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A Népszabadság május 24-i számában Kóka 
János „ügyvezetõ gazdasági miniszterrel” 
készült interjú a Magyar Tudományos Aka-
démiával kapcsolatban olyan súlyos tévedé-
seket és hamis állításokat tartalmaz, amelyek 
mellett nem mehetünk el szótlanul, s ame-
lyeket könnyen lehetett volna elõzetesen 
tisztázni. Reméljük, hogy ez az írás nem része 
annak a koncentrált támadásnak, amelyek 
az utóbbi hetekben érték a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiát. 

Nem felel meg a valóságnak az a megál-
lapítás, amely szerint „A magyar tudomány-
politikára vonatkozó, valamint az Akadémia 
életével kapcsolatos döntéseket az Akadé-
mia tagjai hozzák, és pozíciókba csakis az 
Akadémia tagjai választhatók.” 

A tudománypolitikát a kormány alakítja. 
A Tudomány és Technológiapolitikai Kollé-
giumnak a miniszterelnök az elnöke, alel-
nökök a gazdasági és az oktatási miniszter, ill. 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 

Az MTA Közgyûlésének teljes jogú tagja 
200 ún. doktor képviselõ, akiket az összes 
(több mint 12 000) nem akadémikus köztes-
tületi tag választ hároméves idõtartamra. Az 
Akadémia Elnökségének tagja három doktor-
képviselõ, akik egy-egy tudományterületet 
képviselnek, egy-egy – ugyancsak választott 

– akadémikus taggal együtt.
Az akadémiai kutatóhelyeket irányító 

testület, az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
tagjainak felét a közgyûlés jelölõbizottsága, 
felét a kutatóhelyek képviselõibõl alakult 
Kutatói Fórum javasolja. Jelenleg a Tanács 
30 tagja közül 12 fõ, a Tanács munkáját 
segítõ három kuratórium 34 tagja közül 
11 fõ az akadémikus. Az akadémiai intéze-
tekben mûködõ 38 fõigazgató és igazgató 
 közül 15 az MTA rendes vagy levelezõ tagja.

Valószínûleg nem mindenki tudja, hogy 
az intézetekben a hazai kutatók nem egészen 
10 %-a dolgozik, és szolgáltatja a tudományos 
publikációkban mért országos teljesítmény 30 
%-át. Pontatlan az az állítás, amely szerint a 
természettudományi kutatóintézetek 3214 ku-
tatója jelentetett meg 2004-ben 3042 publiká-
ciót:  ezekben az intézetekben 2004-ben 1708 
kutató dolgozott. 2005-ben egy kivételével 
ezeknek az intézeteknek mindegyike mûvelt 
az Európai Unió által támogatott kutatási témát, 
és a szerzõdéses állomány megközelítette 
költségvetési támogatásuk 10 %-át, egyéb 
külföldi megbízásaik további 5 %-ot jelentet-
tek.  Ez sincs egészen összhangban a miniszter 
úrnak az MTA intézetek EU-pályázatokban 
való szereplésére vonatkozó állításaival. 
    Az akadémiai kutatóintézetekben túlsúlyban 
van a célzott alapkutatás, de nem kevés a 
fejlesztõ kutatás sem, amire példa többek 
között a Számítástechnikai és Automatizálási, 
a Mezõgazdasági, a Mûszaki Fizikai és Anyag-
tudományi, a KFKI Atomenergia-kutatóinté-
zete. Téves, szûk látókörrõl tanúskodik az 
olyan vélemény, amely az akadémiai kuta-
tóintézetek gazdasági hasznát egyedül a 
szabadalmi bejelentések számán méri (amely 
egyébként 18 volt a múlt évben, nem számít-
va az iparban – mindenekelõtt a gyógyszer-
iparban – akadémiai kutatók részvételével 
születetteket): a mûszaki és természettudo-
mányi intézetek vállalkozói tevékenységbõl 
származó bevétele a költségvetési támogatás 
közel 15 %-át tette ki. Egyetlen példa a sok 
lehetséges közül: Ma elképzelhetetlen lenne 
a Paksi Atomerõmû biztonságos mûködését 
ellenõrzõ hatóság tevékenysége a KFKI- és 
ATOMKI-háttér nélkül. Ne becsüljük le 
azonban a színvonalas és eredményes 
alapkutatást: lehetetlen lenne  korszerûen 
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képzett szakemberek kibocsátása az egye-
temekrõl, ha az országban nem folynának 
sokoldalú nemzetközi együttmûködésben 
olyan korszerû kutatások, amelyeknek ered-
ménye „csak” publikációk megjelenése a 
tudomány nemzetközi élvonalát reprezen-
táló folyóiratokban.
    Sajnálatos, hogy bizonyos szabályok kor-
látozzák az akadémiai kutatóintézetek vál-
lalkozói tevékenységét: az egyes intézetek 
költségvetésében tervezett kiadások 1/3-át 
nem haladhatják meg a vállalkozó tevékeny-
ségbõl származó bevételek. Többek között 
ez a korlátozás is hozzájárult ahhoz, hogy az 
elmúlt tizenöt évben több mint tíz gazdasági 
társaság vált ki az akadémiai kutatóintéze-
tekbõl, de ezek többsége ma is élõ kapcso-
latban van az „anyaintézettel”. 
    Teljesen téves színben tünteti fel a nyilat-
kozó az OTKA helyzetével kapcsolatos vitát. 
A Közgyûlés – 1 ellenszavazattal – azért 
vetette el a javaslatot, mert nem tartotta 
reálisnak, hogy ilyen címmel létesíthetõ 
önálló költségvetési fejezet. Az OTKA 
költségvetésének megállapítása a kormány 
és a költségvetés felelõssége. Mûködését 
külön törvény szabályozza, önálló testületei 
különálló elbíráló rendszert mûködtetnek, 
az Akadémiának semmilyen hatásköre 
nincs az OTKA tevékenységének tartalmát 
illetõen. Az Akadémia elnöke az oktatási 
miniszterrel közösen tesz javaslatot a minisz-
terelnöknek az OTKA elnökének személyére, 

a továbbiakban azonban sem személyi, sem 
egyéb hatásköre nincs. A nyilatkozatban 
szereplõ megállapítást a többi tévedéshez 
kell sorolnunk.
    Az Akadémia mûködésében jelentõsek 
voltak a változások. Az intézetekben és kuta-
tócsoportokban dolgozók létszáma 1987 és 
2006 között 40 %-kal csökkent, részben a 
vállalkozói tevékenység nagy hányadának 
kiszorulása, részben az intézetek tevékeny-
ségének értékelésére alapozó intézetkon-
szolidáció eredményeképpen, melynek 
során csökkent az intézetek száma is: rész-
ben összevonások, részben egyes intézetek 
egyetemhez csatolása révén. Teljesen megújult 
az egyetemi támogatás rendszere: megszûnt 
a felosztási arányok elõbbi állandósága: a 
támogatás háromévenként pályázati úton 
kerül felosztásra. Az Akadémia képes a vál-
tozásra és változtatásra.  
    Volt változás és kellenek további változá-
sok. Átgondolt, az új lehetõségeknek, felté-
teleknek és céloknak megfelelõ érdemi 
változások. Ezt határozta el az idei elsõ 
Közgyûlés. Az elõítéletekbõl kiinduló, téves 
megállapításokon alapuló támadások nem 
segítik elõ a reformokat. Országos kárt 
okoznak az ilyen és hasonló nyilatkozatok: 
a nyilatkozó hitelét veszítheti, a kutatókat 

– a külföldön eredményes, hazatérésüket 
tervezõket is – elbizonytalanítják; értékeket 
rombolnak. Az értékek védelmében emeljük 
fel szavunkat.

Barnabás Beáta tudományos tanácsadó,  egye-
temi tanár, Bartók mihály emeritus professzor, 
Bedõ zoltán kutatóintézeti igazgató, damjano-
vich sándor emeritus professzor, demetrovics 
jános egyetemi tanár, Freund tamás kutatóinté-
zeti igazgató, egyetemi tanár, horn péter egyete-
mi tanár, jolánkai márton, a mezõgazdasági 
tudomány doktora, egyetemi tanár, keviczky 
lászló kutatóprofesszor, egyetemi tanár, kéri 
györgy tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, 
környei józsef vállalati KF igazgató, egyetemi 
docens, kollár jános, a fizikai tudomány doktora, 
kutatóintézeti igazgató, leindler lászló emeri-

tus professzor, lovas rezsõ kutatóprofesszor, 
kutatóintézeti igazgató, makara gábor kutatópro-
fesszor, markó lászló emeritus professzor, nagy 
dénes lajos tudományos tanácsadó, náray 
szabó gábor egyetemi tanár, nusser zoltán tu-
dományos tanácsadó, pálinkás józsef egyetemi 
tanár, kutatóprofesszor, szántay csaba egy-
etemi tanár, szõkefalvi-nagy zoltán a fizikai 
tudomány doktora, kutatóintézeti igazgató, 
teplán istván kutatóprofesszor, tétényi pál 
kutatóprofesszor, veres árpád, a fizikai tudo-
mány doktora, Wojnárovits lászló, a kémiai 
tudomány doktora, kutatóintézeti igazgató
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