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Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya • 
Szak terület: gazdasági alkotmányjog, európai 
jog, nemzetközi magánjog, nemzetközi gaz-
dasági kapcsolatok joga

1. Legfontosabbnak kutatómunkámban a 
külvilágra való kitekintést: az összehasonlító 
jogi szemléletet tartom, hiszen az évtizedek 
óta kibontakozó globalizálódási folyamat 
fényében ez elengedhetetlen.

Leghasznosabbnak az elméleti, a jogalko-
tási és jogalkalmazási aspektusok szerves 
egységbe foglalására törekvést gondolom.

Legérdekesebbnek során azt a meglepe-
tést éreztem az 1970-es évek végén, amikor 
kiderült, hogy a modern versenyjog a piacgaz-
daságokban évtizedek óta az állami beavatko-

zás legfontosabb szabályozó eszköze, s ennek 
a sikeres piacgazda sági átmenet feltételeként 
hazánkban is sürgősen ki kell építeni a jog-
szabályi környezetét és intézményrendszerét 
(az 1990-ben bábáskodásommal megalkotott 
versenytörvényt és a közreműködésemmel 
létrehozott Gazdasági Versenyhivatalt).

2. Mivel koromnál fogva bizonyos értelem-
ben kerek egész: több jogágra kiterjedő mun-
ka áll mögöttem, ennek az állandó mozgás-
ban lévő európai jog fejlődésmenetébe illesz-
tett, a fejlődési tendenciákra fókuszáló össze-
függésrendszerét szeretném kidolgozni.
3. Nincs példaképem – csak a magam elvárá-
sainak szeretnék megfelelni; azonos sze retnék 
lenni önmagammal – örülnék, ha egyszer azt 
mondhatnám, hogy az vagyok, aki vagyok.

4. Fontosnak tartanám a gazdasági jogban a 
versenyjog és az európai jog mibenlétének, 
funkciójának, a huszonegyedik században 
elfoglalt helyének, dogmatikai minősítésének 
meghatározását. A közgazdaságtudomány 
válságjelenségeire is jó lenne választ kapni, és 
talán egy prognózist arról, hogy hogyan kel-
lene kinéznie a huszonegyedik század glo bális 
környezetben létező nemzetgazdaságainak és 
a világgazdaságnak, és mi a szociális piacgaz-
daság huszonegyedik századi tartalma. 

Az MTA új levelező tagjai

A jövő tudósai

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával, fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet huszonnyolcadik számá-
ban Koósné Török Erzsébet és Kristóf Ibolya 
gondolatébresztő és cselekvési programot is 
tartalmazó írását közöljük a könyvtárak sok-
kal aktívabb szerepvállalásáról a tehetséggon-
dozás egész folyamatában. Kérjük, ha a nők 

tudományban betöltött helyzetével vagy az 
ifjú kutatókkal kapcsolatos témában bármi-
lyen vitázó megjegyzése vagy javaslata len ne, 
keresse meg a melléklet szerkesztőjét az aláb-
bi e-mail címen.

Csermely Péter
az MTA doktora

(Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani Intézet)
csermely@eok.sote.hu

EGYETEMI KÖNYVTÁRAK 
EGÉSZ TEVÉKENYSÉGüKKEL 

A TEHETSÉG SZOLGÁLATÁBAN

A felsőoktatási intézményeknek, így azok 
könyvtárainak is jelentősen megváltozott 
környezetben kell végezni feladatukat, alakí-
tani tevékenységüket, s köztük megtalálni a 
tehetséggondozás legalkalmasabb formáit, 
módjait, azokat a lehetőségeket, amelyekkel 
a leghitelesebben segíthetik a tehetségeseket. 
A felsőoktatás előtti kihívások, a megváltozott 
feltételek jól ismertek, ezek részletezése ezen 
írás keretében nem szükséges, nem indokolt 
(tömegesedés, intézményi összevonás, norma-
tív finanszírozás, bolognai típusú képzés, fel-
vételi rendszer). Ezekkel a megváltozott fel-
tételekkel, a felsőoktatás nem éppen kedvező 
vagy inkább veszélyben levő helyzetének, 
állapotának elemzésével, a fejlesztés lehetősé-
geivel számos tanulmány, konferencia foglal-
kozik napjainkban is. A Magyar Tudomány 
folyóirat A jövő tudósai legutóbbi mellékleté-
ben is olvashattunk a minőségi felsőoktatás 

és tehetséggondozás aktuális kérdéseiről Far-
kas Anikó tanulmányában (Farkas, 2010).  

Magyarország jövőjét, helyét Európában 
és a világban a kibontakozott tehetségek szá-
ma fogja alapvetően meghatározni – mond-
ta Sólyom László a Magyar Tehetséggondozás 
I. Országos Konferenciáján, s hangsúlyozta 
többek közt, hogy óriási az egyetemek felelős-
sége, rajtuk múlik, beérik-e a tehetség (Kiss 

– Csermely, 2008). Ezeket a gondolato kat 
erő sítette, fogalmazta meg a Szárny és teher 
címmel megjelent, nagy érdeklődéssel foga-
dott tanulmánykötet (Szárny és teher, 2009), 
illetve a hozzá kapcsolódó konferencia. Itt azt 
is megfogalmazta köztársasági elnök úr, hogy 

„Semmilyen kiadást nem szabad sajnálni az 
oktatás teljes rendszerének újjáépítésére.”

A felelősség valóban óriási. A tehetséggon-
dozás, a legkiválóbbak felismerése, támogatá-
sa, s egyben megbecsülése meghatározó 
fon tosságú feladata az oktatóknak, a kutatók-
nak, a tudomány képviselőinek és az oktatá-
si kormányzatnak egyaránt. Ide kell sorolni 
a könyvtárakat, a könyvtárosokat is.




