
 
 

EMLÉKEZTETŐ  

UNESCO MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSE 

 

 

Időpont: 2022. április 26. 9:30 – 12:00 

Helyszín: Budapest, Báthory u. 10. földszinti konferenciaterem  

Résztvevők: mellékelt jelenléti íven 

 

1. Réthelyi Miklós elnök megállapította az ülés határozatképességét és az ülést 

megnyitotta 

 

2. Köszöntés 

Az ülés Réthelyi Miklós elnök köszöntőjével indult, melyben a megújult, mostantól a 

27 tagból álló testület szerkezetét, eddigi történetét, várható munkamenetét és a 

következő 4 év működésének sarokpontjait mutatta be, javaslatát 4 pontban és néhány 

alpontban összefoglalva.  

Ezek:  

 munkánk alapértelmezése, hogy az emberek gondolkodásában és abból fakadó 

tetteiben keresi és látja biztosítva az emberiség és a Föld jövőjét.  

 Ezért kiemelkedő jelentősége van: 

 - az egyén és a közösség kapcsolatának, közösségek kialakításának, kiemelve a 

 párbeszédet, valamint a közösségi lét egyik alappillérét, az éneklést és zenét, 

 mint módszert; 

- az ökológiát (az együttélést önmagammal, embertársaimmal, a természettel és 

a Teremtővel – nem kívánt rész törölhető) szolgáló életprogramok 

kidolgozásának; 

 - a fenntarthatóság érdekében a felelősség vállalásának; 

 - az emberarcú mesterséges intelligencia és etikai kérdései tisztázásának; 

 - a COVID időszak értékelésének az Agenda 2030 ENSZ program tükrében. 

 Fontos lesz olyan fogalmak többoldalú tisztázása, mint változás, haladás, 

fejlődés, felelősség, szolidaritás, tolerancia, fenntarthatóság, hatalom, 

elköteleződés (commitment). 

 Partnerek keresése UNESCO nevezetes napok és nevezetes évfordulók 

programjaihoz. 



 Kapcsolatkeresés ill. -fenntartás és együttműködés olyan hazai szervezetekkel, 

amelyek működése illeszkedik az UNESCO programjaihoz.  

 Módszertanilag: a társadalomtudományok és a kultúra meghatározó 

képviseletét és a fiatalok bevonását kell megteremtenünk az egyes 

programpontokhoz kapcsolódó tevékenységekbe. 

 

3. A napirend elfogadása 

A napirendet a résztvevők módosítási javaslat nélkül, egyhangúlag elfogadták.  

 

4. A tagok és az állandó szakbizottságok bemutatkozása 

A tagok röviden bemutatkoztak és az UNESCO területeihez kapcsolódó kiemelt 

programjaikat mutatták be.   

 

5. Az ügyrend megvitatása és elfogadása 

Az ügyrendet a résztvevők módosítási javaslat nélkül, egyhangúlag elfogadták.  

 

6. Munkaszervezési kérdések 

 Soós Gábor főtitkár rövid áttekintést nyújtott a munka várható menetéről.  

 Javaslat: egységesített email tárgy mezők (elfogadva), esetleges közös meghajtó 

 (elvetve), hírlevélként összesített e-mailküldés (elvetve). 

 

7. Tájékoztatás Magyarország tagságáról az UNESCO Végrehajtó 

Tanácsban  

Turbék Zoltán a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek 

Főosztályának (NSZF) főosztályvezetője tartott összefoglalót Magyarország 

félidejéhez ért VT-tagságáról (2019-2023), a tagsággal járó feladatokban fontos 

szerepet vállaló Állandó Képviselet munkájáról, az UNESCO prioritásairól (nemek 

közötti egyenlőség, Afrika-kérdéskör) és egyéb kiemelt témáiról (fiatalok hangsúlyos 

bevonása, ajánlások a nyílt tudomány, ill. a  mesterséges intelligencia témakörében.  

Szólt az UNESCO középtávú stratégiájáról, programjáról és költségvetéséről, valamint 

a szervezet egyre hangsúlyosabb átpolitizálódásáról. A szervezet működésére komoly 

hatást gyakorol(t) a COVID-19 világjárvány, valamint a jelenleg zajló orosz-ukrán 

háború. A napirendhez tett hozzászólások érintették az afrikai prioritásban való 

szerepvállalás fontosságát, a gender kifejezés értelmezését, valamint a women 

empowerment elvének érvényesülését. 

A főosztályvezető egyúttal tájékoztatta a tagokat a Világörökségi Bizottság (VöB) 45. 

ülésének (Kazany/Oroszország, 2022. június 19-30.) elhalasztásáról és a lehetséges 

forgatókönyvekről. 

 

8. Tájékoztatás az UNESCO által meghirdetett díjakról  

Soós Gábor főtitkár összefoglalta a napirendi pont kapcsán előzetesen kiküldött 

munkadokumentumban szereplő információkat az UNESCO által 2022-ben már 



meghirdetett, illetve az év további részében meghirdetésre váró díjakról. Felhívta a 

figyelmet az UNESCO által kiírt pályázati határidő és az UMNB által meghatározott 

hazai határidő közötti eltérés fontosságára. A bizottsági tagoktól a felhívások 

terjesztésében, a lehetséges jelöltek beazonosításában és a pályázati dokumentációt 

elkészítő szervezet felkérésében számít együttműködésre az UMNB Titkársága.  

 

9. Tájékoztatás az UNESCO által ünnepelt jeles napokról  

Soós Gábor főtitkár a napirendi pont kapcsán előzetesen megküldött 

munkadokumentumból kiemelte az egyes tagoktól érkező javaslatokat a jeles napok 

megünneplésére, valamint beszámolt a Titkárság ide vonatkozó tevékenységéről 

(ismeretterjesztés a www.unesco.hu honlapon, az UMNB Facebook-oldalán és a 

partnereken keresztül, szakmai védnökség és együttműködés a Varázslatos 

Magyarországgal, az Agroverzum Tudományos Élményközponttal és a Magyarhoni 

Földtani Társulattal). Czippán Katalin hozzászólásában felhívta a figyelmet a 

Fenntarthatósági Témahétre és az UMNB szakmai védnökségével életre hívott Zöld 

Föld tankönyvekre.  

 

10. Tájékoztatás az UNESCO-val közösen ünnepelt évfordulókról 

Soós Gábor főtitkár összefoglalta az UNESCO-val közösen ünnepelt nemzeti 

vonatkozású évfordulókkal kapcsolatos információkat, valamint beszámolt a 2022. 

évre elfogadott Hugonnai-évfordulóról és a 2023-ban megvalósuló Bolyai-

évfordulókról. A beszámolót követően Czippán Katalin ismertette a Hugonnai-

évforduló benyújtásának körülményeit, Hugonnai Vilma életét, az eddig megvalósult 

programokat, majd ezt követően a tagok figyelmébe ajánlotta az év során még várható 

programokat. A hozzászólások során elhangzott, hogy figyelembe kell venni a jövőre 

vonatkozóan azt, hogy az évfordulós javaslatok és felterjesztési dokumentációk 

megszületésekor a koordinációt vállaló szervezetnél jelentkező feladat a 

programsorozat megvalósításához szükséges pénzügyi vállalások megszerzése. 

 

11.  Az éves munkaterv megvitatása és elfogadása 

Az éves munkatervet a résztvevők módosítási javaslat nélkül, egyhangúlag elfogadták.  

 

12. Egyebek  

Bogyay Katalin a Magyar ENSZ Társaság tavaly ősszel megválasztott elnökeként 

együttműködésre tett javaslatot. Beszámolója szerint jelenleg a Magyar ENSZ 

Társaság újjászervezése, újjáalakítása, újragondolása folyik, és bízik abban, hogy az 

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagjai is részt vesznek a Magyar ENSZ Társaság 

keretében zajló közös gondolkodásban is.  

Az ülésen Szöllősi-Nagy András képviseletében részt vevő Balatonyi László Szöllősi-

Nagy Andrással egyeztetve két pontot emelt ki: 2023-ban lesz a UN Water 

Conference, melyen erősebb szerepvállalás lehetne, a másik pont pedig javaslat az IHP 

– Kormányközi Hidrológiai bizottsági munkásság, képviselet rendezésére, hivatalossá 

tételére a bizottság keretein belül.  

http://www.unesco.hu/


Turbék Zoltán kérdésére válaszul, az előző nap kiküldött, a nyílt tudományok 

témájában érkezett kérdőív kapcsán Soós Gábor pontosította, hogy a cél a minél több 

válasz és minél több jó gyakorlat bemutatása lenne, így szorgalmazta, hogy minél 

többen töltsék ki a kérdőívet.  

13.  Réthelyi Miklós elnök az ülést 11:50-kor bezárta azzal, hogy még ebben az évben - 

előre láthatóan októberben - szükség lesz a soron következő ülésre. 

 

Csoportkép készült a Bizottság tagjairól. A miniszter által felkért tagok megkapták a 

felkérési dokumentumot. 

 


