportról szóló szavazás. Ez tehát a tisztánlátás érdekében még egyszer a 
T/503/500., a 645., 636. és 708. indítványt érintő szavazás lesz. Tehát ezek azok a 
módosító javaslatok, amelyek e tárgykörbe tartoznak.  

Kérdezem Berczik Ábel helyettes államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e 
ezen indítványok közül bármelyiket.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. A kormány nem támogatja ezeket az indítványokat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A szavazás következik. Aki 

támogatja ezeket az indítványokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze!  
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Ügyrendi jellegű kérdésem lenne, mert most 

elvesztettem a fonalat. Az lenne az ügyrendi kérdésem, arról volt szó, hogy 
frakciónként szavazunk csoportban, de most több frakció javaslatát tettük egy 
csoportba.  

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az elején elmondtam, hogy hogyan lesz, milyen 

csoportok vannak, amiről szavazunk. Frakciónként szavazunk a költségvetéssel 
kapcsolatos módosítókról és külön csoportként kezeljük az MTA-t.  

 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): De ezek egymást kizáró javaslatok.  
 
ELNÖK: Nem, mert a frakciók által benyújtott módosítókból kivettük ezeket. 

Ezt az elején megszavaztuk, képviselő úr.  
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): De ez a négy, amiről most… 
 
ELNÖK: Ezekről eddig még nem szavaztunk. 
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): De ha az egyiket megszavaznánk, akkor a többiről 

már nem kellene normál körülmények között… 
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ELNÖK: Képviselő úr, döntöttünk, egy csoportban szavazunk. A kormány 
nyilatkozott, hogy mi a helyzet. Mi is elmondtuk, olyan módosítókat, ami el akar 
venni az Akadémiától pénzt, azt biztos, hogy nem fogjuk tudni támogatni.  

 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Tételezzük fel, hogy megszavazzuk, mind a négy 

meglesz igennel szavazva, ami nem is pontosan… 
 
ELNÖK: Igaza van, ezért nem fogjuk megszavazni. A kormánypártok nem 

fogják megszavazni.  
 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Ja, tehát így szavaztatják, hogy ne is legyen 

értelme. (Nevet.) 
 
ELNÖK: Nem, tévedésben van. Nos, szavazás következik. Ki az, aki támogatja 

ezeket a módosító indítványokat? (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság nem támogatta. Köszönjük szépen.  

Saját bizottsági módosítási szándékra eddig… (Jelzésre:) Bocsánat, Hiller 
képviselő úr! Ügyrendi? 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Igen. Ügyrendben szeretném a bizottságnál 

elérni, hogy Vékás akadémikus úr javaslata, amely az Akadémia elnökségének 
véleményét tolmácsolta - ő jogi értelemben tehet javaslatot, ugyanakkor nem 
szavazhat -, én országgyűlési képviselőként szeretném, ha ez bizottsági módosító 
indítványként azzal a tartalommal, amit az Akadémia elnöke és elnöksége 
megszavazott és a Kulturális bizottság figyelmébe ajánlott, kerüljön bizottsági 
módosítóként a magyar Országgyűlés elé. Tehát először - hogy világos legyen a 
javaslatom - nem a tartalmáról kívánok szavazni, hanem az az ügyrendi javaslatom, 
hogy amit a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége hozzánk eljuttatott, erről mi 
bizottsági módosítót adjunk be. S ha ezt a bizottság elfogadta, akkor kívánok 
szavaztatni arról, hogy tartalmilag ezt a bizottság elfogadja-e. Tehát kétlépcsős, két 
szavazást szeretnék kérni; remélem, hogy világos, amit mondok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor képviselő úr egy elvi szavazás után egy szünetet 

javasolna, hogy ott legyen mód megfogalmazni szövegszerű javaslatot?  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem. Először arra kérem a tisztelt bizottságot, 

hogy szavazzunk arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és elnöksége 
által megfogalmazottakról, amelyet a professzor úr írásban mellékelt a bizottság 
számára, majd szóban világosan előadott, erről készüljön bizottsági módosító 
indítvány. Azt szeretném a bizottság tisztelt tagjai és elnök úr számára feleleveníteni, 
hogy már számos alkalommal volt olyan, hogy ha közösen értünk egy tartalmat, akkor 
ezt a bizottság megszavazza, és a bizottság önmaga ezt formailag elkészíti.  

De először kérek szépen arról szavazást - még egyszer mondom, bár szerintem 
világos, arról szeretnék szavazást kérni -, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöksége által benyújtott javaslatról a Kulturális bizottság szavazzon. 

 
ELNÖK: Értem képviselő urat, csak egy dolgot tisztázzunk akkor, hogy 

világosan beszéljünk! A hozzánk eljuttatott papírban, ha megnézi ön is, az szerepel, 
hogy az MTA két alternatív javaslatot dolgozott ki. Ennek függvényében vagy ezt 
látván akkor mégiscsak azt kell mondani, hogy szeretnénk látni szövegszerű 
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javaslatot, hogy ön mire gondolt. Mert két alternatív javaslat is van, ezek javaslatok, 
így elég nehéz az ön álláspontja alapján eljárni, hogy melyikre gondolt.  

Bocsánat, Gréczy képviselő úr, csak azért adom meg Hiller úrnak a szót, hogy 
ezt a részét le tudjuk zárni. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ugye, ha először eldöntjük, hogy a javaslatról 

szavazunk, és esetleg önök azt mondják, hogy nem szavazunk, akkor tök mindegy, 
hogy én melyik alternatívát vetem föl, amelyről önök nem szavaznak.  

De ha ennyire logikusan próbáljuk végigkövetni, akkor rendben van - 
mondjuk, kettő között nincs alternatíva, mert alternatíva egyébként csak három közül 
van -, a kettő közül az első javaslat, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
és elnöksége megfogalmazott, szeretném, ha erről a kérdésről szavaznánk. Előre 
jelzem, hogy ha erről nem szavazunk, akkor a másodikról is ügyrendben fogom 
indítványozni, hogy szavazzunk, mert azt akarom elérni, hogy a magyar Országgyűlés 
Kulturális bizottsága a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és elnökségének 
véleményéről foglaljon állást. Akár az elsőről, akár a másodikról, ezért énmiattam a 
másodikkal is kezdheti az elnök úr, de formálisan a javaslatom, hogy először az 
elsőről.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ha jól értem, akkor, hogy pontosítsunk, ez a 

házszabály 45. § (3) bekezdésének c) pontja, amely úgy szól, hogy a bizottság további 
módosításra irányuló szándékot fogalmaz meg. Erről kíván ön szavazni. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ügyrendi javaslatot tettem, amelyre majd a 

későbbiekben lehet a házszabályt alkalmazni. Egyelőre az ügyrendi javaslatomról 
kérek szavazást, hogy tudniillik az Akadémia elnöke és elnöksége által beterjesztett 
javaslatok közül az elsőről a bizottság kíván-e szavazni és állást foglalni. És ez az én 
javaslatom országgyűlési képviselőként.  

 
ELNÖK: Értem. Gréczy képviselő úr kíván hozzászólni? Az előbb jelentkezett.  
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Csak annyit szeretnék mondani, hogy egyrészt 

támogatom Hiller képviselő úr javaslatát. Másrészt pedig azt gondolom, kell hogy 
legyen dokumentum arról az utókor számára a jegyzőkönyvben dokumentálva, hogy 
itt és most a magyar Országgyűlés megválasztott képviselőiből álló Kulturális 
bizottság szavazott-e a Magyar Tudományos Akadémia bármiféle javaslatáról. 
Szerintem ez egy fontos dokumentum.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nos, kíván-e a bizottság további módosításra 

irányuló szándékot - ahogy Hiller képviselő úr megfogalmazta - megfogalmazni, élni 
ezzel a jogával? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Aki 
nem? (Szavazás.) Kilenc nem. Köszönöm szépen.  

Tisztelt képviselő úr, akkor erről döntöttünk. Gréczy képviselő úr jelentkezett 
hamarabb, parancsoljon! 

 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Azt szeretném kérni, hogy Vékás professzor úr még 

elmondhassa a véleményét. Egyrészt szerintem nem használta ki az ötperces, amúgy 
szerintem megalázó időkeretét, másrészt pedig nyilván van véleménye arról, ami itt 
zajlott. De ha nem, akkor az ügyben esetleg tehet nekünk javaslatot, állásfoglalást, 
bármit, hogy mivel tudjuk segíteni a Magyar Tudományos Akadémia munkáját. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az időkeretről döntöttünk, az időkeretet 

mindenki kitöltötte. Azt javaslom és azt kívánom elnökként a továbbiakban 
képviselni, hogy a forgatókönyv és a napirend szerint haladjunk, merthogy a 
költségvetés tárgykörében járunk el, nem pedig az Akadémia általános meghallgatása 
vagy azzal kapcsolatos témakör van terítéken.  

Ezenkívül azt az észrevételt is szeretném megtenni, hogy egyébként pedig az 
MTA állásfoglalását mindenki el tudja olvasni. Az is világos, hogy ezzel kapcsolatban 
tudomásom szerint tárgyalások folynak mind a mai napig a kormánnyal. S az is 
világos, hogy ráadásul ezen állásfoglalás pedig olyan törvényi részt is tartalmaz, amely 
pedig nem a bizottságunk tárgykörébe tartozik. A költségvetést megalapozó 
törvényeket a mi bizottságunk például nem tárgyalja, és itt ezen javaslatok között 
szerepel az is. Tehát ezeket mind figyelembe véve, azt gondolom, hogy ezt a 
kérdéskört, a szavazásokat is ismervén, viszont nyugvópontra tehetjük vagy 
legalábbis lezárhatjuk. (Dr. Hiller István: Nem, nem!) 

A vita ezen szakaszát… (Jelzésre:) Képviselő úr? 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Országgyűlési képviselőként bizottsági módosító javaslatra teszek indítványt. Ennek 
tartalma megegyezik a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és elnökségének 
állásfoglalása második verziójával, ahogy ezt kérdezte. Ügyrendben teszem föl ezt a 
javaslatot, és azt szeretném elérni, hogy a bizottság erről a képviselői, tehát Hiller 
István országgyűlési képviselő indítványáról arra, hogy a Kulturális bizottság 
módosító indítványt tegyen ebben az ügyben, melynek tartalmát ismertettem, erről 
szavazzon. A javaslatom tehát ügyrendi: azt kérem, hogy erről szavazzon a bizottság, 
hogy hajlandó-e erről az előbb elmondott tartalomról, amely egyéni országgyűlési 
képviselői indítvány a bizottság közös indítványára, tartalmilag egyébként jogom van 
ugyanazt szó szerint megtenni, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége 
megtett; erről ügyrendben kérek szépen szavazást. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Aki egyetért Hiller István ügyrendi felvetésével, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Aki nem? (Szavazás.) Kilenc 
nem. Köszönöm szépen, a bizottság szavazott. A vita ezen szakaszát ezek szerint 
lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita egyes szakaszairól, valamint a bizottsági jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Először a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésére vonatkozó 
megállapításairól szavazunk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki egyetért ezzel az 
állítással, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem ért azzal 
egyet, hogy megfelel a határozati házszabály vonatkozó paragrafusának? (Szavazás.) 
Hat nem. Köszönöm szépen, 9 igen, 6 nem szavazat mellett a bizottság 
megállapította, hogy egyetért. (Vékás Lajos távozik az ülésről.) Viszontlátásra! 

Mivel semmilyen módosító szándékot nem támogatott a bizottság, a 
jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem 
nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot.   

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Szavazás következik. Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem. 
A bizottság a részletes vitát lezárta. 
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Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében kerül feldolgozásra. A részletes 
vita dokumentumai is ebben a számítógépes programban készülnek el, és ezen 
keresztül kerülnek benyújtásra.  

Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon 
a bizottság döntéseit összefoglaló dokumentumok benyújtásáról. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem. A 
bizottság 9 igen és 6 nem szavazat mellett elfogadta. Köszönöm szépen. 

Kisebbségi véleményt a jelentés függelékeként kíván-e valaki csatolni? (Ander 
Balázs: Igen, szeretnénk.) Jó, kérjük majd ezeket. Köszönjük szépen.  

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. Megköszönjük a 
Pénzügyminisztérium képviseletének a jelenlétet és a türelmet. További szép napot 
kívánok! (A Pénzügyminisztérium képviselői távoznak az ülésről.)  

Albizottságok tagjainak megválasztása 

A 2. napirendi pont: albizottságok tagjainak megválasztása. Kérdezem, hogy az 
előző heti döntésünk alapján az ellenzéki oldalról vannak-e jelöltek. (Dr. Hiller István 
távozik az ülésről.)  

Csak az emlékezet felfrissítése végett: az Ellenőrző albizottságba, amelyet 
három fővel alakítottunk meg, a kormányoldal Simon Róbertet és Kállai Máriát 
javasolja, Kállai Mária elnökletével; ellenzéki képviselőről nem tudunk. Tehát maga a 
bizottság megalakult, most várjuk a feltöltést a szó jó értelmében. Van-e ezzel 
kapcsolatban jelölt? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor ezt vélhetően ősszel kell 
majd pótolni. 

Ugyanez a helyzet a másik albizottsággal, az öt fővel megalakított Női 
méltóságért albizottság esetében. Ott Dunai Mónikát választottuk elnöknek, tagjává 
pedig a kormányoldal Kállai Máriát és Földi László képviselő urat jelöli. Van-e az 
ellenzéki oldalról személyi javaslat? (Gréczy Zsolt: Egyelőre nincs.) Akkor ugyanez a 
helyzet lesz, hogy az ellenzéki javaslatokat majd őszre várjuk.  

Határozathozatal 

A két kormányoldali jelölttel kapcsolatban a szavazást viszont most meg tudjuk 
tenni. Tisztelettel kérem, aki egyetért ezekkel a jelöltekkel, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Úgy látom, ez egyhangú döntés. Köszönöm szépen. 

Várjuk tehát az ellenzéki pártok részéről a javaslatokat. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Az egyebek között van-e bármilyen felvetés? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs 
képviselő úr, tessék parancsolni! 

 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Egy olyan kérdésem lenne, hogy a mostani 

információk szerint a bizottság ülésezik-e még a következő hetekben a költségvetés 
elfogadását követően. 

 
ELNÖK: Fogunk ülésezni, leginkább abból kifolyólag, hogy van a Ház előtt egy 

sporttörvény, amely hozzánk tartozik, képviselői indítvánnyal; és van a Közszolgálati 
Egyetemmel kapcsolatosan is egy futó törvényjavaslat, ott úgyszintén mi vagyunk a 
kijelölt bizottság. Tehát elvileg és gyakorlatilag is úgy néz ki, hogy ülésezünk. Az 
időpontjáról azért nem tudok nyilatkozni, mert egyelőre nem tudom azt, hogy a jövő 
héten hogyan és mint lesz vagy nem lesz plenáris ülés; ezt nem tudom. Mind a két 
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lehetőség nyitott egyelőre. Úgyhogy tisztelettel, ennek függvényében tudjuk majd az 
időpontokat megjelölni, mert most egyelőre nincs több információnk.  

 
SZABÓ SZABOLCS (LMP): Jó, köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e további kérdés vagy egyéb felvetés? (Nincs ilyen jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a jelenlétet. A bizottsági ülést ezzel bezárom. Szép napot 
kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 03 perc)  

 

 

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 
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