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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Miért égetik porrá Széchenyi művét?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A cselekvő és felelős hazafiság örök példája Széchenyi István felajánlása a Magyar Tudományos 
Akadémia megalakulására (1825). Nagyszerű tudósok és művészek között az Akadémia 
tisztségviselője volt maga Széchenyi István, Eötvös József, Arany János, Toldy Ferenc, Szalay 
László, Kodály Zoltán és Kosáry Domokos is. Az MTA a történelem viharai között a nemzet 
legtekintélyesebb intézménye maradt, amelyet időnként megszálltak az éppen regnáló diktatúrák, de
lerombolni, tönkretenni egyik sem merte, egészen mostanáig.

Ma a magyar tudományosság legfontosabb bázisát jelenti az MTA kutatóintézet hálózata, amely a 
magyar tudományos alapkutatás legfontosabb bázisa. Ez a bázist akarják önök most szétverni, 
ráadásul törvénytelen eszközökkel, a költségvetési törvény alapján az akadémiai intézeteknek járó 
források visszatartásával próbálják elérni.

Nem feltételezem, hogy ön ne ismerné azt az alapvető igazságot, hogy színvonalas alapkutatás 
nélkül sem színvonalas felsőoktatás, sem sikeres alkalmazott kutatás nem létezik. Éppen ezért 
biztos vagyok abban, hogy a Palkovics terv igazi célja csak a források megszerzése, haverok és 
vazallusok közötti szétosztása, illetve az ország állapotáról és az önök tevékenységéről a valós 
negatív képet mutató tudósközösségek megrendszabályozása.

A mostani ámokfutásuk hatalmas károkat okoz az országnak, amelynek hatása még évtizedekig 
érezhető lesz. Kutatók ezrei fogják elhagyni az országot, pótlásuk, hazacsábításuk hatalmas 
erőforrásokat fog igényelni az önök jól megérdemelt bukása után.

Az Akadémia Elnöksége a helyzet súlyosságához képest rendkívül mérsékelt határozatában mondta 
ki, hogy hajlandó tárgyalni az intézményhálózat átalakításáról, ha megszűnik a források 



törvénysértő visszatartása.

Ennek alapján kérdezem miniszer urat:

Hogyan képzeli el az alkalmazott kutatást és innovációt alapkutatás nélkül?

Hajlandó-e végre elfogadni az akadémikusok kinyújtott kezét, megszüntetni a törvénysértést, és 
érdemi tárgyalásba kezdeni velük az intézményrendszer átalakításáról?

Mikor mond le akadémikusi címéről, amelyre erkölcsileg méltatlanná vált?

Nem érzi magát törpének Széchenyihez vagy Aranyhoz képest?
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