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Elindult a tudomany.hu – új 
weboldal az MTA támogatásával 
 
Az áltudományok elleni küzdelem a fő célja annak 
az új, az MTA támogatásával készülő ismeretter-
jesztő honlapnak, amely a közvéleményt leginkább 
foglalkoztató aktuális kérdésekkel kíván foglalkoz-
ni. A főleg tanároknak, újságíróknak és laikus ér-
deklődőknek ajánlható tudomany.hu-n egy-egy 
téma kapcsán a szakterület elismert szakértői fog-
ják ismertetni tudományos álláspontjukat számos 
forrásmunka és hivatkozás megadásával.  
 
„A modern kor embere rengeteget köszönhet a 
tudománynak, annak eredményei folyamatosan 
hasznosulnak mindennapjainkban. Sokak szerint 
azonban nem elég jól, nem elég hatékonyan, sőt 
bizonyos kérdésekben olyan állítások is napvilágot 
látnak, hogy a tudomány képviselői valamiféle 
sötét összeesküvés részeseiként az emberiség 
tönkretételén munkálkodnak. Sajnos nem meglepő 
vélemények ezek, mert a valódi tudomány mellett 
él és virul az áltudomány is” – fogalmaz felelős 
szerkesztői köszöntőjében Fábián István, az MTA 
doktora. 
 

 
 
Fábián István Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás 
 
Mint írta, az áltudomány „táptalaja mindig a tudat-
lanság, hajtóereje pedig az anyagi érdekektől 

kezdve a világnézeti meggyőződésen keresztül a 
politikai irányultságig – amiknek a tudomány vilá-
gában nincs keresnivalójuk – számos dolog lehet. 
Küldetéstudatos megszállottak, kóklerek és csalók 
könnyű, de minden valós alapot nélkülöző megol-
dásokat kínálnak például súlyos betegségek gyó-
gyítására, környezetvédelmi problémák megoldá-
sára, ingyen energiatermelésre.” 
 
Fábián István szerint a megfelelő ismeretek hiá-
nyában a közvélemény a tudományos eredmé-
nyekkel szemben sokszor gyanakvó, azokat nehe-
zen fogadja el. Ezért a kutatók munkája nem érhet 
véget a szakmai eredmények tudományos igényű 
leírásával, további fontos feladatuk a legfontosabb 
következtetések közérthető megismertetése a 
laikus, de érdeklődő emberekkel. 
 
Ezért indult el a tudomany.hu, amely a közvéle-
ményt leginkább foglalkoztató, aktuális kérdések-
kel kíván foglalkozni. Az oldalon egy-egy téma 
kapcsán a szakterület elismert szakértői fogják 
ismertetni tudományos álláspontjukat számos for-
rásmunka és hivatkozás megadásával. 
 
A felelős szerkesztő várja az olvasók kérdéseit, 
felvetéseit, amelyeket összegyűjt, és amelyekre 
nyilvános válaszokat fognak adni az írások szer-
zői. 
 
Az első összeállítás a védőoltásokról, az oltáselle-
nességről és az európai kanyarójárvány okairól 
szól. Kacskovics Imre egyetemi tanár, az MTA 
doktora, az ELTE TTK Immunológiai Tanszék ve-
zetője írásában egyebek mellett kiemeli, hogy 
„sajnos Magyarországon is többen kételkednek a 
védőoltásokban, sőt kifejezetten károsnak tartják 
őket. Ezzel nem csupán saját magukat és hozzá-
tartozóikat veszélyeztetik, hiszen az oltások eluta-
sításával elmarad a járványokat megakadályozó 
nyájimmunitás kialakulása. Olyan jól prosperáló 
országokban is felütheti a fejét ez a súlyos beteg-
ség, amelyekben egyébként magas szintű az 
egészségügyi ellátás. Pusztán a tévhitek, az em-
beri tudatlanság miatt. A nyájimmunitás azért is 
alapvető fontosságú, mert egyre több gyermek és 
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felnőtt él mesterséges immunhiányos állapotban 
(például csontvelő-transzplantáció, szervátültetés 
miatt), akiknél az immunizáció következtében nem 
alakul ki védelem. Őket, valamint az oltáshoz túl 
fiatalokat és azt a nagyon kevés embert, akiknél az 
oltás nem alakított ki védelmet, sok esetben csak a 
nyájimmunitás védheti meg.” 
 
A körülbelül havonta megjelenő összeállítások 
végén honlap-, cikk- és könyvajánló segíti az 
egyes témák hiteles forrásainak megtalálását. 
 

A tudomany.hu következő cikkének témája a ma-
gyar őstörténet lesz. 
 
Forrás: http://mta.hu/kozgyules2018/indul-a-
tudomanyhu-uj-weboldal-az-mta-tamogatasaval-
108701 

 
Válogatta: Fonyó Istvánné 

 
 
 

 
 


