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AZ MTA KÜLSŐ TAGJAINAK 
ÉS KÜLSŐ KÖZTESTÜLETI TAGJAINAK 

KÉPVISELETÉRŐL AZ MTA VEZETÉSÉBEN

Preambulum

A tudomány művelése nemzetközi tevékeny-
ség. A magyar tudományos élet határai nem 
azonosak Magyarország földrajzi határaival. 
A magyar tudományos közösség kiterjedése, 
kapcsolatrendszere, kutatási és publikálási 
tevékenysége mindezt híven tükrözi. Az erre 
vonatkozó felmérések és becslések szerint a 
magyar országhatárokon kívül él és dolgozik 
a magát magyarnak vagy magyar származású-
nak valló kutatók egyharmada, az ő tagsági le-
hetőségeit biztosítja az MTA testületében a 
külső tagi, illetve külső köztestületi tagi stá-
tus.

Az elmúlt száz év során Magyarország „agy-
exportáló ország” volt, és ez a tendencia a mai 
napig nem változott meg. A magyar szárma-
zású kutatók nemzetközi hálózata jelentős 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy – szám-
arányukhoz képest – a magyarországi kutatók 
adják közre a legtöbb nemzetközi együttmű-
ködésben készített tanulmányt.

A Magyar Tudományos Akadémiának – a 
honlapján lévő információk szerint – jelenleg 
353 „belső” (rendes és levelező) és 178 külső 
tagja van (azaz a 66,5 aránylik a 33,5-hez), vala-
mint köztestületében jelenleg 1236 külső 
köztestületi tagot találni. A külső tagokkal és 
köztestületi tagokkal az együttműködést két 
elnöki bizottság is megjeleníti és biztosítja: a 
Magyar Tudományosság Külföldön, illetve a 

Nyugati Magyar Tudományos Tanács. A kül-
ső tagok a 2007. évi tagválasztás óta aláírá-
sukkal, két belső tag aláírása mellett (de az 
MTA Alapszabályának szellemével még 
mindig nem egyezve, azaz nem „saját jogu-
kon”) harmadik jelölőként támogathatják a 
tagjelöltek jelölését. Ebben a folyamatban 
2007-ben 33 külső tag vett részt aktívan.

A külső tagok a jövőben a magyar tudo-
mányos életre gyakorolt tényleges hatásuknak 
megfelelően és az MTA Alapszabálya szelle-
mében a korábbinál aktívabban részt kíván-
nak venni az MTA vezető testületeiben. 

Javaslat

Javasoljuk, hogy a 2008. évi tisztújítást köve-
tően az MTA vezetői kollégiumában, illetve 
elnökségében mind a Kárpát-medencében 
élő, mind a nyugati külső tagok képviselve 
legyenek egy-egy teljes jogú képviselővel, aki-
ket a külső tagok – a fent említett két elnöki 
bizottság előkészítő munkája segítségével – 
maguk közül választanak meg.  

2008. február 12.
 

Frühling János
külső tag, a NYMTT elnöke

Oláh György
tiszteleti tag, a NYMTT tiszteletbeli elnöke

Gulyás Balázs
külső tag, a NYMTT igazgatója

AMERIKAI ELNÖKJELÖLTEK 
A TUDOMÁNYRóL

A Science az elnökjelöltek nyilatkozatai, kö-
zelmúltbeli tetteik, valamint tudósok vélemé-
nye alapján mutatta be a demokrata és re-
publikánus elnökjelöltek tudománypolitikai 
nézeteit. A cikksorozat megjelenése óta már 
többen kiestek a versengésből, az ő nézeteiket 
itt már nem idézzük. 

Donald Kennedy főszerkesztő Tudomány 
és Isten a választáson című írásában foglalta 
össze a választási kampány újdonságát: a je-
löltek vallási elkötelezettsége a kampány po-
litikai középpontjába került. Ez az Egyesült 
Államokban korábban nem tapasztalt jelenség 
csak kevés nem muzulmán országban észlel-
hető. A főszerkesztő azt tanácsolja a válasz-
tóknak: tegyenek fel kemény kérdéseket. Mi 
a véleménye az őssejtkutatásról, van-e ennek 
köze ahhoz, hogy mikor kezdődik az embe-
ri élet? Foglalkozott-e a Föld korára vonatko-
zó tudományos bizonyítékokkal? Szerves 
evolúció vezethetett-e el új fajokhoz? A klíma 
múltbeli változásaiból következtetni lehet-e 
a jövőbeniekre? Kennedy szerint a jelöltek 
legyenek képesek a tudomány megértésére, 
megítélésére, tudjanak intelligensen tárgyalni 
tudományról és technológiáról más vezetők-
kel globális jövőnk tervezése érdekében. 

A jelöltek versenyében a pénzszerző képes-
ség, valamint az iraki háború, a bevándorlás 
és az adózás kérdésében elfoglalt álláspont a 
meghatározó. Tudományos kérdések a globális 

Kitekintés

felmelegedés kivételével nem játszanak szere-
pet. A jelöltek között természetesen van nak 
különbségek tudományos kérdések, például 
az őssejtkutatás, klímaváltozás elleni fellépés 
vagy az evolúció tanítása megítélésében. 

Hillary Clinton, demokrata. Az innovációt 
a gazdasági növekedés hajtóerejének tartja, 
ahogy korábban elnök férje is. 2008-ban új 
kihívások vannak. Csökkenteni kell az ország 
függőségét a külföldi olajtól, válaszolni kell a 
klímaváltozásra. Clinton 50 milliárd dolláros 
kutatási alapot hozna létre a zöld energia érde-
kében, az összeget szövetségi adók és az olaj-
társaságok adóinak növelésével teremtené elő. 
2050-re az 1990-es szint 80 %-ára csökkentené 
a szén-dioxid-kibocsátást, a következő évtized-
ben ötmillió új állást hozna létre a tiszta ener-
gia szektorban. Clinton szerint Bush rátá-
madt a tudományra, az ő adminisztrációjában 
nem fordulna elő, hogy politikai kinevezettek 
átdolgozzanak tudományos szakvéleménye-
ket. Tudományos tanácsadójával közvetlenül 
tárgyalna, nem közvetítők során keresztül. A 
következő évtizedben megduplázná a Natio-
nal Institute of Health (Nemzeti Egészségügyi 
Intézet – szövetségi hivatal, valamint huszon-
hét kutató- és gyógyintézet és központ együt-
tese) költségvetését. Fenntartaná a NASA 
űrrepülőgépszakértői csapatát, növelné az új 
felfedező missziókat. David Moncton, koráb-
ban több nemzeti labort is vezető fizikus sze-
rint a költségvetés mellett az is fontos, hogy 
hozzáértők menedzseljék a tudománypoliti-
kát. Clinton elnöksége esetén erre számít. 
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John Edwards, demokrata. Keményen bí-
rálta a Bush-kormányzat tudományellenes 
gyakorlatát (klímaváltozás, légszennyezés, 
őssejtkutatás). Tudományos tanácsadója na-
gyobb szerepet kapna. Kampányában kiállt 
az emberi őssejtkutatás szövetségi támogatá-
sa mellett. Általános, szövetségi alapú egész-
ségügyi rendszert hozna létre. Támogatja a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, a kvóta-
kereskedelemből származó bevételt új tech-
nológiák, nap- és szélenergia, bioüzemanya-
gok kutatására fordítaná. Ellenzi a nukleáris 
energiatermelés kiterjesztését, mert nagyon 
drága és nincs megoldás a hulladék bizton-
ságos eltemetésére. Orvosbiológus kutatók 
arra emlékeztetnek, hogy korábbi műhibape-
rekben ügyvédként gyakran használt fel meg-
kérdőjelezhető „tudományos” érveket.

Mike Huckabee, republikánus. Nem szá-
mítanak győzelmére, de komoly hatása lehet 
a republikánus programra. Baptista lelkész, 
nem hisz az evolúcióban, de nem akarja má-
sokra kényszeríteni véleményét. Erősen kon-
zervatív egyházától eltérően gyakran mozdult 
a politikai közép felé. Ha elnök lenne, a 
National Institute of Health barátként számít-
hatna rá. Támogatja a klímakutatások növelé-
sét, miközben nem foglalt állást arról, van-e 
az emberiségnek szerepe a klímaváltozásban. 

John McCain, republikánus. Nincs tudo-
mányos képzettsége, szakértelme, de hallgat 
a szakértőkre. A szakértők meggyőzték arról, 
hogy a világ legsürgősebb ügye a globális 
felmelegedés; a bevándorlás és az iraki hábo-
rú mellett ezt tette kampánya fő témájának. 
A többi jelöltnél tájékozottabb a klímaváltozás 
kérdésében, vezetésével néhány éve szenátusi 
küldöttség ment mindkét pólusra tanulmány-
útra. A környezetvédelmet a nemzetbiztonság-
gal egyenlően fontosnak tartja, kemény vitái 
voltak a Bush-kormányzattal. Az őssejtvitában 

is szakértőkre hallgatott. Ellenzi az abortuszt, 
de támogatja az embrióőssejt-kutatást, a ku-
tatási célú klónozást kivéve. Törvényjavaslatot 
nyújtott be az internetet terhelő adók csökken-
tésére, a Szabad Európa Rádió mai megfele-
lőjeként az internetet használná a szabadság 
ügyének előmozdítására. Részt vett külföldi 
diákok amerikai vízumlehetőségeinek bővíté-
sében 2005-ben. Egyetértett azzal, hogy a világ 
teremtését különböző módokon lehet taní-
tani az iskolákban, 2006-ban viszont már 
nem: a kreácionizmust valószínűleg nem kel-
lene tanítani természettudomány-órákon.

Barack Obama, demokrata. Tavaly azzal 
vádolta a Bush-kormányzatot, hogy figyel-
men kívül hagyja, vagy eltorzítja a tudományos 
adatokat a döntéshozatalnál. Kampányában 
egy sor nehezen teljesíthető ígéretet tett. Meg-
duplázná az alapkutatások szövetségi költség-
vetését, szélesítené az internet-hozzáférést az 
amerikaiak számára. 18 milliárd dolláros okta-
tási csomagjában a korai gyermekkori tanulás 
támogatásától kisebbségi diákok college előtti 
matematikai és természettudományi képzésé-
ig sokminden szerepel. A költségeket a NASA 
tervezett Hold- és Mars-expedícióinak elhalasz-
tásával teremtené elő. A többi demokrata je-
lölthöz hasonlóan Obama kampányának is 
fontos része a globális felmelegedés. Az 1990-
es szén-dioxid-kibocsátás 2050-re történő 80 
%-os csökkentését piaci alapú szénkereskedel-
mi rendszerrel támogatná, 150 milliárd dollárt 
ruházna be bioüzemanyagok fejlesztésébe. Az 
országos politikában még viszonylag gyakor-
latlan. 2004 óta sokat foglalkozott egészség-
ügyi kérdésekkel a szenátusban. Támogatta 
az embrióőssejt-kutatást, a madárinfluenza-
kutatás nagyobb támogatását, HIV-től és 
AIDS-től védő megoldások keresését.  Erősen 
foglalkoztatja a tudományos eredmények 
közegészségügyi alkalmazása. 

Mitt Romney, republikánus. Kampánybeszé-
deiben mormon hitét megvallva ellenezte az 
embrióőssejt-kutatást, az abortuszt, kétségbe 
vonta az emberiség szerepét a globális felmele-
gedésben. Öt éve, a high tech állam, Massachu-
setts kormányzóságáért kampányolva a ku-
tatások, a kutatóegyetemek fontosságát hang-
súlyozta. Kormányzóként elvárta, hogy álla-
ma élen járjon az őssejtkutatásban. Részt vett 
az első amerikai regionális széndioxidkibocsá-
tás-csökkentési program megszervezésében. 
Ellenezte az intelligens tervezés oktatását. 2005-
ben elnökjelölti kampányát megkezdve eltá-
volodott a kutatói közösségtől. Kampányában 
várhatóan nem foglalkozik a globális felmele-
gedéssel, bár 2007 nyarán a Foreign Affairs 
folyóiratban merész, távolra tekintő kutatáso-
kat, energetikai forradalmat sürgetett. Növel-
né az energiahatékonysággal és termeléssel 
kapcsolatos alapkutatás támogatását. Kampá-
nyában azonban társadalmi kérdések lesznek 
a középpontban, és nem high tech témák, 
amelyek Massachusettsben foglalkoztatták.  

Kennedy, Donald: Science and God in the 
Election. Science. 4 January 2008. 319, 12.
Science and the Next U.S. President. Science. 
4 January 2008. 319, 22–31. 
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A TESTMOZGÁS 
MEGHOSSZABBÍTJA 

AZ ÉLETET
A lusták biológiailag öregebbek, és rövidebb 
életre számíthatnak, mint akik rendszeresen 
végeznek testmozgást. A King’s College kuta-
tói állítják ezt, akik az öregedés molekuláris 
mechanizmusainak tanulmányozása érdeké-
ben a kromoszómák végein elhelyezkedő ún. 
telomereket vizsgálták. 

Az életkor előrehaladásával a sejtekben a 
telomerek rövidülnek. A rövidülés fogékonyab-
bá teszi a sejteket a sérülésekre, ami betegségek 
kialakulásához vezethet. Az emberek ebben 
is különböznek egymástól, s brit kutatók – Tim 
Spector és Lynn Cherkas – már korábban 
kimutatták, hogy egyes, életmóddal összefüg-
gő tényezők, pl. a dohányzás vagy az elhízás, 
a telomer hosszának csökkenését okozzák. 

Ezúttal a testmozgás hatását vizsgálták, 
hiszen köztudott, hogy a mozgásszegény élet-
mód növeli egyebek között a magas vérnyo-
más, a 2-es típusú cukorbetegség, a rák, a 
szív- és érrendszeri katasztrófák kialakulásá-
nak kockázatát. Milyen hatása van tehát a 
lustaságnak vagy a mozgásnak a telomérekre? 

– tették fel a kérdést a kutatók. 
2400, 18 és 81 év közötti brit önkéntest 

vontak be a tanulmányba. Komoly kérdőíve-
ket töltöttek ki egészségi állapotukról, élet-
módjukról, arról, hogy mivel töltik szabad-
idejüket. A kutatók megállapították, hogy az 
azonos korúaknál az aktív életet élők telomer-
jei hosszabbak. Cherkas azt nyilatkozta, hogy 
a legtöbbet mozgó és a leglustább személy 
között a telomer hosszában akkora különbség 
van, amely életkorban akár kilenc évet is je-
lenthet. Az eredmények értékelésénél figye-
lembe vették a szociális helyzetből, a dohány-
zásból és az elhízásból eredő különbségeket, 
így a kutatók szerint a kapott telomerhossz-
eltérések egyértelműen a testmozgásbeli kü-
lönbségeknek tulajdoníthatók. A hipotézist 
megerősíti, hogy a vizsgálatban ikrek vettek 
részt, így a különböző életmódot folytató iker-
párok adatait is össze lehetett hasonlítani. 

Archives of Internal Medicine. 2008; 168, 
2, 159–166.
www.kcl.ac.uk   
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