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From: KLEINIG Alexander <alexander.kleinig@europarl.europa.eu> 
Date: 2012/5/2 
Subject: RE: Hungarian Academy of Sciences 
To: Ágoston Erika <agoston.erika13@gmail.com> 
 

  
Tisztelt Ágoston Erika Úrasszony! 
  
Köszönettel vettem 2012. április 20-án hozzám intézett levelét, melyre az 
alábbiakban válaszolok. 
  
Ezúton szeretném megerősíteni, hogy Glatz Ferenc professzor úr nem vett 
részt a Parlamentárium Tudományos Bizottságában.  
  
Mindemellett tájékoztatni szeretném arról is, hogy Glatz professzor úr akkori 
asszisztensével, Besznyák Rita asszonnyal folytatott megbeszéléseink alapján 
bizonyosak voltunk benne, hogy elfogadja felkérésünket, és részt vesz a 
Tudományos Bizottság munkájában. Minden bizonnyal kommunikációs 
félreértésről volt szó.  
  
A Tudományos Bizottság tagjainak illetve javasolt tagjainak névsorát 
használta fel a sajtó. 
  
Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük. 
  
Annak reményében, hogy választ tudtam adni a felvetett kérdésekre, 
  
üdvözlettel: 
  
Alexander Kleinig 
Osztályvezető 
  
Európai Parlament 
Kommunikációs Főigazgatóság 
Parlamentarium 
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Budapest, 20th of April, 2012 

  

Dear Mr. Alexander Kleinig! 

  

I have been given your e-mail address by the Hungarian EPP Group. 

Also, I have received the information that you might help me with the following issue. 

  

My name is Mrs. Erika Ágoston and I am the assistant to the former President of the 
Hungarian Academy of Sciences, Prof. Ferenc Glatz. 

  

To my greatest astonishment, I have read on the second page of the Hungarian daily 
newspaper Magyar Nemzet from the 18th of April 2012 an article entitled „Brüsszeli csere: 
méltó felvétel 1956-ról is” (Change in Brussels – worthy collection also on 1956). Here the 
name of Prof. Ferenc Glatz is mentioned as one of the Hungarian members of the academic 
committee which was responsible for the selection. (Parlamentarium) 

  

Prof. Ferenc Glatz had no information whatsoever on the exhibition. He had neither been 
contacted nor had he received any invitation to participate in any form. 

  

I would like to ask you for your help to find out how the name of Prof. Ferenc Glatz, the Past 
President of the Hungarian Academy of Sciences, had been put on the list of the members of 
the above mentioned academic committee.  

  

I hope to receive your answer as soon as possible. Thank you in advance for your help. 

 Yours sincerely, 

 Erika Ágoston 

Head of Department (ret.) 

Assistant to the Past President of the Hungarian Academy of Sciences 

  


