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A Magyar Tudományos Akadémia 2002.
május 6–7-én tartotta 170. rendes közgyûlé-
sét. Az ülést megnyitó Glatz Ferenc  r. tag, az
MTA elnöke köszöntötte a jelenlevõket,
köztük Göncz Árpád volt államfõt, aki dísz-
vendégként a közgyûlések állandó meghí-
vottja. Mádl Ferenc köztársasági elnök, az
MTA rendes tagja az Alkotmányból fakadó
hivatalos kötelezettségei miatt nem tudott
jelen lenni a nyitóülésen. A közgyûlést az
akadémiai tisztújítás emelte ki a szokásos
májusi munkaközgyûlések közül. Erre való
tekintettel az MTA elnöksége a levezetõ el-
nökök személyére is olyanokat jelölt, akik
vagy nem választhatók, vagy nem szerepel-
nek az akadémiai vezetõ tisztségre jelöltek
között.

A megnyitó után a résztvevõk kegyele-
tük jeléül néma felállással emlékeztek az
elõzõ közgyûlés óta elhunyt Gáspár Rezsõ,
Kõrös Endre és Terplán Zénó r. tagokra, va-
lamint Alekszej G. Szityenko  t. tagra.

A délelõtti ülést levezetõ Enyedi György
r. tag, alelnök megállapította a közgyûlés
határozatképességét, majd a jelenlevõk elfo-
gadták a tárgysorozatot. Ezután a közgyûlés
megválasztotta a jegyzõkönyv-hitelesítõ, a
határozatszövegezõ és a szavazathitelesítõ
bizottságokat, majd az Akadémia díjainak
átadása következett.

Az MTA elnöksége az Akadémiai Arany-
érmet  2002-ben Fejes Tóth László r. tagnak,
a Szász Tudományos Akadémia külsõ tag-
jának, a Wissenschaftliche Gesellschaft
Braunschweig levelezõ tagjának, a Salzburgi

Egyetem díszdoktorának adományozta
életmûvéért, a fedések és elhelyezkedések
elméletének területén kifejtett tudományos
munkásságáért, a magyar diszkrét geomet-
riai iskola megteremtéséért. A diszkrét geo-
metria világviszonylatban is az õ tevékeny-
sége nyomán vált önálló tudományággá.

Az MTA legmagasabb elismerésével
kitüntetett matematikus megilletõdötten
mondott köszönetet.

Akadémiai-díjat  kapott:

• Bodnár György, az irodalomtud. doktora,
egyetemi tanár, az MTA Irodalomtudományi
Intézetének ny. igazgatója a 20. századi ma-
gyar irodalomtörténet folyamatait feldolgozó
sokoldalú munkásságáért, ezen belül külö-
nösen Kaffka-monográfiájáért, amelyet a
szemléleti és módszertani távlatosság ki-
emelkedõvé tesz a mûfaj történetében;
• Rainer M. János  Ph. D., az 1956-os Intézet
igazgatója, a magyar történelem 1945 utáni
korszakát felölelõ kutatásaiért, ezen belül
Nagy Imre életét és politikáját bemutató két-
kötetes életrajzi munkájáért, amely az utóbbi
évek jelentõs hozzájárulása a 20. századi tör-
ténelem jobb megismeréséhez;
• Komjáth Péter, a matematikai tud. dokto-
ra, az ELTE Számítógép-tudományi Tanszé-
kének tszv. egyetemi tanára a halmazelmé-
let kutatásában elért, világviszonylatban is
kiemelkedõ tudományos eredményeiért, a
legnehezebb technikák virtuóz alkalmazá-
sáért és továbbfejlesztéséért, amelyekkel új
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utakat nyitott a halmazelméletben és a vég-
telen kombinatorikában;
• Galiba Gábor, az MTA doktora, az MTA Me-
zõgazdasági Kutatóintézet tud. fõmunka-
társa, Pauk János, a mezõgazd. tud. kandidá-
tusa, a Gabonatermesztési Kutatóintézet tud.
fõmunkatársa és Solti László, az állatorvos-
tud. doktora, a SZIE Állatorvos-tudományi Kar
dékánja a mezõgazdasági biotechnológia,
közelebbrõl a kultúrnövények molekuláris
nemesítése, genom-analízise, illetve az em-
lõsök in vitro termékenyítése, valamint a mo-
noklonális ellenanyag alapú diagnosztikai
rendszerek szaporodásbiológiai alkalmazása
területén elért nemzetközileg is kimagasló
eredményeikért és jelentõs oktatói, tudo-
mányos és társadalmi teljesítményükért
(megosztott díj);
• Kovács L. Gábor, az orvostud. doktora, a
Pécsi Tudományegyetem intézetigazgató
egyetemi tanára, a szombathelyi Marku-
sovszky Kórház oszt. vez. fõorvosa elméleti
kutatóként, majd laboratóriumi szakember-
ként végzett magas színvonalú tudományos
kutatómunkájáért; a hormonális és idegi sza-
bályozó mechanizmusok kölcsönhatásának
elemzéséért, különösen az alkohol- és kábító-
szerfüggõ szervezetre vonatkozóan, amely-
lyel hazai és nemzetközi elismerést szerzett,
továbbá a széles körû nemzetközi együtt-
mûködés kialakításáért és részvételéért a la-
boratóriumi diagnosztika európai irányítá-
sában;
• Székely Vladimír, a mûszaki tud. doktora, a
BMGE Elektronikus Eszközök Tanszékének
tszv. egyetemi tanára iskolateremtõ munkás-
ságáért, a mikroelektronika és a félvezetõ
eszközök területén elért eredményeiért, az
elektronikus eszközök termikus analízisére
és tervezésére létrehozott, nemzetközileg
is elismert, sikeres kutató/oktatóközpont
megteremtéséért a vezetése alatt álló tan-
széken;
• Kálmán Erika, a kémiai tud. doktora, a Bay
Zoltán Anyagtudományi és Technológiai In-

tézet igazgatója, egyetemi magántanár, az
MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intéze-
tének tud. oszt. vezetõje különbözõ inhibi-
torok korróziógátló hatásának meghatározá-
sában, a molekulaszerkezet és a korrózió-
gátló hatás közötti összefüggések tisztázásá-
ban, az inhibitorok hatásmechanizmusának
felderítésében elért tudományos eredmé-
nyeiért és azok gyakorlatban is megvalósított
hasznosításáért;
• Kéri György, az MTA doktora, a SOTE EKSZ
1. Biokémiai Intézetének tud. tanácsadója
és Raskó György, az orvostud. doktora, az
MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai
Intézetének igazgatója kiemelkedõ orvos-
biológiai kutatási eredményeikért. Raskó
doktor a rák molekuláris genetikai, diagnosz-
tikai célú jellemzése, valamint a DNS-repa-
ráció tanulmányozása és a rákos transzfor-
máció kialakításában szerepet játszó gének
hatásmechanizmusának vizsgálata terén
végzett úttörõ munkát, Kéri doktor az anti-
tumor hatású gyógyszer-hatóanyagok ku-
tatásában ért el kiemelkedõ eredményeket:
kifejlesztett két, tumorszelektív hatású pep-
tidhormon-származékot és több, a növekedé-
si faktor receptorának gátlásában igen haté-
kony molekulát, amelyek közül két anyag
klinikai fejlesztés alatt áll (megosztott díj);
• Pálné Kovács Ilona, az MTA doktora, az
MTA Regionális Kutatások Központjának
igazgatója a hazai regionalizmus, az önkor-
mányzatiság és a közigazgatás összefüg-
géseinek nemzetközileg is elismert és nagy
gyakorlati hasznú kutatási eredményeiért,
különösen a Regionális politika és köz-
igazgatás címû könyvéért;
• Götz Gusztáv, a földrajztudomány dok-
tora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
egyetemi tanára a dinamikus meteorológia
és a káoszelmélet légköri alkalmazása terü-
letén kifejtett kutatásaiért, a Káosz és pro-
gnosztika címû könyvéért;
• Beke Dezsõ, a fizikai tud. doktora, a Debre-
ceni Egyetem Szilárdtestfizika Tanszékének

Beszámoló az MTA 2002. májusi közgyûlésérõl



Magyar Tudomány • 2002/6

700

tszv. egy. tanára a diffúzió és szegregáció
nanoszerkezetekben témakörben az elmúlt
öt évben közölt eredeti eredményeiért,
amelyeket már monográfiák is idéznek. A
vezetésével Debrecenben létrejött diffúziós
iskola nemzetközi hírnévre tett szert, ame-
lyet a nagy presztízsû Landolt-Börnstein soro-
zat nemrég megjelent két kötetének szer-
kesztésére vonatkozó felkérés is igazol.

Akadémiai Újságírói Díjat  kapott

• Jéki László, a fizika tud. kandidátusa, az
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Ku-
tatóintézet tud. fõmunkatársa;
• Ráday Mihály, a Magyar Televízió Rt.
fõmunkatársa.

A kitüntetési ceremónia után a közgyûlés az
elnöki expozéval folytatódott. A hat éve az
MTA elnökeként tevékenykedõ Glatz
Ferenc nemcsak a legutóbbi fél évet érté-
kelte, hanem az 1996 óta eltelt idõszakra is
visszatekintett.

Az elmúlt hónapok fõ akadémiai esemé-
nye a tisztújítás elõkészítése volt. Az Akadé-
mia vezetõ tisztségviselõi arra is ügyeltek,
hogy jól elõkészítsék a következõ vezetõség
munkáját. A közelmúltban befejezte munká-
ját a konszolidációs bizottság. Tevékeny-
ségük végén összefoglalták, milyen felada-
tok megoldására van még szükség a konszo-
lidáció tényleges befejezéséhez:

• a garantált létszám alacsony,
• pótolni kell az elmaradt beruházásokat,
• az újonnan létrehozott kutatóközpon-

tok szerkezete esetenként módosításra szorul.
Az Akadémia mozgalmas életére jellem-

zõ, hogy a havonta ülésezõ elnökség leg-
utóbb olyan fontos témákkal foglalkozott,
mint az MTA doktora cím és a professzori
kinevezés viszonya, valamint a Bolyai János
kutatási ösztöndíj pénzügyi feltételeinek mó-
dosítása (adómentes és a minimálbérhez kö-
tött legyen).

Örvendetes, hogy a civil és a gazdasági
szféra tudománypártoló tevékenysége az
utóbbi idõben megerõsödött. A legújabb fel-
ajánlások: évi 3 millió Ft egy akadémiai Ta-
lentum-díjra, ingatlan adományozása egy
kisebbségkutató és kulturális központ létesí-
tésére Pozsonyban, továbbá a GE 100 millió
Ft-ja akadémiai díj- és ösztöndíjrendszerre.

Kétszer három éves elnöki tevékenysé-
gérõl számot adva Glatz Ferenc elmondta,
hogy a feladatok megoldásában a csapat-
munka híve volt, arra törekedve, hogy min-
den elintézendõ munkára legyen megfelelõ
szakember. Az elnöki megbízatás átvételekor
az új viszonyok (a világhelyzet és az új szel-
lemi és tudományos áramlatok) között meg
kellett határozni az MTA helyét. A helyzetet
felmérve az alábbi következtetéseket von-
ták le, illetve célokat tûzték ki:

• az Akadémiának a meritokrácia elvén
alapuló civil szervezetként kell mûködnie,

• új tudománypolitikai reform véghez-
vitele, amely nem a kormánytól vagy pár-
toktól indul ki (szemben az 1927., illetve az
1986. évivel),

• a tudományos kutatás finanszírozásá-
nak reformja (itt nagy volt az elõrelépés),

• unióképes kutatásszervezetet kell lét-
rehozni (a folyamat még nem fejezõdött be),

• az MTA kultúrnemzeti alapra helyezése,
• az MTA konszolidációja,
• az Akadémiának hármas fukciót kell

ellátnia: tudományos mûhely, a kutatói tár-
sadalom érdekképviselõje és a nemzet ta-
nácsadója.

E célok mindegyikét sikerült teljesíteni,
ugyanez viszont nem mondható el az Aka-
démia és a Kincstár viszonyának rendezé-
sérõl.

Az Akadémia elnöke részletesen kifej-
tette, hogy milyen eredményekre vezetett
a hármas funkció vállalása.

Tudományos mûhelyként az Akadémia
fõ feladatai közé tartozik viták, elõadások
szervezése, különféle tudományos kiadvá-
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nyok megjelentetése, illetve a kutatóhálózat
felügyelete. Az intézetek konszolidációja
végbement, de a tanszéki kutatócsoporto-
kéra nem került sor. Új kutatási területek in-
dultak be, és lezajlottak a diszciplínaviták. A
rendszeresség programjának meghirdetése
és megvalósítása (pl. a székfoglalók, köz-
gyûlési elõadások, emlékbeszédek nyomta-
tott formájú közreadása) erõsítette a szinte-
tizáló látásmódot a kutatói gondolkodásban.
Az MTA kiadói tevékenysége mégsem te-
kinthetõ sikeresnek, a tudományos mûvek
hazai megjelentetése az Akadémiai Kiadó
privatizációja után megoldatlan. Sikerként
könyvelhetõ el viszont, hogy a Magyar Nagy-
lexikon kiadását folytatni lehetett.

A beszámolási idõszakban fejezõdött be
a díjrendszer reformja (1999): újabb díjak ala-
pításán kívül ismét odaítélték az évtizedek
óta szüneteltetett Bolyai János Matematikai
Díjat.

A struktúrabizottság minden igyekezete
ellenére sem sikerült tisztázni, hogy milyen
legyen az egyes tudományterületek aránya,
és a szakmai bizottságok feladatait illetõen is
vannak bizonytalanságok.

Az MTA nemzetközi kapcsolatainak
rendszerében nagy elõrelépést hozott az
1999-ben Budapesten rendezett Tudomány
Világkonferenciája. A legfontosabb feladat
mos ezen a téren az EU és Magyarország
tudományos kapcsolatainak elmélyítése.

A kutatók érdekeinek képviselõjeként
az MTA országos autonómiáját kihasználva
cselekedett (az egyetemek lokális autonó-
miát élveznek). Az Akadémia tevékenysé-
gének kultúrnemzeti alapra helyezésével a
határon kívüli kutatók is köztestületi tagokká
válhatnak. Az õ munkájukat segíti elõ az egy-
mást követõen megindított Kapcsolatok-,
Domus- és Szülõföld-program. 2001-ben az
egyházi keretek között tevékenykedõ, teo-
lógiával foglalkozó kutatókat is sikerült be-
vonni a köztestület munkájába. Ennél is fon-
tosabb a kutatói utánpótlás biztosítása és a

fiatalok bevonása a köztestületbe. A poszt-
doktori idõszakban elnyerhetõ Bolyai János
kutatási ösztöndíj megalapítása volt a leg-
fontosabb lépés e téren; a jelenlegi és a ko-
rábbi ösztöndíjasok egyre több helyen alapí-
tanak Bolyai-klubot. Az Akadémia és a fiatal
kutatók kapcsolata e klubok segítségével
építhetõ ki.

Ugyancsak fontos lépés volt a társada-
lom felé nyitás: megkezdte mûködését a
társadalmi kapcsolatok bizottsága, jó kezde-
ményezésnek bizonyult a Tudomány Nap-
jának megünneplése. A médiával való kap-
csolat a kezdeti sikerek után leépült, külö-
nösen a televíziókból szorultak ki a tudomá-
nyos mûsorok.

Az Akadémia országos jelenlétét nagy-
ban elõsegítik a területi bizottságok. Az MTA
egész országra kiterjedõ szerepét jelzi az or-
szággyûlés részére rendszeresen készítendõ
jelentés, amelyben az MTA-nak az egész
hazai tudományosságot kell áttekintenie.

Az Akadémiai Klub létrehozásával az MTA
vezetése a kutatói közérzeten igyekezett
javítani.

Nem sikerült elõrelépni a diszciplináris
szervezõdésû tudományos társaságok és az
MTA kapcsolatának kiépítésében. Csak az
MTESZ-szel és a MOTESZ-szel szoros a kap-
csolat, e szervezetek elnökei maguk is tagjai
az MTA-nak.

Annak érdekében, hogy az MTA a nem-
zet tanácsadójaként szolgálhasson, meg-
kezdte stratégiai kutatási programját. E kuta-
tások számos területen (pl. agrárium, Alföld,
Duna, energetika, ökológia, vízgazdálkodás
stb.) feltárták az alternatívákat és igyekeztek
feloldani az ellentmondásokat. A stratégiai
kutatásokról monográfiák jelentek meg,
amelyek sikerét jelzi, hogy politikusok, kor-
mánytisztviselõk és közéleti személyiségek
használják e munkákat, hivatkozva a bennük
foglaltakra.

A magyar millennium tiszteletére és az
MTA alapításának 175. évfordulója alkalmá-
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ból rendezett ülésekkel az MTA szintén
nemzeti feladatainak tett eleget, és e téren
is jól vizsgázott. A tudománypolitika elvi kér-
déseinek folyamatos kutatása és az azokban
való akadémiai állásfoglalás szintén túlmutat
az MTA keretein.

Glatz Ferenc itt fejezte ki köszönetét a
Horn- és az Orbán-kormánynak, megemlít-
ve azt a tényt, hogy a politikai elit tudo-
mányhoz fûzõdõ viszonya megfelelõ volt.

Az Akadémia jelenlegi helyzetérõl szólva
Glatz Ferenc úgy fogalmazott, hogy a kon-
szolidáció véghezvitelével az MTA nem nyu-
galmi állapotba került, és az autonómia sem
jelentheti a kialakult helyzet változatlanságát.
Szükség esetén a funkciókat módosítani kell.

Az elnöki megbízatástól búcsúzó Glatz
akadémikus személyes hangú zárógondo-
lataiban arról szólt, hogy akadémiai veze-
tõként szívesen csinálta, amit tett, még ha
közben olykor bosszankodott is. Annak is
örül, hogy mostantól kezdve csak tag lesz
abban a csapatban, amelynek eddig a kapitá-
nya volt, hiszen az ember közösségi lény. A
különféle tudományterületek mûvelõivel
beszélve, szövegeiket szerkesztve és olvas-
va szellemileg gazdagodott, ami folytatandó
történészi tevékenységére is kihat.

Az elnök beszédét a fõtitkári expozé  kö-
vette: Kroó Norbert r. tag  bevezetõjében
arra utalt, hogy a korábbi közgyûlési hatá-
rozatnak megfelelõen írásos fõtitkári be-
számolót terjesztett a közgyûlés elé. Elõ-
adásának célja az írásban közreadott tények
keretbe foglalása, és hogy a ciklus zárásakor
a fõtitkár a közgyûlés elõtt nézzen szembe
magával. Számvetése során röviden értékel-
te, milyen mértékben valósultak meg a kitû-
zött célok, feladatok.

Az MTA szerepe erõsödött a tudomány-
politika kialakításában és végrehajtásában
(az OTKA pályázati alapjából 30 % jut az
MTA-ra, az NKFA nyertes pályázatainak oda-
ítélt összegnek pedig 25 %-a támogat akadé-
miai kutatást).

Nõtt a köztestület létszáma. Az átlagélet-
kor azonban 58 év, így nagy szükség van a
fiatalok bevonására. Több gondot kell for-
dítani a doktoranduszokkal való kapcsolatra.

Befejezõdött az Akadémia stabilizációja.
Az utóbbi idõben az intézetek vezetõi már
nem panaszaikkal, hanem terveikkel keres-
ték fel a fõtitkárt. Újabb keletû gond, hogy a
pályázati források miatt korlátozott az igaz-
gatók mozgástere. A költségvetés az intéze-
tek kiadásainak csak a felét finanszírozza.

A természettudományi intézeteknek
igazodniuk kell a 21. század kihívásaihoz
(inter- és multidiszciplinaritás). A tudomá-
nyos tanácsokba érdemes külföldi szakem-
bereket is bevonni.

Az eredményesség javítását, a tudomá-
nyos minõség emelését bizonyító számokat
az írásos beszámoló rögzíti; a kutatási ered-
mények a hagyományoknak megfelelõen
három kötetben összefoglalva jelentek meg.

A pályázati rendszerû finanszírozásban
való eredményességet tükrözi, hogy öt aka-
démiai intézetnek sikerült elnyernie az EU
kiválósági központ címet.

Az interdiszciplináris kutatások erõsítése
megfelel a nemzetközi tendenciáknak. A
tudományterületek kapcsolódásaival együtt
az azonos diszciplínákon belüli nemzetközi
összefogás is egyre nagyobb méreteket ölt
– nõ az egyes témákkal foglalkozó kutató-
csoportok kritikus mérete.

A kutatási eredmények átfogó és folya-
matos értékelését (benchmarking) szolgáló
akadémiai publikációs adatbázis 2002 õszén
válik mûködõképessé.

Az akadémiai bizottságok feladatainak,
szerepének tisztázása. E téren is maradtak
további teendõk.

A támogatott kutatócsoportok erõsítése.
A korábban 3 éves támogatási ciklust 4 évre
növelték. Az igény jóval nagyobb a lehetõ-
ségnél (a létszám tekintetében kétszeres, a
támogatási összeget illetõen pedig három-
szoros).
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A határon túli magyar tudományosság
támogatása terén nagyot lépett elõre az
MTA. A Domus- és a többi program mellett
ide sorolandó a Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségi Kutatóintézet megalapítása is.

Az MTA Könyvtára helyzetének rende-
zésében az alapkérdést nem sikerült megol-
dani. El kell érni, hogy a hálózati könyvtárak
fenntartási költsége alapellátásnak minõ-
süljön. Az elektronikus szolgáltatások terén
viszont nagy az elõrelépés (Web of Science,
Elsevier-kiadványok).

A Bolyai-ösztöndíj presztízsének eme-
lését az segítené elõ a leginkább, ha adómen-
tessé lehetne tenni. Eredmény viszont, hogy
sikerült megoldani az OM hasonló jellegû
ösztöndíjával való együttes jelenlétet.

A fiatalítás folyamatos cél. Nagy az igény
a fiatal kutatóknak szóló ösztöndíjakra, de az
ösztöndíjas idõszak letelte utáni foglalkoz-
tatás nincs megoldva. Elérkezett a mérsékelt
létszámnövelés ideje!

Sikerült elérni, hogy a külföldi kutatók
magyarországi tevékenységéhez ne legyen
szükség munkavállalási engedélyre.

A nemzeti informatikai program is nagyot
haladt elõre a beszámolási idõszakban. Az
üzembe helyezett szuperszámítógép kapa-
citását máris bõvíteni kellett. Most az inter-
net-telefónia megvalósítása van napirenden.

Az MTA nemzetközi kapcsolatait néhány
évi csökkenés majd stagnálás után csak
2002-ben sikerült növekedési pályára állítani.
Az Akadémiának több mint 50 országgal van
projekt jellegû együttmûködése, az intéze-
tek pedig saját kezdeményezésük alapján
ezernél több kétoldalú nemzetközi projekt-
ben vesznek részt. Az MTA tekintélyét jelzi,
hogy a Magyarországra látogató vezetõ kül-
földi politikusok szívesen tartanak elõadást
a Székházban. A 2001-ben itt tartott mintegy
ezer rendezvény bevételébõl a Székház kar-
bantartását fedezik.

A fõtitkár elégedetten számolt be arról,
hogy az Állami Számvevõszék közelmúltban

tartott átfogó vizsgálata korrektnek találta az
Akadémia mûködését, jelentésük csupán ja-
vító szándékú megjegyzéseket tartalmazott.

Expozéja végén Kroó Norbert kérte a
közgyûlés hozzájárulását néhány épületnek
a hasznosítható ingatlanok jegyzékébõl való
törlésére. Ezeket jelenleg is használják, eladá-
suk vagy bérbe adásuk nem indokolt.

A fõtitkár kérte az MTA 2001. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló (írásban
részletezett) beszámoló elfogadását, majd
ugyancsak elfogadásra ajánlotta a 2003. évi
akadémiai költségvetés tervét. Ez utóbbi ösz-
szeállítását nehezítette, hogy a kormányzati
ciklus vége miatt nem álltak rendelkezésre
sarokszámok vagy irányelvek. A költség-
vetési javaslat néhány tételét a fõtitkár külön
indokolta. A terv szerint prioritást élvez:

• a kutatóhálózat alapellátása (a hálózati
könyvtárak fenntartását is ide értve);

• a bérek emelése (az egyetemi béreme-
léssel együtt), ami azért is szükséges, mert
félõ, hogy EU-tagságunk kezdetén a maga-
sabb uniós jövedelmek agyelszívással járnak;

• az infrastruktúra javítása (évente 2 mil-
liárd Ft az amortizáció, az eszközök jelenleg
30 %-os értékûek);

• a támogatott kutatóhelyek dologi elõ-
irányzatainak növelése;

• nemzetközi kapcsolatok.
Befejezésül a fõtitkár megköszönte a

közgyûlés, a választott közgyûlési bizott-
ságok, az MTA osztályai, szakmai bizottságai,
titkársága és intézeteinek tevékenységét.

*

A közgyûlés elsõ napjának délutáni ülése –
Michelberger Pál r. tag, alelnök elnökletével
– az MTA doktora címet szerzett kutatók ok-
levelének ünnepélyes átadásával kezdõdött.
Az okleveleket átnyújtó Lõrincz Lajos r. tag,
a Doktori Tanács elnöke bevezetõjében el-
mondta, hogy az elmúlt hónapokban az MTA
doktora címet szerzett 45 kutató közül 31-
en felsõoktatási intézményben dolgoznak,

Beszámoló az MTA 2002. májusi közgyûlésérõl
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ami azt jelzi, hogy a professzori kinevezé-
seknél egyre több helyen követelik meg az
MTA doktora címet. Az új doktorok 40 %-a
az orvostudományt képviseli, s ez a magyar
egészségügy jövõjére nézve kedvezõ jel.
Továbbra is napirenden van a doktori szabály-
zat módosítása, mert az elmúlt években ki-
derült, hogy a szabályozásban több hiba és
ellentmondás rejlik, de a javaslat néhány
ponton lezáratlan, ezért csak a következõ,
novemberi közgyûlés elé lehet beterjeszteni.

A közgyûlés az elnöki és a fõtitkári ex-
pozé fölötti vitával folytatódott.

Monos Emil, az orvostud. doktora java-
solta, hogy a beszámolók a jövõben részle-
tesebben foglalkozzanak az MTA, ill. annak
intézményei által szervezett nemzetközi
konferenciákkal, és kérte, hogy a költség-
vetésben különítsenek el a nagyrendezvé-
nyek támogatására szolgáló keretet.

Tomcsányi Pál r. tag a kutatásmódszer-
tannal kapcsolatos tapasztalatok átadásának
fontosságáról szólt.

Mészáros János r. tag helyeselte az alap-
ellátás szintjének tervezett növelését, továb-
bá úgy vélte, hogy a támogatott kutatócso-
portoknak szóló pályázati felhívás nem volt
elég körültekintõ, mert hiú reményeket kel-
tett a pályázók többségében. Javasolta to-
vábbá az egyetemeken folyó kutatásokhoz
olyan céltámogatás létrehozását, amely a
személyi feltételek megléte esetén a mûkö-
déshez biztosít forrást.

Marx György  r. tag a magyar kultúra és
tudomány egész világra kiterjedõ hatását
bemutató múzeum és maradandó emlékmû
létrehozását javasolta, a Millenniumi Park
kiállítását ugyanis hamarosan bezárják.

Király Zoltán  r. tag megjegyezte, hogy
ha a felsõoktatás tömegoktatássá válik, csök-
ken az egyetemeken folyó kutatások színvo-
nala, aktivitása.

Klement Zoltán  r. tag a két kollégájával–
barátjával együtt szervezett családias összejö-
veteleket ajánlotta a közgyûlés figyelmébe.

Az esték mottója: ismerjük meg egymást és
egymás tudományát! Havonta egy alkalom-
mal mindig más tudományág képviselõje
mutatja be közérthetõen saját diszciplínáját.
Akár az Akadémiai Klub is otthont adhatna
az ilyen rendezvényeknek.

Lovas István  r. tag szóvá tette, hogy nem
alkották meg a mûvészeti akadémiákról szó-
ló törvényt.

A hozzászólásokra elsõként a fõtitkár
válaszolt. Kroó Norbert a felszólalások sor-
rendjét követve ismertette megjegyzéseit.

• Az MTA évente kb. száz rendezvény-
nek nyújt szerény támogatást, és a Székház-
ban tartott üléseknél eltekint a terembérleti
díjtól. Az a tapasztalat, hogy 300-nál több
résztvevõ esetén nyereséges a rendezvény,
ezért nem indokolt az ilyen konferenciák
anyagi támogatása az Akadémia által.

• A kutatásmódszertan fontosságával
egyetért, de a kutatási módszer mindig
egyéni, és az eredményességhez a csapat-
munka a fontos.

• Az alapellátást a pályázatok reális ter-
vezése és benyújthatósága miatt is rendezni
kell.

• A támogatott kutatóhelyeknek szóló
pályázati felhívást gondosan fogalmazták. A
nagy igény e pályázati lehetõség népsze-
rûségét jelzi. A támogatott kutatócsoportok
értékelése is megtörtént, habár nem olyan
mélyen, mint az intézeteké. A céltámogatás
megszüntetését a hálózati tanács kérte. In-
kább a tudományos iskolákat kell támogatni.

• A magyar kultúra megörökítését lépé-
senként kell megvalósítani. Ilyen lépések a
kiemelkedõ személyekrõl elnevezett díjak
(pl. Bolyai-díj, Simonyi-díj) vagy az élményt
és tudományos ismereteket is nyújtó Csodák
Palotája mûködtetése.

• Az MTA nem vállalhatja át a tanszéke-
ken folyó kutatások támogatását. Sokcsator-
nás tudományfinanszírozást kell megvaló-
sítani, a legfejlettebb országokra is ez jel-
lemzõ.
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• Az egymás tudományának megisme-
rése céljából tartott baráti és családi össze-
jövetelek nagy hatásúak lehetnek, a kezde-
ményezés támogatandó.

Glatz Ferenc elnök is reagált az elhang-
zottakra.

• Általános kutatásmódszertannal azért
nehéz foglalkozni, mert a diszciplináris jel-
legû kutatást kellene összeegyeztetni a
holisztikus szemlélettel.

• A magyar kultúra és tudomány nagyjai
elõtt tisztelgõ állandó kiállítás és/vagy
emlékmû ötlete kiváló.

• A tömegoktatásnak és az elitoktatásnak
politikai érdek miatt veszélybe került egyen-
súlyát helyre kell billenteni. Ezzel kapcso-
latban kívánatos az MTA állásfoglalása, de a
feladat megoldása nem tartozik az Akadémia
kompetenciájába.

• Helyesli a tudomány eredményeinek
népszerû bemutatását baráti, családias ren-
dezvényeken. Ilyenekre korábban is volt
példa a Tudósklubban.

Az Akadémia vezetõinek reflexiói után a
közgyûlés nyílt szavazással elfogadta a két
expozét és a vitában elhangzottakra adott
elnöki és fõtitkári választ, a 2001. évi aka-
démiai költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót és a 2003. évi akadémiai költ-
ségvetés irányelveit, valamint a hasznosít-
ható ingatlanok jegyzékének módosítását.

A struktúrabizottság jelentésének beter-
jesztésekor Gergely János r. tag, a bizottság
elnöke úgy fogalmazott, hogy tevékenysé-
gük eredményes volt, de nem sikeres, ezért
is kérte munkájuk folytatását a 2001. novem-
beri közgyûlés. A struktúrabizottság írásos
beszámolót készített, tevékenységükre az
elnöki beszámoló is kitért.

A közgyûlési  állandó bizottságok  szin-
tén írásban nyújtották be beszámolóikat, a
szóbeli kiegészítés lehetõségével nem éltek.

A közgyûlés nyílt szavazással minden
bizottság beszámolóját elfogadta, majd
ugyancsak egyhangú igennel megadta a

felmentést az MTA leköszönõ tisztségvi-
selõinek.

A közgyûlés második napi ülésének levezetõ
elnöke Glatz Ferenc volt. A zárt ülés az akadé-
miai tisztújítással kezdõdött. A választások
eredményeként a következõ ciklusban az
Akadémia vezetõ tisztségviselõi (vala-
mennyien az MTA rendes tagjai):

Elnök: Vizi E. Szilveszter
Fõtitkár: Kroó Norbert
Fõtitkárhelyettes: Meskó Attila
Alelnökök: Hámori József (élettudo-

mány), Keviczky László (természettudo-
mány), Marosi Ernõ  (társadalomtudomány)

Elnökségi tagok: Enyedi György (társ.
tud.), Gergely János (élettud.), Solymosi
Frigyes (term. tud.).

A határozati javaslatot Kiss Jenõ  l. tag,
a határozatszövegezõ bizottság elnöke
terjesztette be. A szövegjavaslatot annak
pontosítása után a közgyûlés elfogadta. A
közgyûlési határozat szövegének véglegesí-
tésére – a közgyûlés által elfogadott javaslat
tartalmi változtatása nélkül – az új elnökség
kapott felhatalmazást.

Az MTA tisztújító közgyûlése az új elnök
és az újjáválasztott fõtitkár rövid üdvözlõ- és
köszöntõbeszédével zárult. Vizi E. Szilvesz-
ter elnökként elõdei tevékenységét folytat-
va nemzetközi tengerekre kívánja irányítani
a tudomány Glatz Ferenc elnöksége idején
felszerelt flottáját, amit Kosáry Domokos
1990 és 1996 között „nyugodt vizekre veze-
tett a viharos tengeren”. Ahhoz, hogy Ma-
gyarország egyenrangúként lépjen be az EU-
ba, a kutatást, fejlesztést továbbra is fokozot-
tan kell támogatni. A 21. században a szellemi
tõkének kulcsszerepe van, mindamellett a
kultúra és a tudomány komoly nemzeti ér-
ték. Kroó Norbert újjáválasztott fõtitkár  pe-
dig arra utalt, hogy átérzi a felelõsséget és
tudja, hogy sok a pótolnivaló a versenyképes
állapot eléréséhez.

Szabados László
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