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A Magyar Tudományos Akadémia 172.
rendes közgyûlését 2003. május 5–6-án
tartotta. A közgyûlés nyilvános köztestületi
üléssel kezdõdött. A Tudás alapú Európai
Unió – tudás alapú Magyarország címmel
meghirdetett ülésen Vizi E. Szilveszter ren-
des tag, az MTA elnöke köszöntötte a jelen-
levõket, köztük Kiss Péter kancelláriaminisz-
tert. A köztestületi ülésen – amelyen számos
más kormánytag és közéleti személyiség is
részt vett – az elõadók különbözõ szem-
pontból vizsgálták a tudomány és a tudás
szerepét a globalizáció, az információs for-
radalom korában, egyszersmind hazánk kö-
zelgõ EU-csatlakozása kapcsán. Az MTA
elnöke megnyitójában emlékeztetett arra,
hogy elsõként a tudomány lépett át a nem-
zeti határokon, és az EU vezetõ politikusai
szerint Magyarország hozományként elsõ-
sorban a tudományát és kultúráját viszi az
Unióba. Arra is utalt, hogy hazánk a többi EU-
tagországhoz viszonyítva keveset költ K+F-
re: jelenleg a nemzeti jövedelem 1,1 %-át,
ráadásul az EU rövidesen 3 %-ra növeli a K+F-
re fordítandó összeg arányát, hogy megõriz-
hesse versenyképességét a távol-keleti
országok és az USA mellett.

A kormány nevében Kiss Péter kancellá-
riaminiszter szólt. Hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarország az EU tagjaként megszabadulhat
a gazdasági-politikai hátrányoktól. A tudás-
alapú társadalom hangoztatása nem egysze-
rûen retorika. Nem elég deklarálni azt, hogy
a szürkeállomány a legnagyobb nemzeti
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kincs, hasznosításának feltételeit is meg kell
teremteni. Ez a kormány feladata, egyben
szándéka is. A tudásalapú társadalom eléré-
sének módját illetõen szerencsére nemzeti
konszenzus van. A kormány többféleképpen
kíván együttmûködni a magyar tudomá-
nyosságot képviselõ Akadémiával. Az élhetõ
környezet, az ökoszociális világ megteremté-
séhez orvosbiológiai kutatások szükségesek;
a termõföld jogi védelme mellett a földet
biológiai szempontból is védeni kell; az
információs szupersztrádán való sikeres
haladáshoz pedig új eszközökre van szükség,
amelyeket kutatási háttér nélkül nem lehet
megteremteni. Fontos továbbá a társadalmi
és a regionális hátrányok mérséklése.

Az Európai Unió nevében felszólaló Jür-
gen Koeppen, az EU magyarországi nagy-
követe fontosnak tartja, hogy az EU egysé-
ges hangon beszéljen. Eddig az egységes
piac az EU legfontosabb eredménye. Hang-
súlyozta, hogy a piac dominanciája mellett a
politikának és a szabályozásnak is fontos
szerep jut. Az Internet térhódítása, a modern
információs és kommunikációs technológiák-
hoz való hozzáférés megteremti az e-Euró-
pa, az e-kormányzás, e-tanulás, e-kereskede-
lem fogalmát. A tudomány helyzetével kap-
csolatban az Európai Kutatási Térség fontos-
ságát, illetve a 6. Keretprogram szerepét
hangsúlyozta. Magyarország elsõként a tudo-
mányos kutatások tekintetében felelt meg
az EU-követelményeknek. A fõ hajtóerõ to-
vábbra is a versenyképesség marad.
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Horn Péter rendes tag elõadásában azt
tekintette át, hogy milyen speciális feladatok
hárulnak egy kis országra annak EU-csat-
lakozása után. Jelenleg nehéz helyzetben
vagyunk az egy évtizednél is hosszabb ideig
tartó restriktív K+F-politika hatására. A nem-
zeti szempontból fontos kérdések kutatásá-
ról és az anyanyelven történõ publikálásról
a jövõben sem szabad lemondani. Az oktatás
elsilányulásához vezet, ha nem születnek
anyanyelvi megnevezések az új tudomá-
nyos fogalmakra. Törekedni kell arra, hogy
a fiatalok a tehetségük szerint kerüljenek be
a képzésbe, mert ma az anyagi háttér dönti
el, hogy egy fiatal meddig tanulhat, és a jö-
vedelem ígérete motiválja a választott sza-
kot. Ennek megfelelõen már érezhetõk a
természettudományok, a mûszaki és orvos-
tudományok gondjai. Az agyelszívás több
skálán is érvényesül. Regionális fejlesztésre
van szükség ahhoz, hogy Budapest ne vonz-
za el a vidéki tehetségeket. Az amerikai agy-
elszívás nemcsak a szegényebb országokat
érinti: az EU-ból is jócskán kerül szürkeállo-
mány az USA-ba. Kínára viszont érdemes
figyelni: elérték, hogy emigrált tudósaik tö-
megesen települnek vissza az anyaországba.

Az elõadásokat követõen Kiss Péter és
Vizi E. Szilveszter aláírta a kormány és az MTA
közötti szerzõdést, amely szerint a kormány
a bázisköltségvetésen felül támogat olyan
stratégiai jellegû kutatásokat, amelyeket az
MTA alaptevékenysége mellett végez el.

Az ünnepélyes aláírás után a Wahrmann
Mór-érem átadása következett. Ez az ipar
vagy kereskedelem területén szerzett érdem
elismerésére szolgáló kitüntetés 1893-ban
született, amikor Eötvös Loránd volt az MTA
elnöke és Szily Kálmán a fõtitkára. Egy év-
század szünet után az Akadémia felújította e
kitüntetés hagyományát, és az érmet Juhász
Endrének ítélte oda, hazánk EU-csatlakozási
fõtárgyalójaként végzett – kormányokon át-
ívelõ – eredményes tevékenységéért. A ki-
tüntetett fõtárgyaló rövid köszönõ beszédé-

ben megemlítette, hogy a tárgyalások során
nem volt mindvégig biztos a csatlakozás
lehetõsége, és az EU-tagság nem garancia,
hanem esély a felemelkedésre. Az Akadé-
miával való kapcsolatát azért is fontosnak
tartja, mert a kormány EU-ügyekért felelõs
tárca nélküli minisztereként a tudomány
menedzselése is a feladata lesz.

A köztestületi ülés záró eseménye az
MTA-székház aulájában levõ Deák-dom-
bormû megkoszorúzása volt Deák Ferenc
születésének 200. évfordulójára emlékezve.

*

Az MTA 172. közgyûlésén a résztvevõk
elõször kegyeletük jeléül néma felállással
emlékeztek az elõzõ közgyûlés óta elhunyt
Csibi Sándor, Dohy János, Flerkó Béla, Kiss
Lajos, Lévai András, Marx György, Pécsi
Márton és Salánki János rendes tagokra,
Kákosy László levelezõ tagra, Imreh István
külsõ tagra, valamint Jerzy Kostrowiczki tisz-
teleti tagra. A határozatképesség megálla-
pítása és a tárgysorozat elfogadása után az
elnöklõ Hámori József rendes tag, alelnök
javaslatára a közgyûlés kiküldte a jegyzõ-
könyv-hitelesítõ, a határozatszövegezõ és a
szavazathitelesítõ alkalmi bizottságokat.

Ezt követõen Lõrincz Lajos rendes tag, a
Doktori Tanács elnöke ünnepélyesen átadta
az MTA doktora címet szerzett kutatóknak
oklevelüket. Az elmúlt hónapokban hetven-
kilenc kutató kapta meg az MTA doktora
címet, közülük a legfiatalabb harmincöt, míg
a legidõsebb hetvenöt éves.

Az ünnepélyes aktust az Eredmények és
újabb irányzatok a finnugrisztikában címû
tudományos elõadás követte, amelyen Ke-
resztes László debreceni professzor a magyar
nyelv eredetkérdéseivel foglalkozott. A ma-
gyar nyelv finnugor eredetét az összehason-
lító nyelvészet valamint a rekonstrukció
módszereivel már sikerült meggyõzõen, té-
nyekkel bizonyítani. Az ellenvélemények
érzelmi vagy politikai indíttatásúak. Vannak
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azonban még tisztázandó fontos kérdések,
ilyen az alapnyelv szétválásának kronológiája
és az õshaza helyének megállapítása.

A közgyûlés elsõ napi ülése az akadé-
mikusok gyûlésével ért véget, amelyen az
MTA rendes és levelezõ tagjai zárt ülés ke-
retében a jövõ évi tagválasztással kapcso-
latos kérdéseket vitattak meg.

*

A közgyûlés második napi ülésének levezetõ
elnöke Keviczky László rendes tag, alelnök
volt. A közgyûlés határozatképességének
megállapítása után az Akadémia díjainak
átadása következett.

Az MTA elnöksége az Akadémiai Arany-
érmet 2003-ban Harmatta János rendes tag-
nak, Herder- és Széchenyi-díjas nyugalma-
zott tanszékvezetõ egyetemi tanárnak, az
Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten és a Francia Tudományos Akadémia le-
velezõ tagjának adományozta életmûvéért,
az ókori görög-római világ és az ókori Kelet,
különösen Irán nyelveinek és történetének
kutatásában elért, nemzetközileg is nagyra
értékelt eredményeiért, a magyar õstörténet
kérdéseinek tisztázásához való hozzájárulá-
sáért, és a fiatalabb nemzedékeknek távlatos,
igényességre nevelõ tanári tevékenységéért.

Az MTA legmagasabb elismerésével
kitüntetett Harmatta János köszönõ szavaival
együtt – tudós-tanár voltához hûen – röviden
ismertette, hogy miként alakult ki a kitünte-
tések, érmek intézménye az ókorban.

AKADÉMIAI DÍJAT  kapott:

Újváry Zoltán, a néprajztudomány doktora,
a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéké-
nek emeritus professzora Gömöri magyar
néphagyományok címû kötetéért, a történeti
Gömör megye népköltészetének, szokás-
hagyományának, egész folklór-mûveltségé-
nek felfedezés értékû feltárásáért;

Ádám Magda, a történettudomány
doktora, az MTA Történettudományi Inté-

zete nyugalmazott tudományos tanácsadója,
a 20. századi hazai diplomáciai forráskiad-
ványokban való közremûködéséért, különös
tekintettel a Documents d’archives français
sur l’histoire du Bassin des Carpates 1918-
1932.  Vols. I–IV sorozat fõszerkesztõjeként
végzett munkájáért;

Berkes István, a matematikai tudomány
doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet tudomány tanácsadója,

Csáki Endre, a matematikai tudomány
doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet tudományos osztályvezetõje,

Tóth Bálint, az MTA doktora, a BMGE
Matematika Intézete Sztochasztika Tanszé-
kének tanszékvezetõ egyetemi tanára a
modern valószínûségszámításban elért, nagy
nemzetközi elismertséget kiváltó eredmé-
nyeikért (megosztott díj);

Gáborjányi Richárd, az MTA doktora,
a VE Georgikon Mezõgazdtudományi Kará-
nak egyetemi tanára és

Tóth Miklós, a mezõgazdasági tudo-
mány doktora, az MTA Növényvédelmi Ku-
tatóintézete Állattani Osztályának tudomá-
nyos osztályvezetõje (megosztott díj).
Gáborjányi professzor közel négy évtizeden
át végzett kutatói és oktatói tevékenységé-
nek eredményei kiemelkedõek. Az MTA
Növényvédelmi Bizottsága tagjaként (2002-
tõl elnökeként) erõsíti az egyetemek és ku-
tatóintézetek kapcsolatát, és elõsegíti az in-
tegrált növényvédelem térhódítását a mezõ-
gazdasági kultúrában és a gyakorlatban. Tóth
Miklós hazánkban elsõként hozott létre
speciális laboratóriumot rovarferomonok
alapkutatási szintû vizsgálatához. Az ott
kidolgozott új módszerek alkalmazásával
tanulmányozta a feromonok kibocsátásával
és felfogásával kapcsolatos etológiai és
fiziológiai kérdéseket. A CSALOMON fero-
moncsapda-család beindításával és folyama-
tos bõvítésével a mezõgazdasági gyakorlat
számára is elérhetõvé tette alapkutatási
eredményeit;
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Nagy M. György, az orvostudomány
doktora, a Semmelweis Egyetem Humán-
morfológiai és Fejlõdésbiológiai Intézetének
egyetemi tanára a prolaktinelválasztás sza-
bályozásának kutatásában elért, nemzetkö-
zileg is elismert számos eredeti eredményé-
ért. Különösen kiemelendõek az utóbbi évek-
ben tett jelentõs megfigyelései, amelyek
alapján új szabályozó mechanizmusok
létezését vetette fel. Nagyszámú fiatal kutató
munkáját irányította, és sok ifjú tudós nõtt
fel mellette;

Hegedûs István, a mûszaki tudomány
doktora, a BMGE Hidak és Szerkezetek
Tanszékének egyetemi tanára a térbeli rá-
csok, héjszerkezetek és a szerkezeti topo-
lógia témakörében kifejtett iskolateremtõ
tevékenységéért;

Kollár László, a kémiai tudomány dok-
tora, a Pécsi Tudományegyetem Szervetlen
Kémiai Tanszékének tanszékvezetõ egye-
temi tanára az átmenetifémek királis komp-
lexeinek enantioszelektív katalizátorokként
való alkalmazása terén elért eredményeiért,
királis építõelemek újszerû szintéziséért;

Sarkadi Balázs, a biológiai tudomány
doktora, az Országos Gyógyintézeti Köz-
pont Hematológiai és Immunológiai Intéze-
tének tudományos igazgatóhelyettese és

Váradi András, a biológiai tudomány
doktora, az MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézetének tudományos ta-
nácsadója az ún. ABC transzporterekkel kap-
csolatos jelentõs eredményeikért. Szoros tu-
dományos együttmûködésük során szerzõ-
társakként több mint harminc magas színvo-
nalú folyóirat-közleményt jelentettek meg
az ABC transzporterekrõl, és több könyv-
fejezet megírására, illetve egy összefoglaló
kötet szerkesztésére kaptak felkérést (meg-
osztott díj);

Lõrincné Istvánffy Hajna, a közgaz-
daság-tudomány doktora, a VE Nemzetközi
Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezetõ
egyetemi tanára, aki három évtizedes egye-

temi oktatói tevékenysége mellett mindvé-
gig komoly kutatómunkát végzett. Különö-
sen fontos és a hazai szakirodalomban úttörõ
jellegû kutatást folytatott az európai integ-
ráció pénzügyi-valutáris összefüggéseirõl,
amely könyv alakban Nemzetközi pénz-
ügyek címmel jelent meg 1999-ben, illetve
a gazdasági-pénzügyi unió mûködési prob-
lémáiról, amely monográfiaként Pénzügyi
integráció címmel látott napvilágot 2001-
ben;

Haas János, a földtudomány doktora,
az MTA-ELTE Geológiai Kutatócsoport veze-
tõje, az elmúlt tíz év során kifejtett kiemel-
kedõ kutatói és oktatói tevékenységéért.
Oktatói tevékenységének kézzelfogható
eredményei többek között azok a tanköny-
vek, amelyek a geológusképzésben koráb-
ban hiányoztak. Kiemelkedõ szervezõ és
szerkesztõi munkája eredményeként jelent
meg a Magyarország földtani felépítésének
modern szintézisét összefoglaló, angol nyel-
ven publikált, több neves szerzõ nevével
fémjelzett kézikönyv;

Lévai Péter, az MTA doktora, az MTA
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének
tudományos tanácsadója és

Trócsányi Zoltán, az MTA doktora, a
Debreceni Egyetem Kísérleti Fizika Tan-
székének egyetemi tanára, az MTA Atom-
magkutató Intézetének tudományos tanács-
adója nagyenergiás kísérleti eredmények
(LEP, RHIC) elméleti értelmezésében elért
eredményeikért (megosztott díj).

AKADÉMIAI ÚJSÁGÍRÓI DÍJAT kapott

Lukácsi Béla, a Kossuth Rádió tudományos
szerkesztõségének munkatársa, aki hosszú
évek óta magas színvonalon közvetíti a kö-
zönség számára a magyar és a nemzetközi
tudomány eredményeit; mûsorait egyaránt
jellemzi a közérthetõség, a tudományos
hitelesség és az alaposság;

Elek László, a Magyar Rádió szerkesztõ-
je és a Magyar Tudomány vezetõ szerkesz-
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tõje, akinek mûsorait, riportjait a széles körû,
naprakész biológiai ismeretek, a kitûnõ szer-
kesztés, a legújabb problémák iránti érzé-
kenység és a közérthetõség jellemzik. Ki-
emelkedõ szerepe van a Magyar Tudomány,
az MTA folyóiratának korszerûsítésében.

*

A kitüntetési ceremónia után a közgyûlés az
elnöki expozéval folytatódott. Vizi E. Szilvesz-
ter arról számolt be, hogy mit tett az MTA a
magyar tudományosság érdekében. A rész-
ben beláthatatlan társadalmi-gazdasági fejlõ-
dés összetett feladatok elvégzésére kötelezi
az Akadémiát. A tudomány is globalizálódott,
a K+F a 21. század fejlõdési motorjává vált. A
magyar gazdaságot is exponenciális fejlõdési
pályára kell juttatni. Ezt is célozza a kormány-
nyal aláírt megállapodás, ami nem mond ellent
annak, hogy az MTA egyik értéke továbbra is
a függetlensége marad. A kormány tanácsadó
testületeiben való részvétellel megnõtt az
Akadémia szerepe. Együttmûködési megálla-
podások jöttek létre több minisztériummal is.

Az Akadémia területi bizottságain belül
tagozatok jöttek létre az egyetemi városok-
ban, amelyek e fontos települések értelmi-
ségi elitjét tömörítik. A nemzeti kulturális
értékek védelme keretében Illyés Gyula ha-
gyatéka az Irodalomtudományi Intézetbe
került, a Füst Milán-hagyatékból pedig kiál-
lítást szándékoznak összeállítani. Az MTA
törekszik mûvészeti gyûjteményének gya-
rapítására is. Elkészült a korábbi MTA-elnökök
portréja.

Az MTA hagyományaiból fakadó köte-
lessége olyan kérdésekben állást foglalni,
amelyek az ország mûveltségi szintjét, s így
jövõjét is érintik. Ezért foglalt állást az MTA a
közoktatással kapcsolatban, aggodalmát
kifejezve amiatt, hogy az érettséginél nincs
kötelezõ természettudományi tárgy.

Az értékõrzõ konzervativizmus mellett
az Akadémiára a nyitottság is jellemzõ. Em-
lékezetes a külsõ tagság intézményének

1990-es bevezetése, amely a politikai nyitás
elõtt történt. Megemlítendõ, hogy kiemelke-
dõ külföldi magyar tudósok ajánlották segít-
ségüket az anyaországon kívüli magyar egye-
temek támogatásához.

Az Akadémia tevékenységét láttatni is
kell a tudomány elismertetéséhez. A Min-
dentudás Egyetemének sikere minden elõze-
tes várakozást felülmúló: honlapját eddig 2
milliószor keresték fel, és 8 millió oldalt töl-
töttek le onnan, az elõadásokat pedig ezer–
ezerkétszáz résztvevõ hallgatja a helyszínen.
Az elõadások közreadása a különbözõ tévé-
csatornákon pedig arra példa, hogy értéket
teremtõ tévémûsort is lehet sugározni.

Az MTA presztízsét jelzi, hogy a japán
császári pár és a lengyel államfõ maguk kez-
deményezték az Akadémián történõ látoga-
tásukat (és elõadás tartását) magyarországi
tartózkodásuk alkalmából. A nemzetközi
kapcsolatok egyik fontos szerepe, hogy kül-
földön is láttassa magát a magyar tudomány.
A 2003 novemberében megrendezendõ
Budapest Science Forum is minden bizony-
nyal növeli az MTA tekintélyét, de a fórum
megszervezése hatalmas munka.

A fiatal kutatógeneráció tevékenységé-
nek elismerésére, munkájuk ösztönzésére
szolgál az újonnan alapított és elsõ ízben
odaítélt Talentum-díj. A jelentõs pénzzel járó
díjat a három nagy tudományterület egy-egy
fiatal mûvelõje kapja.

Az Akadémia értékrendjét szem elõtt
tartva készül a jövõ évi tagválasztásra.

EU-tagként remélhetõleg több pénz jut
majd a K+F-re, de teljesíteni is többet kell.

Az elnöki expozé végén Vizi akadémi-
kus felsorolta, hogy az elmúlt idõszakban
milyen nemzetközi elismerésben részesül-
tek az Akadémia tagjai, és megemlítette a
2003-ban Széchenyi-díjjal kitüntetett akadé-
mikusok nevét is. Az idén odaítélt húsz Szé-
chenyi-díj közül tizenhárom az MTA tagjainak
jutott. Befejezésül az MTA elnöke felsorolt
néhány olyan új kutatási eredményt, ame-
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lyek nagy nemzetközi visszhangot váltottak
ki, vagy jelentõs szabadalom született belõ-
lük, némelyikük pedig rövid idõn belül tan-
könyvi anyaggá vált.

Az elnök beszédét a fõtitkári expozé kö-
vette: Kroó Norbert rendes tag bevezetõjé-
ben arra utalt, hogy ez az utolsó közgyûlés
az EU-csatlakozás elõtt. A rohamos tempójú
átalakulás, a világszerte változó prioritások
miatt változnak a kutatás módszerei is. Elõtér-
be kerül a multidiszciplinaritás.

Az MTA megítélése egyre pozitívabb,
amit nemcsak statisztikai adatok (pályáza-
tokon elnyert összegek, a köztestületi lét-
szám alakulása, stb.) bizonyítanak, hanem a
kormányzati és egyéb szervek növekvõ igé-
nye, hogy a tudomány illetve az Akadémia
képviselõit bevonják bizonyos testületek,
fórumok munkájába. A nemzetközi kapcso-
latok terén nagy elõrelépés, hogy hosszú
elõkészítés után végre sikerült megkötni a
francia CNRS-sel való együttmûködési
szerzõdést.

A kutatómunka eredményességét állan-
dóan mérni kell. Ehhez nyújt segítséget az
újonnan létrehozott Akadémiai Tudományos
Publikációs Adatbank.

A kutatás körülményeit illetõen elõrelé-
pés az elõzõ esztendõben végrehajtott
kutatói béremelés. Ezt most a kutatói létszám
növelésének kell követnie, mert az igényelt
kutatások egy részét kapacitáshiány miatt
nem tudják elvállalni a kutatóhelyek.

A fõtitkár ezután megemlítette az akadé-
miai kutatóhelyek pályázati sikereit, és átte-
kintette a pályázati lehetõségeket.

A korábbi 138 támogatott kutatócsoport
helyett – az új pályázati forduló lebonyolítása
után – most 171 ilyen csoport mûködik. Az
Akadémia tervezi a csoportok elmúlt négy
évi tevékenységérõl szóló beszámolókat
tartalmazó könyv kiadását. Sajnálatos tapasz-
talat, hogy a kutatócsoportok eredményeit
közlõ publikációk egy részében nincs utalás
az MTA-támogatásra.

Az MTA kutatói által készített publikációk
száma nõtt az egy évvel korábbihoz képest,
a szabadalmaké viszont nem. A fõtitkár to-
vábbi konkrét példákat emelt ki a legfon-
tosabb kutatási eredmények közül.

A pozitív tendencia folytatásához igazolni
kell, hogy a hazai kutatásra költeni jó befek-
tetés. Meg kell erõsíteni a gazdasággal való
kapcsolatokat, s e tekintetben mindkét oldal-
nak lépéseket kell tennie. Szükséges továb-
bá az Európai Kutatási Térségbe való integrá-
lódás, s ehhez még jobban meg kell tanul-
nunk pályázni. Az EU-val kapcsolatos eddigi
tapasztalatainkat kötelességünk átadni a
gazdasági élet más szereplõinek. További
lényeges feladat a kutatói állomány fiatalítása.

Az MTA nemzetközi kapcsolatairól szólva
a fõtitkár megemlítette a hazai EU kiválósági
központok létét, a visegrádi országokkal
folytatandó tudományos együttmûködés
fontosságát, továbbá azt a tényt, hogy negy-
venkilenc országgal áll fenn akadémiai
együttmûködés. A legújabb fejlemény az
European Research Council létrehozásának
gondolata: már folynak e kutatási tanács
létesítésével kapcsolatos tárgyalások.

A könyvtárak mûködését sikerült az
alaptevékenység részeként elismertetni, és
ennek kedvezõ hatása már látszik is.

A fõtitkár köszönetet mondott az akadé-
miai bizottságok tevékenységéért, és ki-
emelte a titkárság dolgozóinak munkáját. A
Titkárságot nem elégedetlenségbõl, hanem
a munka hatékonyságának további növelése
érdekében világítják át.

Kroó Norbert szólt a minisztériumokkal
való akadémiai kapcsolatról is, amelyek
közül az oktatási tárcával a legszorosabb a
kontaktus. A Nemzeti Fejlesztési Terv és az
egyéb szerzõdések által más tárcákkal is ko-
operál az MTA.

Beszámolója végén a fõtitkár megemlí-
tette, hogy körvonalazódik egy régi gond
megoldása – az akadémiai nyugdíjasház lé-
tesítése.

Tudós fórum
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A következõ két napirendi pontot is a fõ-
titkár terjesztette be. Kérte az MTA 2002. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló (írás-
ban részletezett) beszámoló elfogadását,
majd ugyancsak elfogadásra ajánlotta a 2004.
évi akadémiai költségvetés tervét. Ez utób-
biban csak a prioritások vannak megfogalmaz-
va, mivel a jövõ évre vonatkozó költségvetési
tárgyalások még nem kezdõdtek el. Az össze-
sen 8,4 milliárd Ft költségvetési növekményt
az MTA a következõ fõbb jogcímeken kéri:

• a gazdaság fejlesztéséhez hozzájáruló
kutatási eredmények eléréséhez szükséges
feltételek megteremtése a kutatóintézetek-
ben;

• az infrastruktúra fejlesztése;
• a kormány és az Akadémia közötti szer-

zõdés végrehajtásának 2. üteme;
• a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése;
•a kutatói létszám növelése (fiatal kuta-

tókkal);
• az újonnan megválasztandó levelezõ

tagok tiszteletdíja.
A fõtitkár felhatalmazást kért, hogy a tár-

gyalásokon az MTA ezeket az irányelveket
képviselje.

A közgyûlés az elnöki és a fõtitkári expo-
zé fölötti vitában heten szólaltak fel:

Simai Mihály rendes tag szóvá tette, hogy
a novemberi Budapest Science Forum terve-
zett programjában nem szerepel az 1999-
es Tudomány Világkonferenciája által meg-
vitatásra ajánlott számos fontos kérdés, pél-
dául a tudomány fokozódó privatizációja.
Megfontolásra ajánlotta a felsõoktatás és a
tudomány kapcsolatrendszerének módosítá-
sát is. Végül sajnálkozását fejezte ki, hogy az
akadémiai intézetek eredményeit bemutató
könyvek szerkesztésekor nem a nemzetkö-
zi értékítélet alapján történt a válogatás.

Beck Mihály rendes tag felvetette, hogy
szükséges a köztestületi tagsághoz fûzõdõ
követelmények, kötelezettségek és jogok
megfogalmazása. A következõ közgyûlésig
tudományetikai kódexet is kellene alkotni.

Tétényi Pál rendes tag az eredmények
ellenére úgy látja, hogy a kutatásirányításban
még sok a teendõ, és mihamarabb tisztázni
kell a K+F-fel kapcsolatos új kormányzati
intézmények feladatait. Felvetette továbbá,
hogy a kormány részére készített beszámo-
lóban utalni kell a Pakssal kapcsolatos hát-
térmunkára. A jelenlegi minõsítési rendszer-
ben alkalmazott pontozást (0-3 közötti pont-
határok) a feladatra alkalmatlannak minõsí-
tette. Tágabb ponthatárt, vagy az igennel és
nemmel szavazás bevezetését javasolja.

Katona Gyula rendes tag arra hívta fel a
figyelmet, hogy az EU-pályázatokban való
részvételhez egy kritikus tömeget kell elérni,
amihez csak az intézetekben koncentrált szel-
lemi erõ a megfelelõ, a kis tanszékeké nem.
Az oktatással kapcsolatban azt javasolta, hogy
a posztdoktori képzés kutatóintézetekben is
történhessen, amire ma nincs jogi lehetõség.

Ritoók Zsigmond rendes tag a fiatalítás
fontosságát hangsúlyozta. A sikeres kutatói
pályakezdéshez a nem gyakorlati kutatások
eredményeinek elismerése is szükséges.

Bazsa György, a kémiai tudomány dok-
tora bejelentette, hogy azzal a kéréssel adta
át az MTA elnökének a közgyûlés doktorok
képviselõinek márciusi gyûlésén elfogadott
javaslatokat, hogy az Akadémia elnöksége
tárgyalja meg azokat.

Király Zoltán rendes tag tájékoztatta a köz-
gyûlést a tudománynépszerûsítõ klubestek-
rõl, és hasonló kötetlen rendezvények szerve-
zését ajánlotta a területi bizottságoknak is.

A vitában felvetett kérdésekre adott rö-
vid válaszában Kroó Norbert elmondta, hogy
a Science Forum napirendjére nem vették
fel az összes lehetséges témát, hiszen az
egyik célfórum rendszeressé tétele. A kor-
mány számára szóló beszámoló szövegének
módosítására még van lehetõség. A poszt-
doktori képzés átszervezése felszaggatná az
egyetemek és a kutatóintézetek közötti
kapcsolat nemrég begyógyult sebeit. Az
akadémiai kutatók eredményeit összefog-
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laló kötetekben valóban információvesztés
lép fel az intézetek által beküldött szövegek
rövidítése során.

A válaszadást Vizi E. Szilveszter folytatta.
A tudományirányítás egyik nagy hiányossá-
gaként említette, hogy nem született meg
az innovációs törvény. Ugyanakkor a hazai
tudomány nem lehet pártpolitikai viták tár-
gya. Ezt szerencsére a pártok is belátják, és a
K+F-fel kapcsolatos ügyekben valamennyi
parlamenti párt egyformán szavaz. Az MTA
elnöke Beck Mihály mindkét felvetését elfo-
gadásra javasolta, és megköszönte a dokto-
rok gyûlésének javaslatait. Ritoók és Király
akadémikusok felszólalása kapcsán pedig a
társadalom- és természettudományok szim-
biózisára, sajátos együttmûködésére utalt.

Az Akadémia vezetõinek reflexiói után a
közgyûlés nyílt szavazással, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 2002. évi aka-
démiai költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót és a 2004. évi akadémiai költség-
vetés irányelveit, továbbá a két expozét és
a vitában elhangzottakra adott elnöki és
fõtitkári választ.

Az MTA tevékenységérõl a kormány
számára készített tájékoztatót Meskó Attila
rendes tag, fõtitkárhelyettes terjesztette elõ.
Az írásban közreadott dokumentumrövid
szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy míg
1994-ben 6300 köztestületi tag volt hatvan-
négy év átlagéletkorral, most 10 165 tagból
áll a köztestület, és az átlagéletkor ötven-
nyolc év. A köztestületnek hatszáz határon
túli tagja van. Pozitívumként értékelte azt is,
hogy a közgyûlési doktorok képviselõinek
választásában a doktorok 73 %-a vett részt.
Az Akadémia egyre több szakértõi felkérést
kap kormányzati szervektõl, arra is akad
példa, hogy az MTA képviselõje moderátor
szerepet tölt be a miniszterek között. A tájé-
koztató arra is felhívja a figyelmet, hogy az
EU-ban egy kutató évente 50 M Ft-ba „kerül”,
nálunk ez az összeg jóval alacsonyabb, s ez
sok szempontból hátrányos.

A magyar tudomány 2001-2002. évi hely-
zetérõl szóló, az Országgyûlés számára ké-
szített beszámolót Marosi Ernõ rendes tag, alel-
nök terjesztette elõ. Megemlítette, hogy míg
az MTA-ról aránylag könnyû áttekintést kapni,
a tudomány országos helyzetére vonatkozó
kép – a statisztikai rendszer tökéletlensége
miatt – hiányos, ezért kiegészítésekre van
szükség. Ez a feladat azonban nyár végéig
elvégezhetõ, és a tudományos osztályoktól
várja a kiegészítéseket a közérthetõen meg-
fogalmazott tudományos eredményekrõl.

A közgyûlés a kormánynak szóló jelentés-
rõl és az Országgyûlésnek készített beszámo-
lóról adott tájékoztatást egyhangú szavazás-
sal elfogadta. További négy szavazás követ-
kezett, amelyeken a közgyûlés elfogadta

• a közgyûlési bizottságok mandátumá-
nak meghosszabbítását a 2004. májusi köz-
gyûlésig, mivel ebben az évben az MTA már
nem tart újabb közgyûlést;

• az MTA és a Tudományetikai Bizottság
ügyrendjének módosítására vonatkozó
elõterjesztést (a korábbi alapszabály-módo-
sítási javaslat helyett);

• az MTA határon túli köztestületi tagjaira
vonatkozó ügyrendi kiegészítõ javaslatot;

• a közgyûlési doktor képviselõk tudo-
mányterületi arányának megállapítására vo-
natkozó elõterjesztést.

A levezetõ elnök tájékoztatta a közgyû-
lést az Akadémikusok gyûlésének döntésé-
rõl, amely szerint a rendes és levelezõ tagok
összlétszámára felsõ határt állapít meg az
MTA elnöksége, és új levelezõ tagok jelölé-
sénél az eddigi két személy helyett hármat
javasolhat minden rendes illetve levelezõ tag.

A határozati javaslatot Bálint Csanád le-
velezõ tag, a határozatszövegezõ bizottság
elnöke terjesztette be. A szövegjavaslatot
pontosítás után a közgyûlés elfogadta. A hatá-
rozat szövegének véglegesítésére – az
elfogadott javaslat tartalmi változtatása nélkül
– az elnökség kapott felhatalmazást.

Szabados László

Tudós fórum


