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ban a fejedelmi udvarok az egyház, illetve a 
templomok mellett a zenei élet legfontosabb 
hordozói voltak. A projekt az udvari zene 
átfogó feldolgozásába a társadalomtörténeti 
és gazdasági aspektusokat is bevonja. A fenn-
maradt írott anyagok alapján koncertsoroza-
tot szerveznek, hogy a kortárs közönséggel 
megismertessék egy letűnt kor zenéjét.

Kiásni az operákat. A komponálástól az 
előadásig: a Mainzi Tudományos és Irodalmi 
Akadémia projektje. Az OPERA-projekt az 
európai zenés színház legkülönfélébb fajtái 
számára dolgoz fel kottákat, az operától az 
operetten és a baletten át a filmzenéig. 

A világ az Oranienburger Strassén. Alexan-
der von Humboldt európai pillantása Ameriká-
ra és Ázsiára – a Berlin-Brandenburgi Tudo-
mányos Akadémia e címmel futó projektjé-
ben arra fókuszálnak, hogy Humboldt hatá-
sát két utazás határozta meg. Az egyik az új 
világban tett expedíciója, a másik az orosz-
szibériai utazása. Adatok és információk 
hatalmas tömegét hozta magával, egyebek 
mellett biológiai, zoológiai, geológiai objektu-
mokat. Természetszemlélete magába foglalta 
az emberi kultúrának azt a fejlődéstörténetét, 
amely a Földközi-tenger környékén kezdő-
dött. Fáradhatatlan szervezőként nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy szülővárosát, Berlint 
világszínvonalú tudásközponttá tegye.  

Az európai korszakváltás filozófusa: Nietz-
sche. A Heidelbergi Tudományos Akadémia 
projektjében Nietzsche a modernitás egyik 
legfontosabb személyiségeként jelenik meg, 
aki a modern életfilozófia, a kultúra-diagnózis 
és az antropológia vezető alakja. A projekt 
olyan Nietzsche-kommentárt dolgoz ki, 
amely az életmű filozófiai, történeti és irodal-
mi feltételeit a kor kontextusában vizsgálja.  

A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1/B-
09/1/KONV-2010-0007 számú projekt tá-
mogatta. A projekt az Új Magyarország Fej-
lesztési Terven keresztül az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap és az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.

Kulcsszavak: Német Akadémiák Uniója; euró-
pai világuralom, Amerika felfedezése, ipari 
for radalom, vesztfáliai békekötés, modern 
tudomá nyosság, tudományos racionalitás, mo-
dern demokrácia, jogállamiság, a kereszténység 
perspektívája; Európa: a modernizáció mintá-
ja; „Kínai korszak?”; projektút: 8 akadémia 13 
projektjének bemutatkozása.

Megújul az MTA intézményhálózata

MEGÚJUL A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA INTÉZMÉNYHÁLÓZATA

Tudós fórum

A Magyar Tudományos Akadémia teljes in-
tézményrendszerének megújításáról döntött 
nagy többséggel a tudós testület 182. rendkí-
vüli Közgyűlésén. Az Akadémia történetében 
rendkívüli szerkezeti átalakítás nyomán 2012 
januárjától Magyarország egyetlen főhivatású 
kutatóintézet-hálózatában ésszerűbb és taka-
rékosabb intézményi működési keretek kö-
zött, koncentráltabb kutatási stratégia men-
tén folytatódhatnak a kutatások a kiválóság, 
a fenntarthatóság és a versenyképesség elvé-
nek érvényesítésével. A köztestület és a kuta-
tóhálózat közfeladatainak hatékonyabb tá-
mogatása céljából ésszerűsödik a nem kuta-
tóintézeti körbe tartozó szervezeti egységek 
intézményi működése is, így az adminisztra-
tív költségek helyett évente legalább 400 
mil lió Ft többlet fordítható az élvonalba 
tartozó kutatásokra. 

A Magyar Tudományos Akadémia törté-
netében rendkívüli, a tudományos kiválósá-
got, a kutatói versenyképességet, valamint az 
erőforrások hatékonyabb felhasználását meg-
alapozó határozatok egy új időszak kezdetét 
jelzik az akadémiai intézményrendszerben. 

A Közgyűlés jelentős támogatással, 323 
igen és 82 nem szavazattal fogadta el az aka-
démiai kutatóintézet-hálózat megújításáról 
szóló előterjesztést. Az MTA nem kutatóinté-

zeti körbe tartozó költségvetési szerveinek 
átalakítását 86%-os támogatással, az Akadé-
mia Alapszabályának módosítását 85,7%, 
Ügyrendjének módosítását 84,8% és a Dok-
tori Szabályzatának módosítását 86,6%-kal 
szavazta meg az Akadémia legfőbb döntésho-
zó testülete. Pálinkás József elmondta, a nagy 
arányú támogatást a jövőbe vetett hit és bi-
zalom jelének tekinti.

A megújítási program első ütemében a 
kutatási műhelyek autonómiáját és tudomá-
nyos kiválóságát megőrző új intézményi 
szerkezet jön létre a szétaprózottság felszámo-
lásával: a jelenlegi 38 kutatóintézetből és 2 
kutatóközpontból január 1-től 10 kutatóköz-
pont és 5 kutatóintézet jön létre. Az új kuta-
tóközpontok ésszerűbb intézményi műkö-
dési keretek között, koncentráltabb kutatási 
stratégia mentén, növekvő kutatási potenci-
állal végzik majd közfeladataikat, a funkcio-
nális (gazdasági, adminisztratív, üzemeltetési) 
feladatok összesen 143 fővel kisebb személyi 
állománnyal és a vezetői szintek csökkenté-
sével láthatók el.

Az akadémiai költségvetési szervek átala-
kítását az intézmény a 2011. évi költségvetés-
ben a fejezet számára meghatározott előirány-
zat keretei között valósítja meg. A szerkezeti 
átalakítás első ütemétől várt 400 millió Ft-os 
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megtakarítás jelentőségén jóval túlmutat az 
új intézményi keretek teremtette lehetőség a 
szakmai megújulásra. 

A Pálinkás József által kezdeményezett 
megújítási program versenyképesség növelé-
sére irányuló törekvéseinek legfontosabb 
ele me, hogy az új intézményrendszerben – a 
szerves átalakításként elindított Lendület-mo-
dell példája nyomán – kulcsszerepük lesz a 
kimagasló teljesítményt nyújtó iskolateremtő 
kutatók köré szerveződő kutatócsoportoknak, 
az egyéni kiválóságokon keresztül történő 
kutatásfinanszírozási rendszernek. A szak mai 
megújulás másik fontos eszköze, hogy a stra-
tégiai fejlesztési irányok összehangolását kö-
vetően az intézethálózatban olyan teljesít-
ménykövetelmények érvényesíthetők, ame-
lyek teljesítésének értékelését nemzetközi 
tes tületek végezhetik.  Az érdemi forrásbevo-
nás feltételrendszerének kialakításával a meg-
újult intézményi szerkezetben egyedülálló 
lehetőség nyílik arra, hogy megteremtődjék 
a kutatási közfeladatok alapfinanszírozása és 
a versenypályázati finanszírozás közötti egyen-
súly.  A 2012-es költségvetési törvényjavaslat-
ban az MTA-fejezet számára előirányzott 7,7 
milliárd többlettámogatás minden eleme a 
versenyképesség növelését szolgálja, és lehető-
vé teszi, hogy a kutatóközpontok az eddigi nél 
eredményesebben vehessenek részt a 2014-
ben jelentősen megnövelt összeggel induló 
európai kutatási programokban. 

A Magyar Tudományos Akadémia Stra-
tégai Tanácsadó Testületének tagjai példaér-

tékűnek és elismerésre méltónak nevezték a 
jól átgondolt megújítási koncepció egyezte-
téseken alapuló döntéselőkészítő folyamatá-
nak menedzsmentjét. 

A közgyűlési döntés értelmében a teljes 
megújítás három szakasza közül az első a 
szakmai bázist képező intézményi keret létre-
hozásával december 31-én lezárul. Január el-
sejétől a nem kutatóintézeti hálózatba tarto-
zó költségvetési szerveket is beleértve, a je len-
legi 58 intézményből 23 alakul. Ezek közül a 
Területi Akadémiai Bizottságok változatlan 
feladatokkal és változatlan autonómiával, de 
egy költségvetési szervként működnek tovább, 
ami jelentős megtakarítást jelent. Az Akadé-
mia elnöke szerint a megújulás jelentős köz-
gyűlési támogatása biztosítja az MTA vezeté-
sének a hátteret a magyar tudományért és az 
MTA-ért vég zett munkájához. Az átalakítás 
programjában a következő két év – a 2012-től 
2013-ig terjedő időszak – a szerkezeti átalakí-
tás a „diszciplináris finomhangolás” jegyében 
telik. Ebben a szakaszban alakítják ki a szer-
kezetükben megújult intézmények stratégiai 
fejlesztési irányaikat, és erősítik meg az inté-
zethálózat infrastruktúráját. A program har-
madik üte mé nek fókuszában a kutatástámo-
gatási rend  szer megújítása áll. Szorosabb 
együtt működést kell kialakítani az akadémi-
ai és a felsőok tatási kutatóhálózatok között a 
meglévő adminisztrációs korlátok megszün-
tetésével, az „akadémiai kutatócsoportok” 
hatékonyabb működtetésével, közös infra-
strukturális fejlesztésekkel.

Az MTA 182. Közgyűlése által elfogadott határozatok

AZ MTA 182. KÖZGYŰLÉSE 
ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZATOK

A Magyar Tudományos Akadémia történe-
tében rendkívüli, a tudományos kiválóságot, 
a kutatói versenyképességet, valamint az erő-
források hatékonyabb felhasználását megala-
pozó határozatok egy új időszak kezdetét 
jelzik az akadémiai intézményrendszerben.

Az Akadémia köztestülete 74,9%-os több-
séggel támogatta az MTA kutatóintézet-há-
lózat megújításáról szóló előterjesztést.

A rendkívüli Közgyűlés a nem kutatóinté-
zeti körbe tartozó intézmények átszervezésé-
ről szóló határozatát 86%-os igen szavazattal 
fogadta el.

A Közgyűlés az előterjesztés szerinti tarta-
lommal és hatállyal 85%-os arányban módo-
sította a Magyar Tudományos Akadémia 
Alap szabályát és Ügyrendjét. A 9/2011. (XII.5.) 
és a 10/2011. (XII.5.) számú határozatokat a 
korábbi napirendi pontokban megszavazott 
átalakítások tették szükségessé.

A grémium 86,6 %-os többséggel elfogad-
ta Palkovits Miklós, a Doktori tanács elnöké-
nek az MTA Doktori Szabályzatának módo-
sítására tett előterjesztését a 11/2011. (XII. 5.) 
számú határozatában.

1. Az MTA kutatóintézetének 
hálózata 2011-ben

Az Akadémia megújítási programjának első 
ütemében a kutatási műhelyek autonómiáját 
és tudományos kiválóságát megőrző új intéz-
ményi szerkezet jön létre a szétaprózottság 
felszámolásával: a jelenlegi 38 kutatóintézet-

ből és 2 kutatóközpontból január 1-jétől 10 
kutatóközpont és 5 kutatóintézet jön létre. A 
kutatóintézet-hálózat megújításával kapcso-
latos előterjesztést Pálinkás József, az MTA 
elnöke ismertette a tudós testülettel, amely 
alapítói jogkörében eljárva a 7/2001. (XII. 5.) 
számú közgyűlési határozatban az alábbi 
döntéseket hozta:

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, 
az MTA Talajtani- és Agrokémiai Kutatóin-
tézet és az MTA Állatorvostudományi Kuta-
tóintézet beolvad az MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézetbe, amely Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Agrártudományi Kutató-
központ néven működik tovább. 

Az MTA Filozófiai Kutatóintézet, az MTA 
Irodalomtudományi Intézet, az MTA Művé-
szettörténeti Kutatóintézet, az MTA Népraj-
zi Kutatóintézete, az MTA Régészeti Intéze-
te, az MTA Társadalomkutató Központ és az 
MTA Zenetudományi Intézet beolvad az 
MTA Történettudományi Intézetbe, amely 
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont néven működik 
tovább. 

Az MTA Földrajztudományi Kutatóinté-
zet, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kuta-
tóintézet és az MTA Geokémiai Kutatóinté-
zet beolvad az MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézetbe, amely Magyar 
Tudományos Akadémia Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont néven mű-
ködik tovább. 
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MTA Zenetudományi Intézet beolvad az 
MTA Történettudományi Intézetbe, amely 
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont néven működik 
tovább. 

Az MTA Földrajztudományi Kutatóinté-
zet, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kuta-
tóintézet és az MTA Geokémiai Kutatóinté-
zet beolvad az MTA Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézetbe, amely Magyar 
Tudományos Akadémia Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont néven mű-
ködik tovább. 




