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Az Országgyűlés
[iktatási és Tudományos Bizothariga

Bizottsági önálló indítvány

Az Országgyűlés
	 /,2010 (	 ) OGY határozata

a Magyar Tudnxnanyas Akadémia munkríiaról és a mrsffivar tudomány általános he éráz
2007-2008.

szóló beszámoló elfogadásáról

Az Országgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2007-2008. évi munkájáról és a
maaaag}~ar tudomány általárn©s helyzetéről szóló beszrimaíóá el/bgrsd a

Indokolá s

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1444 . évi XL. törvény 3 . §-ának
rendelkezése szerint az Akadémia elraö.Me kétévente beszámol r Ország n7iésnet az
Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről; reális
képet xrlzijt aa politikai döntéshozók számára taSruszerúe» megmulalva a hazai kartatás,„
fejlesztés és in vaeió alapvető li óxtyasságczit is. Á. beszámolónak nem feladata a

~ javítását célzó megoldások felvázolása, rím adatokkal alátámasztva berazrítui,,irx
a gondokat, miközben világossá teszi, hogy a mai felbomló társadalmi értékrendben a
tirdprnr y araég stabil pontnak számít_

A beszámoló megállapítja, hogy a K+F+,t infrastruktúrája elavult és irányítás i
nehézségekkel is kard. A magasan képzett kutatók jelentós hiánya várható, ami gátolni
fogja a tudás-intenzív tevékenység széles körben való elterjesztését, tehát negatíva n
hat a gazdaságifejlodésre.
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Mára sürgetővé váll a tudomány képviselői és ra pz;n,Iitikai döntéshozók közötti intenzív
közös munka igénye. Ezen állítást alcztsznsasztja a 200&. évi OECD országtanülrrtány
azon megállapítása mely szerint rr mog eze kutatási, fejlesztési és iemováeiós
rendszer kedvezőtlen helyzetben van. tlerseny épességünk megőrzéséhez
elengedhetetlen jól képzett kutatók alkalmazása, megfelelő javadalmazásuk, a
nemzetközi kutatási szirstnek megfelelő hazai eszközbázis kiépítése és a fejlett
nemzetközi irtji-astruktirrrákltoz való csatlakozás .

4üT--tót elindult a strukturális alapok jéihaszndidsát koordáncldó C lagyurorszóg
Fejlesztési Terv, amely 2007-2013 között komplex támogatásban részesíti a
tudományos kutatást; sajnos az elért eredmények elmaradtak a várakozástót mind a
célok, mind a ténylegesen megvalósult ráfordítások tekintetében. A Kutatást és
Technológiai Innovációs Alap bevétele az elmúlt két évben meghaladta a várakozást,
de felhcxsxnálúsa még nem tart lépést a növekedéssel_
A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok azt mutatjál, hogy az előnytelen pénzügyi és
személyi feltételek ellenére Magyarországon a kutatói szféra jól teljesít. A magyar
kutatók publikációs te jesitmérzye költség-haszon szemléletű összehasonlításban
felülmúlja az El-I5 átlagát.

Az MTA. tevékenysége sok szálon kgzarsoládzk a hazai és yzetizzeáhrzzi„folyamalodrdxrz. Az
elmúlt két évben jelentős intézkedések születtek a belső rendszer optimalizálása
érdekében. Nagy jelentéséggel bír az AlrrxrlpminJ törvény ix. dt~síttxctr rx vtfltcztrrtéxrok
egyértelművé tették az intézményrendszer irányítását. A testület új alapszabályt és
ügyrendet alkotott. melyhez raxegfelelő belső' utasításrendszert iJ e seft Ezen
intézkedésekkel az akadémiai reform lezárultnak tekinthető_
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