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Bizottsági önálló indítvány

Az Orszáyllés
-. .../2010. (,	 ) OGY határozata

a Magyar Tudományos Akadémia isiunkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről
2007-2008.

szóló beszámoló elfogadásáról

Az Országgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2007-2008. évi munkájáról és a
magyar tudomány általános helyzetéről szóló beszámolót elfogadja .

Indokoló s

Á Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi Xl. törvény 3. §-ának
rendelkezése szerint az Akadémia elnöke kétévente beszámol az Országgyűlésnek az
Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről,; reális
képet nyújt a politikai döntéshozók számára tárgyszerűen megmutatva a hazai kutatás,
fejlesztés és innováció alapvető hiányosságait is A beszámolónak nem feladata a
helyzet javítását célzó megoldások felvázolása„ ám adatokkal alátámasztva bemutatja
a gondokat, miközben világossá' teszi, hagy a mai felbomló társadalmi értékrentlbets a
tudomány még stabil pontnak számít .

A beszámoló megállapítja, hogy a K+F+I inkastruktúrája elavult és irányítási
nehézségekkel is küzd. A magasan képzett kutatókjelentós hiánya várható, ami gátolni
fogja a tudás-intenzív tevékenység széles körben való elterjesztését, tehát negatíva n
hat a gazdaságafejlődésre.

Az Országgyűlés
Oktatást, Turlományas ás Sutatásílfizottsrrga
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Mára sürgetővé vált a tudomány képviselői és a politikai döntéshozók közötti intenzív
közös munka igénye. Ezen állítást alátámasztja a 2008. évi OECD országlanulmány
azon megállapítása is, mely szerint a magyar kutatási; fejlesztési és innovációs
rendszer kedvezőtlen helyzetben van. 7ersenyképességünk megőrzéséhez
elengedhetetlen jól képzett kutatók alkalmazása, megfelel(' javadalmazásul a
nemzetközi kutatási szintnek megfelelő hazai eszközbázis kiépítése és a fejlett
nemzetközi infrastruktúrákhoz való csatlakozás .

2007-t5l elindult a strukturális alapok felhasználáscet koordináló Új Magyarország
Fejlesztési Terv, amely 2007-2013 között komplex támogatásban részesíti a
tudományos kutatást; sajnos az elért eredmények elmaradtak a várakozás-tál mind a
célok, mind a ténylegesen megvalósult ráfordítások tekintetében. A Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap bevétele az elmúlt két évben meghaladta a várakozást ,
de felhasználása még nem tart lépést a növekedéssel.

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy az előnytelen pénzügyi és
személyi feltételek ellenére Magyarországon a kutatói szféra jól teljesít . Á magyar
kutatók publikációs teljesítménye költség-haszon szemléletű összehasonlításban
felülmúlja az EU-15 átlagát.

Az MTA tevékenysége sok szálon kapcsolódik a hazai és nemzetközifolyamatokhaz. Az
elmúlt két évben jelentős intézkedések születtek a belső rendszer optimalizálása
érdekében. Nagy jelentőséggel bír az Akadémiai törvény módosítása; a változtatások
egyértelművé tették az intézményrendszer irányítását . A testület új alapszabályt és
ügyrendet alkotott, melyhez megfelelő belső utasításrendszert illesztett. Ezen
intézkedésekkel az akadémiai reform lezárultnak tekinthető.

Budapest, 2010. Július 5.

Pokorni Zoltán
elnök
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