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Rendszerváltás az Akadémián
és az egyetemeken

Oktatáspolitikai kutatásaink keretében1  nem-
rég fejeztük be a diplomás túlképzés (Polónyi 

– Timár, 2006ab) elemzését. E munka közben 
bukkant fel egy, a Magyar Tudományos 
Akadémia2  1949. évi rendkívüli közgyûlése 
(Természet és Technika, 1949. 65.) után írt 
cikk (A felsõfokú mezõgazdasági…, 1950), 
amelyben a következõ szerepelt: „Hallani 
lehet olyan helytelen nézeteket, hogy a 
tudományos kutatás a kutatóintézetek 
feladata, a felsõfokú oktatási intézmények 
feladata pedig az oktatás. […] Ezzel szem-
ben ki kell mondani, és érvényesíteni kell 
azt az elvet, hogy egyetemi oktató csak az 
lehet, aki tudományos kutatómunkát is 
végez.”3  A cikk megjelenése után derült 
ki, hogy a korabeli Kommunista Párt4  által 
szervezett „ellenakadémia”, a Magyar Tu-
dományos Tanács szerint „mint általános  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
irányelv helyes a tanítás és a tudományos 
kutatás elválasztása”.5 Ez a mozzanat szo-
rosan összefügg cikkünk témakörével, az 
Akadémia korszerûsítésének most napirend-
re került problémáival. 

Az Akadémia helyzete az új alapszabály 
elfogadtatása után, 1950-tõl gyökeresen meg-
változott. Az Akadémiához került az új tudo-
mányos minõsítés jogköre (Romsics, 2006). 
Az egyetemek tudományos minõsítési és 
„egyetemi magántanár” cím adományozási 
jogát megszüntették. Az Akadémián beve-
zetett új minõsítési rendszer szerint a kutatók 
képzésének elsõ szintje a „kandidat nauk”, 
azaz a „tudományok jelöltje”. Ezt követi a 

„tudományok doktora” fokozat. Ezek körébõl 
választották meg a „tudós” akadémikusokat 
a szovjet típusú akadémiák. 

Az akadémikusok megválasztásának 
formális hasonlósága a nyugati akadémiák 
eljárásával eltakarta azt a lényegi különbsé-
get, hogy a választás csak utóbbiak körébõl 
történhetett. E felfogás szerint ugyanis a 
kutató és a tudós között csupán fokozati 
különbség van. A nyugati koncepció szerint 
a kutató és a tudós két különbözõ tartalmú 
fogalom. A kutató specializált szakértõ, aki 
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eredményesen alkalmazza munkájában 
szakmája szabályait és törvényszerûségeit. 
A tudós átlagon felüli tehetség, aki intuitív 
képességei alapján szakmájának új szabá-
lyait és törvényeit fedezi fel. A tudósokat 
nem „képezik”, hanem azok az adottságok, 
a szorgalom és a filozófiai értelemben vett 
véletlen találkozásából „születnek”.

Az egyetemeken a kutatás az oktatás 
elõfeltétele és nélkülözhetetlen eszköze. 
Ehhez képest másodlagos az oktatói után-
pótlás funkciója. A pályakezdõ gyakornokok, 
tanársegédek és adjunktusok az egyetemi 
alkalmazásból kilépve, a versenyszektor és 
az államigazgatás tudományos felkészültsé-
get igénylõ munkahelyein helyezkednek el. 
E szerves folyamathoz képest az akadémiai 

„tudósképzés” diszfunkcionálisan mûködött. 
Az 1825-ben nyugati mintára6  alapított 

MTA, a „tudósok társasága”, a tudományos 
kutatás irányításának és szervezésének kvázi 
autonóm fõhatóságává alakult át. A kormány 
az egyetemek nagyobb kutatási egységeit az 
MTA-hoz csatolta. Kiépült az Akadémia kuta-
tóintézeti hálózata,7 amelynek tevékenysége 

„alapkutatásnak” minõsült. 
Az egyetemeken tovább végezték az 

egyetemi képzéshez nélkülözhetetlen 
kutatásokat. Ezek azonban az Akadémia fel-
ügyeleti hatáskörébe kerültek. Ha nagyobb 
létszámot igényeltek, „akadémiai kutatócso-
port kihelyezését” kérhették az MTA-tól. A 
személyes és a tudományos érdekek is az 

MTA-hoz fûzték e kutatásokat. Ebben az 
Akadémia és az egyetemek sajátos szimbió-
zisa is szerepet játszott. Az akadémikusok, 
kevés kivétellel, egyetemi tanárok voltak, 
illetve az MTA-intézetek igazgatói és vezetõ 
kutatói általában egyetemi professzorként 
is dolgoztak. 

Az átalakult Akadémia elveszítette valós 
függetlenségét és önállóságát, a „tudós tár-
saság” jellegébõl természetesen következõ 
autonómiáját. Az állami megbízás és finan-
szírozás következményeként kvázi-auto-
nóm állami fõhatósági szerepkört töltött be. 
Ugyanakkor kutatóintézeti hálózatának irá-
nyítása és mûködtetése – akarva-akaratlanul 

– versengésre késztette az egyetemekkel. 
Az Akadémián maradt „osztályok” eredeti 
funkciója óhatatlanul hátérbe szorult, és el-
szürkült. Az új Akadémia tényleges hatalma 
és befolyása az igazgatási apparátus és az 
elnökség kezébe csúszott át.

Együttmûködés és versengés
az Akadémia és az egyetemek között
a rendszerváltás után 

A rendszerváltás után az 1993. évi felsõok-
tatási törvény újra az egyetemekre ruházta 
a tudományos képzés és minõsítés jogkörét. 
Az 1994. évi akadémiai törvény viszont fenn-
tartotta a tudományos kutatás kvázi-állami 
szerepkörét és kutatóintézeti hálózatát. Ez 
a felemás munkamegosztás kiélezve az Aka-
démia és az egyetemek versengését, és még 
zavarosabbá tette kapcsolataikat.

Az 1994-es törvény fenntartotta az MTA 
jogát az „Akadémia Doktora” tudományos cím 
adományozására. Az MTA minõsítési funkci-
óját tovább éltetik az Országos Akkreditációs 
Bizottság követelményei. A felsõoktatási 
törvény az egyetemi tanári kinevezéshez 
PhD minõsítést és habilitációt ír elõ. Az 
Akkreditációs Bizottság a kinevezés támo-
gatásához akadémiai doktori címet, a doktori 
iskolák alapításához pedig három „nagydok-
tor” tagságát igényeli. (Ez létrehozta a „nagy-

6 Tájékoztatásul lásd a XVII. században alapított 
francia Tudományos Akadémia jelenlegi alkotmányát: 
Statuts et missions de l’Académie des sciences, Décret 
du 31 janvier 2003.
7 Romsics, 2001: „A tudósképzés és a tudományos 
kutatás fellegvárai 1945 elõtt az egyetemi tanszékek 
voltak. A tudományos élet 1949-1950-es átszervezé-
sével ezek súlypontja a Magyar Tudományos Akadé-
miára helyezõdött át, amely az egész országban folyó 
kutatások legfelsõbb irányító szervévé vált, s egyben 
saját kutatóintézeti hálózatot is kifejlesztett. 1951-ben, 
az átszervezést követõen még csak 10 kutatóintézet 
tartozott a felügyelete alá, 1956-ban 23, 1960-ban 34, 
1970-ben 43.”
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doktorok piacát”, s nagyban hozzájárult az 
„Intercity-professzorok” megjelenéséhez.8 )

Fennmaradt, hogy az MTA az akadémi-
kusoknak jelentõs tiszteletdíjat folyósít9  és 
jóval kisebb, de nem elhanyagolható pótlé-
kot10  fizet a tudományok doktorainak.11 
Ezek fedezetét az állami költségvetés auto-
matikusan biztosítja. A PhD-rendszerben 

„minõsítettek” azonban nem részesülnek 
pótlékban. Az egyetemi professzorok és 
docensek bérezése idõközben jelentõsen 
változott. E folyamat bizonyára folytatódik. 
Eleve felmerül tehát, mi legyen az akadémiai 
tiszteletdíj, illetve a doktori „pótlék” jövõje. 
A kérdés azért is indokolt, mivel ezeknek a 
pótlékoknak és tiszteletdíjaknak az együttes 
összege nagyjából annyi, mint az egész 
OTKA-keret.

A rendszerváltás óta az egyetemi és fõ-
iskolai hálózat kiterjedt, hallgatóinak száma 
négyszeresre nõtt, kutatásai bõvültek. Az 
MTA tudománypolitikai jelentése (MTA 
jelentés, 2005) abból indult ki, hogy „az egye-
temeken (legalábbis elvileg) nagy egyéni-
ségek mellett alakultak ki tanszékek”, de 
hozzáfûzte, „az egyetemiek sokkal kevésbé 
alkalmasak nagyobb kutatásokra, mint a ku-
tatóintézeti hálózat”. Az MTA intézeti hálózat 
a „professzionális feladatok személyfügget-

len megoldására létrehozott szervezete… 
nagy projektek gondozására, erõforrások 
koncentrálására…” (MTA jelentés, 2005, 27.) 
alkalmas. A jelentés szerint az Akadémia 
intézetei „szorosan együttmûködnek az 
egyetemi kutatókkal. A kutatóintézetek [ti. az 
MTA intézeteinek] feladata a nagy nemzeti 
infrastruktúrák mûködtetése”. (MTA jelentés, 
2005, 27.) 

Az MTA köreiben egyre gyakrabban 
merül fel az igény, hogy növelni kellene az 
Akadémia szerepét a tudományos utánpótlás-
ban és minõsítésben. A tudománypolitikai 
jelentés célszerûnek tartja, hogy a „kutató-
intézetek, különösen az MTA intézetei, elsõ-
sorban a PhD-programokba bekapcsolódva 
vegyenek részt az egyetemi képzésben. 
Ehhez sajátos képzési jogosítványokat kell 
kapniuk. Az egységesülõ közalkalmazotti 
elvárások keretében az elitoktatást a kutatók 
fõmunkahelyén kell honorált tevékenységgé 
tenni”. (MTA jelentés, 2005, 27.) Ezt az igényt 
az indokolja, hogy az akadémiai intézetek 
vezetõ kutatói általában oktatnak valamelyik 
felsõoktatási intézményben és/vagy PhD-
programban. 

Az elõzõek szerint az MTA alárendelt 
szerepet tulajdonít az egyetemi kutatásoknak. 
A regenerálódó MTA és a tömegoktatással 
elfoglalt, oktatáspolitikai stratégiát nélkülözõ 
egyetemek helyzete a felszínre hozta az 
Akadémia restaurációs tendenciáit. Ezek aka-
ratlanul is abból adódnak, hogy az Akadémia 
a tudományt és a tudósképzést a maga in-
tézményrendszerében szeretné erõsíteni. 

E nézeteket az MTA május eleji közgyû-
lésének elnöki expozéja és a május végi 
elnökségi állásfoglalás12  explicit vagy imp-
licit módon világosan tükrözi. Az elnökség 
nyilatkozata és a részletes melléklet megál-
lapítja, hogy „az Akadémia minõségelvû 
megújulása és nemzetközi orientációjú 

8 Az egyetemi tanári illetmény 2006-ban 416 500 Ft/hó, 
amiért havonta legfeljebb egy-két látogatást kell tenni 
az egyetemen. 
9 A 2006. évi költségvetési törvény értelmében (11§ (6)) 

„A Magyar Tudományos Akadémia tagjai tiszteletdíjának 
havi összege a) az Akadémia rendes tagjai esetében 
455 000 forint, b) az Akadémia levelezõ tagjai esetében 
353 900 forint.
10 A 2006. évi költségvetési törvény értelmében (11§ 
(7)) „A Tudományok Doktora, illetve a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Doktora tudományos fokozattal 
rendelkezõk tiszteletdíjának havi összege 101 100 
forint, az 1995. január 1. elõtt nyugdíjba vonultak 
esetében – a korábban megállapított nyugdíjra tekin-
tettel – 97 100 forint”.
11 A kandidátusok kezdetben élethosszig járó illet-
ménykiegészítését 1989-ben elõször ötévi illetmény-
kiegészítésre módosították, 1994-ben az új akadémiai 
törvény eltörölte.

 12 Vizi E. Szilveszter elnöki beszámolója az MTA mûkö-
désérõl az átalakulás feladatairól, 2006. május 6. és az 
Elnökség május 30-i állásfoglalása.
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fejlesztése példaként szolgál az egész ország 
versenyképességét javítani igyekvõ törek-
vésekhez… Az Akadémia ma a leghitelesebb 
közintézmény és a legnagyobb hatóerejû 
köztestület”. A megállapítások után, szokat-
lan stílusban „üdvözli, hogy a politikai és 
gazdasági döntéshozók… csatlakoznak az 
Akadémia által elindított reformfolyamatról 
folyó vitákhoz,” amelynek célja, hogy „a dön-
téshozatal képviselõi és a sajtó képviselõi… 
rendelkezzenek felelõsségükkel arányos 
ismeretekkel a magyar tudományról… ami… 
megóvná õket a járatlanságról tanúskodó nyil-
vános megszólalások kínos gyakorlatától”.

E komoly figyelmeztetés után az Elnök-
ség tizenkét pontban foglalta össze reform-
jának intézkedéseit. A negyedik pont az 
akadémiai reform szempontjából alapvetõ 
fontosságú „jogállásról, döntési kompeten-
ciáról” kíván tájékoztatni. Ez a tájékoztatás 
azonban az elnökség nyilatkozatából és a 
terjedelmes mellékletbõl is hiányzik. 

Nem derül ki a Nyilatkozat-ból az sem, 
hogy a 12 pontban felsorolt funkciók és 
célok közül melyek tartoznak az akadémiai 
kompetencia körébe. Három pont említi az 
egyetemeket. Az elsõ az egyetemi oktatás 
színvonalának „biztosításáról” szól, amit „az 
MTA doktoraira” kíván építeni. Másik pont 
szerint az Akadémia „a kutatóegyetemi mo-
dell megerõsödését a másfélszáz támogatott 
felsõoktatási kutatócsoport révén” kívánja 
elérni. A tizedik pont szerint a „tudóstámoga-
tásban részesülõ háromezer vezetõ magyar 
kutató… szellemi háttere… a félmilliós felsõ-
oktatási hallgatói közösség színvonalas okta-
tásának”. A Nyilatkozat azonban nem említi 
meg, hogy ezt a „támogatást” jogszabály írja 
elõ, és fedezetét, automatikusan, az állami 
költségvetés folyósítja. Ez a megközelítés és 
stílus nyilvánvalóan túlhaladott, s aligha moz-
dítja elõ az MTA reformját és a konstruktív 
együttmûködést az egyetemekkel. 

Az elnöki deklaráció nyolcadik pontja 
az OTKA-t az „alapkutatások legfontosabb 

támogató intézményének” nevezi, amely 
teljesen független az Akadémiától. Ez a megál-
lapítás túl azon, hogy sürgeti az alapkutatás 
fogalomkörének definiálását, felveti azt a kér-
dést, hogy az amúgy is államilag szabályozott 
költségvetési keret elosztása miért terheli a 
más funkcióra hivatott Akadémiát. 

Az elnökségi állásfoglalással kapcsolat-
ban az a legfontosabb kérdés is felvetõdik, 
helyes-e az elnökségi nyilatkozatban impli-
cite kifejezõdõ nézet, amely olyan termé-
szetesnek tartja, hogy az Akadémia továbbra 
is megtartja az államszocializmustól örökölt 
intézményhálózatát, valamint a költségvetési 
támogatás elosztásának felügyeleti hatáskö-
rét, hogy ezeket nem is tekinti tisztázandó 
problémának. A fejlett országokban – tu-
domásuk szerint – ezek a funkciók nem a 
tudományos akadémiáikhoz, hanem több-
nyire valamelyik állami szervezet hatáskö-
rébe tartoznak.

Az elnöki állásfoglalás 12 pontja az Aka-
démia osztályainak szerepét sem veti fel. A 
negyedik melléklet ugyancsak 12 pontban 
az akadémiai reform lépéseit részletezi. Ezek 
közül az elsõ azt a célt tûzi ki, hogy az MTA 

„köztestületi kezdeményezései… érdemben 
bevonják a magyar tudományos közéletet 
a tudománypolitika… megvitatásába, a 
stratégia alkotásába és végrehajtásába”. A 
következõ pont a MTA „központi titkárság 
szolgáltatáselvû átalakítását” javasolja. Az 
utolsó pont szerint az MTA nemzetközi 
kezdeményezését „az uniós alapkutatási 
potenciál megerõsítése érekében” tartja 
fontosnak, és azt összekapcsolja az „európai 
tudományos autonómiával.”13

13 Az MTA dokumentumaiban az autonómia nagy 
hangsúlyt kap. Érdemes megemlíteni, hogy a világ 
elsõ akadémiájának, a XVII. században alapított 
francia tudományos akadémiának jelenlegi alkot-
mánya szerint az akadémikusok választásának 
érvényességéhez a köztárasági elnök jóváhagyása 
és ennek az oktatási miniszter által történõ hi-
vatalos kihirdetése szükséges. Az MTA feltehetõleg 
autonómiája súlyos megsértésének tekintené, ha 



1265

Ezeket az általános célokat nem vitatva, 
felmerül a kérdés, nem kellene-e elsõsorban 
az Akadémia múlt századi osztálystruktúráját 
korszerûsíteni. Fontos lenne azt is tisztázni, 
milyen módon érhetõ el, hogy az akadémi-
kusok kiválasztásában a magas tudományos 
szint, valamint az aktív újító készség és ké-
pesség jobban érvényesüljön. 

Végül keresni kellene annak módozatait, 
hogyan segíthetné elõ az akadémikusok 
testülete az eddiginél hatékonyabban a 
tudományok fejlõdését és a tudománypolitika, 
valamint a tudományetika fejlõdését.

Az elõzõekben felmerült problémák 
megoldása és a felvetõdött kérdések meg-
válaszolása – úgy véljük – az Akadémia 
testületeinek, szervezetének és munkamód-
szereinek átfogó revízióját is igénylik. Alapos 
elemzésre és gondosan ellenõrzött módsze-
rek kidolgozására volna szükség, hogyan és 
mely szervezeteknek célszerû az Akadémia 
intézeti hálózatát és a kutatás költségvetési 
keretének elosztását átadni. Tisztázni kellene 
a tudományos minõsítés rendszerét is. 

Mindez messzemenõen meghaladja e 
cikk célját és lehetõségeit. Az itt feltett és 
más kérdések megválaszolása nemcsak 
hatalmas munkát jelent, hanem az Akadé-
mia, az egyetemek és az állami szervezetek 
összehangolt és közös elemzõ, tervezõ és 
szervezõ munkáját is igényli és sürgeti. Erre 
annál is inkább szükség van, mert az MTA új 
státusának kidolgozása csak a felsõoktatás, 
távlati stratégiai tervének kidolgozásával14  
összehangolva lehetséges.

Összefoglalás és zárszó helyett

A rendszerváltás fordulópontja idején már 
felmerült az akadémiai reform. A Magyar 
Tudomány 1989-ben különszámot jelente-
tett meg Fórum az Akadémiáról címmel. 
Ez a Magyar Nemzetben kibontakozott vita 
nyomán, 1989. szeptember 26-án szervezett 
fórumon elhangzott hozzászólásokat adta 
közre, néhány tanulmánnyal és dokumen-
tummal kiegészítve. A különszámból látható, 
hogy a mostani problémák tizenhét évvel 
ezelõtt is felmerültek. Az Akadémia fõható-
sági, és intézményirányítói vagy a minõsítési 
funkciók ellentmondásain azóta sem sikerült 
túllépni. Az évek múltával a problémák köre 
és súlypontjai kissé módosultak. Legelõször 
ezeket a kell tisztáznunk. Megbízható elem-
zés nélkül nincs helyes diagnózis. Kérdéses, 
hogy most eljutunk-e a helyes diagnózisig, és 
sikerül-e majd az Akadémia és a felsõoktatás 
reformját végigvinni? Kétségeink lehetnek, de 
nincs okunk, hogy ne kíséreljük meg úja és 
újra mindaddig, amíg erõfeszítéseinket siker 
nem koronázza.

Kulcsszavak: akadémiai kutatóintézetek, 
felsõoktatás-politika, felsõoktatás tömege-
sedése, Magyar Tudományos Akadémia, 
MTA funkciói, MTA osztályai, nagydoktorok 
piaca, nagydoktorok tiszteletdíja, tudomá-
nyos minõsítés
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