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Epizódok a radioaktivitás hazai történetének kezdeteibôl

Radnóti Katalin
ELTE TTK Fizikai Intézet

A 20. század elejének aktuális és érdekes kutatási
területévé váltak a nukleáris kutatások. Egyre többen
kezdtek el foglalkozni a téma legkülönbözôbb aspek-
tusaival. Több nôi kutató is izgalmasnak találta ezt az
új területet. Növekedett az egyetemre járó nôk száma,
mivel akkoriban már nem egy országban engedélyez-
ték a nôk egyetemi tanulmányait. Közülük számosan
választottak nukleáris jellegû kutatási témákat. Két
nevezetes hely volt akkoriban, ahol viszonylag sok nô
kutathatott. Az egyik Párizsban, a Marie Curie által
alapított intézetben, a másik pedig Bécsben.

Hazánkban a nôhallgatók szinte a századfordulóig
ki voltak zárva az egyetemekrôl. 1896-ban iratkozhat-
tak be az elsô, bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi
pályára készülô nôhallgatók a budapesti egyetemre.
Jelentôs változást e tekintetben az elsô világháború
évei hoztak. Ekkor ugyanis a férfiak katonai szolgá-
lata következtében az egyetemeken megduplázódott
a nôhallgatók aránya.

Feladat nagyon sok volt, hiszen fel kellett térképez-
ni a radioaktív családokat (amelyeket napjainkban
már minden függvénytáblázat tartalmaz), elkerülhe-
tetlen volt meghatározni a felezési idôket, és megvizs-
gálni a kibocsátott sugárzások különféle hatásait, be-
leértve az orvosi alkalmazások széles körét.

A magyar kutatók nemcsak, hogy ismerték a leg-
újabb kutatási eredményeket, de alkotó módon hoz-
zájárultak a továbbfejlesztésükhöz, a meglehetôsen
szûkös kutatási lehetôségek ellenére. Ezt mutatják a
hazai szakfolyóiratokban megjelent cikkek, illetve az
akkor készült doktori értekezések. A radioaktivitással
kapcsolatos kutatások hazánkban a méréstechnika és
az ásványvízvizsgálatok, valamint az orvosi radiológia
köré csoportosultak. A radioaktivitás témaköre hama-
rosan megjelent az oktatásban, majd nem sokkal ké-
sôbb a tudományos ismeretterjesztésben is [1]. A kuta-
tók megvitatták egymás eredményeit a Természettu-
dományi Társulat, vagy a Magyar Tudományos Aka-
démia keretei között, és ezekrôl a vitákról publiká-
ciók is készültek. Írásunk következô részében két
magyar asszony munkáságát mutatjuk be.

Götz Irén Júlia
Magyaróvár, 1889. április 3. – Ufa, Szovjetunió, 1941.

Gimnáziumi tanulmányait a Veres Pálné utcában lévô
budapesti nôgimnáziumban végezte, ahol kiváló ta-
nárai voltak, akik gondozták tehetségét. Késôbb fizi-
kát, matematikát, kémiát és filozófiát hallgatott a Bu-
dapesti Tudományegyetemen. Kémiában Lengyel
Béla, matematikában Beke Manó tanítványa volt. Itt
ismerkedett meg késôbbi férjével, Dienes Lászlóval,

aki bevonta a Galilei-kör munkájába. Már egyetemis-
ta korában igen tájékozott volt a radioaktivitás téma-
körében, jól ismerte Rutherford és a Curie-házaspár
munkásságát. Minden bizonnyal olvasta Marie Curie
doktori értekezését is.

1911–1912-ben, doktori értekezésének megvédé-
sét követôen, alkalma volt Madame Curie párizsi la-
boratóriumában posztgraduális tanulmányokat foly-
tatni. Ott a rádium β-sugárzásával foglalkozott. A té-
máról írt publikációra többen hivatkoztak, például
Soddy is. A hazai szakirodalomban azonban nem ta-
lálható semmiféle utalás. Götz Irén nukleáris téma-
körbe esô, szépen induló kutatásai lehetôségek híján
be is fejezôdtek, mivel nem sikerült bejutnia az egye-
temi laboratóriumba. A továbbiakban a kémia más
területén dolgozott.

1913-tól az Állatélettani Kísérleti Állomás munka-
társa volt, amelyet Tangl Ferenc vezetett, s itt végzett
kutatási eredményei egy részét Gróh Gyulával együtt
publikálta. Ebben az évben kötött házasságot Dienes
Lászlóval, akivel 1938-ig élt együtt. Három leánygyer-
mekük született. A Tanácsköztársaság alatt egyetemi
katedrát kapott (1919. április 10.), és elméleti kémia
elôadásokat tartott heti három órában. Ô volt az elsô
nô, aki hazánkban egyetemen adott elô.

1919-ben jelent meg a Magyar Chemiai Folyóirat
márciusi számában a Folyadékok keverésekor beálló
térfogatváltozások okairól címû cikke, amely 1919.
január 28-án elôadás formájában is elhangzott a Ter-
mészettudományi Társulat ülésén, ahol nagy elisme-
rést aratott. Az írás elsô részében a folyadékok keve-
redésekor fellépô térfogatcsökkenés elméleti magya-
rázata szerepel, amelyet empirikusan is alátámasztott
néhány szerves folyadékkal végzett kísérlet eredmé-
nyeivel. Cikke késôbb megjelent német nyelven is a
kor egyik legrangosabb folyóiratában, a Zeitschrift für
Physikalische Chemie -ben, amelyet a Budapesti Tu-
dományegyetem Fiziológiai Tanszéke nyújtott be
1918-ban, és 1920-ban jelent meg.

A Tanácsköztársaság bukása után bujkálnia kellett.
Férje Bécsbe szökött, ô kénytelen volt Pesten marad-
ni, hogy megszülje második gyermeküket, majd a gye-

rekekkel Mosonmagyaróvárra
ment családjához. Itt azonban
felfedezték, és 1920 márciusá-
ban letartóztatták. Madzsar Jó-
zsef segítségével illegálisan
hagyta el az országot gyerekei-
vel. Csatlakozott férjéhez Bécs-
ben, de nem tudtak egziszten-
ciát teremteni, ezért 1920 ôszétôl
Bukarestbe mentek, innen pedig
Kolozsvárra. 1922-tôl 1928-ig a

150 FIZIKAI SZEMLE 2008 / 4



kolozsvári egyetem gyógyszertani intézetének adjunk-
tusa, majd docense volt, ahol gyógyszer- és élelmiszer-
kémiát adott elô. 1925-tôl az orvosi karon is elôadott
orvosi fizikai ismereteket. Ekkor született meg harma-
dik gyermeke. Tanulmányai jelentek meg a Korunk -
ban. A román vasgárdisták elôl családjával együtt me-
nekülni kényszerült, s Berlinben, majd 1931 telén
Moszkvában telepedett le, ahol 1938-ig a Nitrogén Ku-
tató Intézet tudományos munkatársa, késôbb osztályve-
zetôje volt. 1941 ôszén hamis vádak alapján letartóztat-
ták, de rövidesen felmentették. A börtönben szerzett
tífuszban halt meg [2]. 2007 végén Mosonmagyaróváron
utcát neveztek el róla.

Doktori értekezésének témája a rádiumemanáció
kvantitatív meghatározása volt [3]. Kísérleteihez tiszta,
híg rádiumbromid-oldatot használt, amelybôl az ema-
nációt a készülék evakuálása után átszívással vitte át.
A feladat egy méréstechnikai nehézség kiküszöbölése
volt, amit a rádiumemanáció gyors átalakulása során
keletkezett, egészen különbözô aktivitású termékek
okoztak. Ezt többféle módon próbálták áthidalni.
Götz szerint célszerû az emanációt 3 órán keresztül a
készülékben hagyni, mivel addigra már viszonylag
lassabbak a változások. Méréseit, a többi doktoran-
duszhoz hasonlóan, ô is a Weszelszky Gyula által ki-
fejlesztett készülékkel végezte, amelynek lényege az
volt, hogy egy kondenzátor egyik lemezére ismert
mennyiségû töltést visznek föl, és a kisülés sebességét
mérik. Mérôeszközként elektroszkópot használtak,
amelynek elmozdulása az elveszített elektromos töl-
téssel arányos. (Ez azért történik, mert a radioaktív
sugárzás ionizálja a levegôt, így az vezetô lesz.) A
készüléket Süss Nándor gyárában készítették, ahol az
Eötvös-féle torziós ingát is.

Dolgozatában írt a radioaktív bomlási sorokról és a
háromféle emanációról (rádium, tórium, aktínium).
Fontos észrevétele volt az, hogy a bomlások során
„egyensúlyi állapot következett be”. Ennek beállása
után megfigyelte és követte az exponenciális csökke-
nést. Mérései kiértékelésénél utalt arra, hogy az átala-
kulási termékek lerakódnak, erre használták akkori-
ban azt a kifejezést, hogy „indukálja a készüléket”.
Azért választotta az emanáció vizsgálatát, mivel a gázt
könnyû felfogni.

Idézet a dolgozatból: „Ha a rádiumemanáczióval
kevert levegô elektromos vezetôképességét mérjük,
azt tapasztaljuk, hogy a vezetôképesség, az emaná-
cziónak a készülékbe bocsátásától kezdve, eleinte
rohamosan, késôbb lassabban nô, körülbelül három
óra múlva eléri maximumát, majd csökkeni kezd. E
jelenségnek oka, Rutherford és Soddy elmélete alap-
ján, hogy a rádiumemanáczió, miközben a levegôt
vezetôvé tevô sugarait kilöveli, lassan bomlik, bomlá-
sának termékei azonban szintén rádioaktivok, ezek
eleinte szaporodnak, majd a rádiumemanáczióval
egyensúlyba kerülnek s végül vele együtt fogynak. A
rádioaktivitás nagyságának mértékéül ma leginkább
az általa vezetôvé tett levegô továbbította elektromos
mennyiséget használjuk fel, illetve abból következte-
tünk a jelenlevô rádioaktiv test mennyiségére.”

1. Táblázat. A rádium átalakulási termékei.

Az átalakulási
termék neve:

Milyen
sugarakat
lövel ki:

Bomlásának
félideje:

Az α-sugarak
hatástávola:

Rádiumemanáczió α, 3,8 nap 4,2 cm

" A α, 3 percz 4,8 cm

" B ? 28 percz –

" C α, β, γ 20 percz 7 cm

" D ? 40 év –

" E β, γ 6 nap –

" F α, 143 nap –

A fentiek az 238-as urán izotóp sorozatának tagjai,
amelyet urán–rádium sorozatnak neveznek. A táblá-
zatban említett izotópok mai jelölése és felezési idejük:

Radon 222-es izotóp 3,8 nap
Polónium 218-as izotóp 3 perc
Ólom 214-es izotóp 27 perc
Bizmut 214-es izotóp 20 perc
Ólom 210-es izotóp 22 év
Bizmut 210-es izotóp 5 nap
Polónium 210-es izotóp 139 nap
Kimaradt a sorból a polónium 214-es tömegszámú

izotópja, amelynek felezési ideje 10−4 s.
A sorozat végterméke az ólom 206-os izotópja. A

szerzô a táblázat utolsó oszlopában az α-részecskék
energiája helyett a kor szokásának megfelelôen a
hatótávolságot adta meg, mivel az egyértelmûbben
meghatározható volt. Az ólom 210-es izotópja kicsit
késôbb Hevesy György életében játszott jelentôs
szerepet, de errôl Götz Irén akkor még semmit nem
tudhatott.

Ábrázolta a vezetôképességet az idô függvényé-
ben, amelyre a saját elméleti számításaiból kapott
görbét is felrajzolta (1. ábra ). Látható, hogy Götz Irén
elméletét jól alátámasztják saját tapasztalatai. A másik
görbe, amelyhez nem tartoznak mérési eredményeket
jelentô pontok, az addig alkalmazott Curie–Danne
közelítô formula alapján került ábrázolásra.

ahol J0 a levegô vezetôképessége kezdetben, Jt pedig
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annak a tetszôleges idôben észlelt nagysága, λ1, λ2,
λ3, λ4 a rádium-emanációnak, illetve a rádium A-, B-,
C-nek átalakulási együtthatói, α, β, γ és µ állandók,
amelyeknek nagyságát α = 2,37, β = 1,37, γ = 0,57, µ
= 0,438-nak találták.

Götz Irén dolgozatát, munkáját nagyon magas szín-
vonalúnak tartották a kortársak, és mai szemmel néz-
ve is annak mondható. Világosan értette, hogy a mé-
rést akkor célszerû elvégezni, amikor már beállt a
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radioaktív egyensúly. Kísérleti kutatást végzett, de

1. ábra. Götz Irén mérései. A vezetôképesség–idô függvények.

2. ábra. A bécsi Rádium Intézetben. Róna Erzsébet középen ül.

komoly elméleti háttérrel, eredményeinek matemati-
kai megfogalmazásával, és ez nagyon imponáló volt.

1911-es doktori vizsgájának szóbeli kérdése a kö-
vetkezô volt: „a rádioactivitás története, a mérési
módszerek kritikai ismertetése, a rádioactivitás che-
miai jelentôsége”. Fôtárgy a kémia volt, melléktárgyai
a matematika és a kísérleti fizika.

Róna Erzsébet
Budapest, 1890. – Oak Ridge, USA 1981.

Budapesten végezte tanulmá-
nyait a Tudományegyetemen.
Már másodéves korában az Ál-
latorvosi Fôiskola kémiai labo-
ratóriumában dolgozott önkén-
tesként. Doktori értekezése
(1912, 33 oldal) teljes mérték-
ben kémiai témájú, címe: A
bróm és az egyértékû telített
aliphás alkoholok. Késôbb a III.
számú Kémiai Intézetben vé-
gezte kísérleteit. További munkássága azonban teljes
mértékben nukleáris témakörökhöz kapcsolódott.

Tanulmányai befejezése után Fajansnál dolgozott
Karlsruhéban. Az elsô világháború elôtt és alatt Buda-
pesten tevékenykedett. A radioaktivitás terén végzett
kutatásait követôen Tangl Ferenc kérésére kémiai
jellegû kurzusok vezetésében is részt vett a budapesti
egyetem hallgatói számára, amint az saját visszaemlé-
kezéseiben olvasható [4]. Ez afféle tanársegédi mun-
kakör lehetett. Ennek az az érdekessége, hogy ezek
szerint ô az elsô nô, aki egyetemen hallgatókkal fog-
lalkozott, ha nem is tartott rendszeres elôadásokat,
mint Götz Irén.

A Tanácsköztársaság leverése után a fehérterror
elôl Róna Erzsébet Berlinbe ment, és Otto Hahn mel-
lett dolgozott. Majd Stefan Meyer meghívására 1924-
tôl a bécsi Rádium Intézetben folytatta munkáját (2.
ábra ), ahol hamarosan komoly elismerést vívott ki

magának. Az Intézet megbízásából Irene Curie mun-
katársaként is tevékenykedett Párizsban a Curie Inté-
zetben. Polóniumot állított elô, amelyet aztán a bécsi
intézet kapott meg kutatási célokra. Eközben elsô
kézbôl, a helyszínen élte át az elsô mesterséges radio-
aktív elem felfedezését, amelyért a Joliot-Curie-házas-
pár Nobel-díjat kapott.

Ausztria 1938-as annektálása után a zsidó szárma-
zású tudósok, így Róna Erzsébet is, elhagyták az inté-
zetet. Elôbb Cambridge-be, majd Oslóba ment. Itt talál-
kozott Otto Hahnnal, aki elmondta neki a maghasadás
felfedezését, amelyet Lisa Meitner magyarázott meg.
Innen még hazajött Magyarországra, majd Amerikába
ment 1941-ben. További pályafutása ott folytatódott, és
ott is komoly tekintélyû tudós lett. A Manhattan-pro-
jektben is részt vett, polónium elôállítása volt a felada-
ta. Oak Ridge-ben dolgozott, tanított, majd késôbb Mia-
miban lett professzor. A tengervíz összetételének meg-
határozásával foglalkozott az aktivációs analízis mód-
szerének felhasználásával. Késôbb visszatért Oak
Ridge-be, ahol sok személyes élményérôl számolt be,
amelyek összefonódtak a nukleáris tudomány fejlôdé-
sével, alakulásával. A könyv 1978-ban jelent meg. Elis-
mertségét jelzi a róla megjelent nekrológ [5].

Elsô publikációja 1914-ben, 24 éves korában jelent
meg. Ebben az urán bomlási sorozatának vizsgálati
eredményeit közli. A munkát Zemplén Gyôzô ismer-
tette a Magyar Tudományos Akadémia ülésén. Róna
Erzsébet cikkében leírja, hogy az urán kibocsát egy
α-részecskét, majd ezt két β-bomlás követi, és ismét
urán keletkezik. Az egyik köztes termék az akkor még
ismeretlen protaktínium, amelyet Lise Meitner és Otto
Hahn csak 1917-ben fedezett fel, de tudták, hogy lé-
teznie kell, és Róna Erzsébet utalt is rá. Rámutatott
arra, hogy a tórium bomlási sorában szintén megfi-
gyelhetô egy ehhez hasonló folyamat. A keletkezett
anyag mégsem teljesen azonos az eredeti kiindulási
anyaggal, mivel négy egységgel könnyebb izotóp
keletkezik az átalakulás során.
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Cikkében a következôképp írja le a folyamatot:

3. ábra. Az urán-238 bomlási sora. Ebben a bomlási sorban van a
híres RaD, amelyet Hevesy György nem tudott elválasztani az ólom-
tól, hiszen az a 22 év felezési idejû ólomizotóp.
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4. ábra. A tórium bomlási sora. Ebben a bomlási sorban van a ThB,
amely az ólom 10,6 órás felezési idejû izotópja. Ezt használták elô-
ször nyomjelzésre.
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5. ábra. Az urán-235 bomlási sora. Régebben aktíniumsorozatnak
nevezték.
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UI → UXI → UXII → UII.

Az egyes tagok a bomlási sor ismeretében azonosítha-
tók. Mai jelöléseinkkel a következôképp írjuk le a
folyamatot:

238
92U →α 234

90Th →β 234
91Pa →β 234

92U

Az aktivitásmérésekhez a kor méréstechnikájának
megfelelôen por alakban állította elô a különbözô
termékeket, amelyeket kondenzátorlemezen szétte-
rített, és mérte az aktivitások idôbeli változását. Ró-
na Erzsébet munkájának könnyebb nyomon követé-
se érdekében bemutatjuk a bomlási folyamatokat a
mai jelölések felhasználásával is a 3., 4., 5. ábra
segítségével.

Hevesy György javaslatára Róna Erzsébet az UY-t
(amely a tórium 231-es tömegszámú izotópja) akarta
elôállítani elkülönítve az UX-tôl (amely a tórium 234-
es tömegszámú izotópja). Ez sikerült is, a különbözô
felezési idôk ismeretének köszönhetôen. Azonban az,
hogy az uránnak kétféle sorozata van, és a keresett
UY a másik sorozat tagjaként számontartott urán 235-
ös tömegszámú izotópjából keletkezik α-bomlással,
nem volt még világos abban az idôben. Ezt az urán-
izotópot akkor még nem is ismerték, csak 1935-ben
fedezték fel tömegspektroszkóppal. Azt hitték, hogy a
sorozat már az uránnál (UI) elágazik, és két irányban
folytatódik, mivel több példát is ismertek az elágazás-
ra, amelyeket meg is említ a szerzô. Ezek a követke-
zôk: RaC, ThC és ActC, amelyek mind különbözô tö-
megszámú bizmut-izotópok, és három különbözô
sorozathoz tartoznak, amint az az eredeti jelölésekbôl
is látható. (A bizmut 214, 212 és 211 tömegszámú izo-
tópjai.) Bár azt furcsának tartotta, hogy mindkét eset-
ben α-bomlás történik. A következôt írta: „Ezen soro-
zatnál szokatlannak tûnik fel, hogy az urán mindkét
elágazása α átalakulás eredménye, eddig ilyen esetet
nem ismertünk és azt hittük, hogy elágazások csak
úgy jöhetnek létre, hogy az atomok egy része α részt,
a másika β részt lövel ki.” Azt is jól sejtette meg
Róna Erzsébet, hogy az UY „valószínûleg a thorium-
plejádhoz tartozik”, tehát a tórium egyik izotópja. Cik-
kében javasolta, hogy meg kellene határozni az atom-
súlyát, melyet 230-nak gondolt a 231 helyett.

Az urán 238-as bomlási sorában még egyszer meg-
jelenik a tórium egy másik, hosszú felezési idejû
(80 000 év) izotópja, amit külön elemnek hittek sokáig,
ioniumnak nevezték, és ennek a tömegszáma 230. Erre
az „elemre” is utalt cikkének bevezetôjében, valamint a
protaktíniumra, ami az aktínium bomlási sorában van,
amelybôl az aktínium keletkezik. Ennek kiinduló eleme
az urán 235-ös tömegszámú izotópja.

1915-ben Hevesy Györggyel közös kísérleti mun-
kákról beszámoló cikket jelentettek meg a nyomjelzé-
ses technika egy konkrét alkalmazásáról. Kimutatták,
hogy a szilárd és a folyadékfázis közötti atomkicseré-
lôdést jól lehet tanulmányozni, ha az ólmot a radio-
aktív ThB-vel, mint indikátorral keverik össze. A ThB
valójában nem más, mint az ólom egyik β-bomló izo-

tópja, amely a tórium bomlási sorának tagja és 10,6
óra a felezési ideje. (Ez nem azonos a híres RaD-vel,
amely a nyomjelzés ötletét adta Hevesynek, mert az
az urán 238-as izotóp bomlási sorának tagja, és 22 év
a felezési ideje.) Kérdéses, hogy a kísérleti munkát
valóban ketten végezték-e, ugyanis Hevesy akkor
Nagytétényben szolgált, mint katona.
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Egy 1917-es cikkében a rádiumemanáció diffúzióál-
landóját határozta meg, majd kiszámította a rádium
atomátmérôjét. Erre a témára is Hevesy György hívta
fel a figyelmét, mivel az akkoriban végzett mérések
szerinti 40 10−8 cm túl nagynak tûnt. Ez egy összetett
molekula mérettartománya. Róna Erzsébet 1,75 10−8

cm értéket kapott, amely már reális. Eredményeinek
megerôsítése is hamar megtörtént, mivel éppen ab-
ban az idôben egy svéd kutatónô, Eva Ramstead is
ezt az értéket kapta. Róna Erzsébet évekkel késôbb
találkozott is vele Stockholmban [4].

Cikkének bevezetôjében leírta, hogy mivel nemes-
gázatomról van szó, nincs hidrátburka. A radioaktív gáz
mennyiségét elektroszkópos módszerrel határozta meg.
A leírás alapján azt mondhatjuk, hogy valószínûleg a

Weszelszky Gyula által kifejlesztett készüléket használ-
hatta, mérési módszerként pedig a Götz Irén által kifej-
lesztett eljárást, amelynél a „leolvasásokat az emanáczió
bevitele után 3,5 órával eszközöltem”. Folyadékként vi-
zet, etilalkoholt, benzolt és toluolt használt.
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A FIZIKA OKTATÁSÁT ÉS KUTATÁSÁT KÖZELRÔL ÉRINTÔ
ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Az Országgyûlés Oktatási és Tudományos
Bizottságának állásfoglalása
a tudomány- és technológiapolitika
legsürgetôbb feladatairól1

1 A Házszabály 96/A §-a szerinti állásfoglalás száma: 2/2006-2010.
(2008. február 27.)

1. A bizottság támogatja azokat a törekvéseket, ame-
lyek a közoktatásban több figyelmet és forrást kíván-
nak fordítani a természettudományra, a természettudo-
mányos oktatás és a tehetséggondozás átfogó fejleszté-
sére. Javasolja megvizsgálni annak lehetôségét, hogy
egy természettudományos tárgyból vagy természetis-
meretbôl, mint új érettségi vizsgatárgyból legyen köte-
lezô az érettségi vizsga, továbbá, hogy a természettudo-
mányok iskolai oktatása részben vagy teljesen integrált
módon, természetismeretként történjék.

2. A bizottság üdvözli a mûszaki és természettudo-
mányos területen diplomát szerzôk számának, vala-
mint a kutató és fejlesztô szakembergárda létszámá-
nak emelésére irányuló szándékot, és további jelentôs
– az uniós célkitûzéseknek megfelelô – növelésüket
szorgalmazza.

3. A bizottság sürgeti a kutatóegyetemekre vonat-
kozó szakmai kritériumok rögzítését, javasolja mi-
elôbb kialakítani a cím odaítélésének rendszerét.

4. A bizottság javasolja a K+F+I támogatási rend-
szer felülvizsgálatát, a jogszabályi környezet, minde-
nekelôtt a nehézkes közbeszerzési eljárás innováció-
baráttá alakítását.

5. A bizottság sürgôs feladatnak tartja a pályázati
rendszer és a finanszírozás egyszerûbbé, átláthatóbbá
és kiszámíthatóbbá tételét.

6. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a K+F+I források
átláthatóbb odaítélésére, felhasználásának jelenlegi-
nél sokkal szigorúbb ellenôrzésére volna szükség.

7. A bizottság azt indítványozza, hogy az illetékes
szervek mielôbb tekintsék át az Európai Kutatási Tér-
ség koncepciójának, illetve a magyar nemzeti innová-
ciós rendszer OECD keretében most folyó felmérésé-
nek ajánlásait, és tegyenek javaslatot ezek hazai vi-
szonyokhoz adaptált alkalmazására.

8. A bizottság támogatja a K+F+I költségvetési tá-
mogatásának gyorsabb növelésére irányuló törekvé-
seket annak érdekében, hogy a költségvetésbôl e
célra fordított összeg mielôbb érje el az EU által aján-
lott mértéket, a GDP 1%-át. A bizottság ezen belül azt
ajánlja, hogy

• az OTKA éves költségvetése ezt meghaladó mér-
tékben növekedjék;

• a növekmény felét minden évben fordítsuk a
gazdasági szereplôk K+F+I tevékenységének ösztön-
zésére.

9. A bizottság üdvözli, hogy a 2008. évi költségve-
tésben ismét megjelent a magyar kutatóhelyek és ku-
tatói közösségek elektronikus szakfolyóiratokkal való
ellátása koordinációjának feladata, és fontosnak tartja,
hogy a következô évek költségvetésében e feladat
anyagi forrása külön soron szerepeljen.

10. A bizottság indokoltnak tartja az OTKA-nak a
kincstári finanszírozási szabályok alóli mentesítését, a
kutatási tevékenység logikájához jobban illeszkedô
pénzügyi támogatási rendszer bevezetését.

11. A bizottság – az Európai Unió K+F+I célú támoga-
tásainak felhasználását elôsegítendô – javasolja olyan
elôfinanszírozási konstrukció bevezetését, amellyel az
utófinanszírozásként érkezô uniós támogatásokat vagy
azok egy részét meg lehet elôlegezni.
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