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Tisztelt Elnök Úr! 

Engedje meg, hogy újra a segítségét kérjem azzal a nem túl hálás feladattal 

kapcsolatban, amelyet a 2012. évi CLXVII. törvényben az MTA az önkényuralmi 

rendszerekhez köthető elnevezések megítélésében kapott.  Egyben megköszönöm 

korábbi szíves tájékoztatását az eljárás részleteit szabályozó elnöki határozatról. 

Azóta sor került a törvény és a határozat első alkalmazására is, amelynek során az 

egyes önkormányzatok kérésére megjelölték a nem használható utcaneveket. A névsor 

a sajtóban és a közéletben nagy figyelmet és számos kritikát váltott ki. Biztos vagyok 

benne, hogy álláspontunk megegyezik abban: nagy károkkal jár, ha a tudós testület 

vagy egyes intézményei tekintélye és függetlensége megkérdőjeleződik. Éppen a 

történettudomány művelőinek szakmai becsülete érdekében tartom tehát fontosnak, 

hogy megismerhessük a részleteket.  

Ezért az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. § (1) bekezdése alapján 

tisztelettel kérem Elnök Urat, szíveskedjék tájékoztatást adni részemre az alábbi 

kérdésben. 

Elnök Úr „A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának 

való megfelelőség vizsgálata szabályai” című, 39/2012. (XII. 17.) számú 

határozatában a megfelelőség tudományos (szakmai) vizsgálatára az MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpontját (BTK) jelölte ki, lehetőséget adva szakmai 

tanácsadó testület létrehozására. A határozat szerint a BTK az álláspontját az MTA 

Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának juttatja el, a két szervezet vitája esetén 

Elnök Úr dönt, szükség esetén újabb szakértői testület segítségével. Ugyanez történik, 

ha az Akadémia elnöke a BTK eredeti véleményével nem ért egyet.  

A sajtóból értesülni lehetett arról is, hogy a BTK háromtagú testületének eredeti 

javaslata nem feltétlenül tükröződik vissza minden ponton a végleges eredményben, 

mivel azon a határozat értelmében a döntési folyamat további állomásai 

változtathatnak.   

 



Kérem Elnök Urat, amennyiben módja van rá, szíveskedjék megküldeni részemre a 

BTK főigazgatója által létrehozott háromtagú testület szakmai véleményét, illetve az 

MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának küldött BTK-álláspontot. Nem a 

vizsgálat ismert, kiadmányozott eredményét kérem tehát, hanem az ehhez vezető út 

egyes állomásain született álláspontokat. 

Kérem továbbá, hogy a szakmai tanácsadó testület illetve a BTK véleményével való 

egyet nem értést rögzítő dokumentumo(ka)t is – amennyiben vannak ilyenek - 

szíveskedjék megküldeni. 

Tisztelettel kérdezem Elnök Urat arról is: látva az MTA számára nagyon kétes 

eredményt hozó fejleményeket, nem kívánja-e a törvény módosítását kezdeményezni, 

hasonló módon és bátorsággal ahhoz, ahogy Elnök Úr tiltakozott az ellen, hogy a 

korábbi egyházi törvény értelmében az MTA-t kívánták bele kompromittálni egy, a 

tudomány tekintélyét csorbító politikai-jogi folyamatba.  

Szíves válaszát előre is köszönöm. 

Budapest, 2013. május 3. 

 

Tisztelettel, 

 

Lendvai Ildikó 

országgyűlési képviselő 
 


