
Magyar Tudomány • 2006/7

886

Az MTA elnöksége üdvözli, hogy a politikai 
és gazdasági döntéshozók egyre nagyobb 
figyelmet tanúsítanak a magyar tudomány 
iránt, valamint hogy csatlakoznak az Akadémia 
által elindított reformfolyamatról zajló vitákhoz. 
Tisztában vagyunk annak jelentõségével, hogy 
az Akadémia minõségelvû megújulása és 
nemzetközi orientációjú fejlesztése példaként 
szolgál az egész ország versenyképességét 
javítani igyekvõ törekvésekhez.

Ezért az elnökségi ülésen elhangzott vita 
alapján a következõ konkrét kezdeménye
zések indulnak:
i. Az elnökség fontosnak tartja, hogy a po-
litikai-gazdasági döntéshozatal képviselõi 
és a sajtó munkatársai mind többen rendel
kezzenek felelõsségükkel arányos ismere
tekkel a magyar tudomány, a tudományos 
kutatómunka jellegzetességeinek és az MTA 
mûködésének tényeirõl – ami megóvná 
õket a járatlanságról tanúskodó nyilvános 
megszólalások kínos gyakorlatától. Ezért 
közvetlen tájékoztatást nyújtunk nekik 
minderrõl, melynek kiemelt témakörei:

• a Magyar Köztársaság Alkotmányának ren-
delkezései a tudománymûvelés szabadsá-
gáról és autonómiájáról;

• a tudományos kutatás értelme, fontossága 
a szellemi tõke mûködõképességének 
megalapozásában, az innovációs lánc 
fennmaradásában, az egyetemi oktatás 
színvonalának biztosításában és a nem-
zeti, euro-atlanti kultúra egészében;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• a mindennapi, azonnali bevételtermelés és 
a közösségek, gazdaságok, szellemi pro-
duktumok hosszú távú mûködését lehe-
tõvé tevõ értékteremtés különbségei;

• az USA és az Európai Unió stratégiai 
irányváltása az alapkutatások preferálása 
érdekében;

• az Akadémia jogállása, döntési kompetenciái;
• az akadémiai intézethálózat mint a magyar 

tudományos kapacitás egyhatodát kitevõ 
intézményi kör leírása;

• az akadémiai kutatóhálózat európai telje-
sítményei;

• az OTKA mint az alapkutatások legfon-
tosabb támogató intézménye és annak tel-
jes döntéshozatali-anyagi függetlensége 
az Akadémiától;

• az Akadémia szerepvállalása a kutatóegye-
temi modell megerõsödésében a másfél 
száz támogatott felsõoktatási kutatócso-
portja révén;

• a tudóstámogatásban részesülõ háromezer 
vezetõ magyar kutató, egyetemi oktató, 
kutatás-fejlesztõ egzisztencális bizton-
ságának jelentõsége a tudásgazdaság 
szellemi háttere, a félmilliós felsõoktatási 
hallgatói közösség színvonalas oktatása 
és a közügyek szakmai megalapozottsá-
gú intézése érdekében;

• az Akadémia mint a legfiatalabb korátlagú 
kutatási hálózat Magyarországon és Euró-
pában, az ezt lehetõvé tevõ, fiatal kutatók-
nak szóló státusfejlesztések rendszere;
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• az Akadémia által fenntartott Bolyai-ösz-
töndíjprogram keretében hatszáz fiatal, 
teljesítményelvû pályáztatással kiválasz-
tott oktató-kutató munkafeltételeit javítja 
az egyetemek számára.

ii. Az elmúlt parlamenti ciklusokban igen jó 
együttmûködés alakult ki az illetékes ország-
gyûlési bizottságok tagjaival, akik mindig 
szakpolitikusi hozzáértéssel és értékelvû 
érzékenységgel foglalkoztak a tudomány 
ügyeivel. Ezért, megelõzve a jövõre esedé-
kes, a magyar tudomány helyzetérõl szóló 
országgyûlési beszámoló benyújtását, a 
most megválasztott Országgyûlés Oktatási 
és Tudományos, Gazdasági, Költségve-
tési, ill. Kulturális Bizottságának tagjaihoz 
eljuttatjuk a magyar és európai tudománypo
litika folyamatait bemutató monitoringje
lentésünket.
iii. Az Akadémia ma a leghitelesebb közin-
tézmény és a legnagyobb hatóerejû köztes-
tület. Ezért az akadémiai reformról és ma
gyar tudománypolitikáról nyilvános, tv és 
internetes vitát indítunk a legilletékesebbek, 
a magyar tudományos köztestület tizen-
kétezer tagjának lehetõ legteljesebb infor-
málásával, bevonásával, valamint a széles 
társadalmi közvélemény tájékoztatásával.
iv. Az akadémiai reform eddig megtett intéz-
kedési és lefolytatott vitáinak eredményei 
alapján támogatjuk az MTA vezetésének 
konkrét reformlépéseit:

• a kutatás szabadsága és a tudomány auto-
nómiája alkotmányos elvének megvédé-
se érdekében szükség esetén az Alkot-
mánybíróság állásfoglalásának kérése;

• az intézethálózat koncentrálása az inter- és 
multidiszciplinaritás követelményeinek 
és a nemzeti kutatólaboratóriumok szer-
vezeti elveinek megfelelõen, figyelem-
mel az uniós források elérhetõségének 
tartalmi és területi prioritásaira;

• nemzetközi pályázatok kiírása a kutató-
helyek vezetésére

• a kutatói életpályamodell egységbe foglalt 
fejlesztése, az ehhez szükséges helyzetfel-
tárás, szervezés és képviselet ellátása az 
egyetemekkel együttmûködésben;

• a természettudományos szakember-után-
pótlás drámaian rossz tendenciáinak meg-
fordítására alkalmas kommunikációs és fi-
nanszírozási kezdeményezések indítása;

• az Akadémia köztestületi demokratizmu-
sának szélesítése a köztestület tagjainak 
tájékoztatása és bevonása révén, ami 
lehetõvé teszi, hogy a központi döntésho-
zatali mechanizmusban a túlburjánzott 
testületi rendszert egy hatékony, a kom-
petenciát és felelõsséget egyértelmûen 
megjelenítõ és kellõképpen rugalmas 
döntési folyamat váltsa fel;

• a kutatóegyetemi fejlesztések támogatása 
az akadémiai kutatóhálózat közremûkö-
désének egyetemi megállapodásokban 
rögzített kialakításával;

• az MTA saját költségvetési tervezésében a 
matching fund elv továbbvitele, arányá-
nak további növelése a bázisfinanszírozás 
rovására;

• egyetemi kutatócsoportok klaszterekbe 
szervezõdésének ösztönzése;

• köztestületi kezdeményezések, amelyek 
érdemben bevonják a magyar tudomá-
nyos közéletet a tudománypolitika, a 
kutatás-fejlesztés, valamint a tudományos 
hátteret és kultúrát igénylõ nemzeti ügyek 
megvitatásába, stratégiaalkotásába és vég-
rehajtásába;

• szervezeti átvilágítás alapján a központi 
titkárság szolgáltatás-elvû átalakítása;

•nemzetközi kezdeményezések az európai 
tudományos autonómiák és kutatásszer-
vezetek körében az uniós alapkutatási 
potenciál megerõsítése érdekében.
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