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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2007. november 6-i ülésének (AKT 7/2007.) állásfoglalásai
Napirend:
1. A támogatott kutatóhálózat 2006. évi

tevékenységének elemzése. A támogatott kuta-
tóhálózat 2007-2011 közötti kutatási ciklusá-
nak megindításával kapcsolatos tapasztalatok.

2. A kutatóintézeti tevékenység elemzésének
módszertana (közbülsõ tájékoztatás).

3. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek
betöltésérõl.

4. Az igazgatói pályázatok véleményezése.
5. Egyebek.

AKT 1/7/2007. (XI. 6.)
A támogatott kutatóhálózat 2006. évi tevé-

kenységének elemzése. A támogatott kutatóhá-
lózat 2007–2011 közötti kutatási ciklusának
megindításával kapcsolatos tapasztalatok.

A harmadik pályázati ciklus indításakor
újabb teljesítmény kategóriákkal finomodott
az éves tudományos beszámolónak az intéze-
tektõl némileg eltérõ adatállománya. A publi-
kációk számbavétele, az impakt faktor, vala-
mint az idézettségi mutatók értékelése jelentõs
kritériumnak minõsülnek, ahogyan az alapku-
tatások esetében nemzetközileg is elõírt és
elfogadott. A Hálózati Tanács által kialakított
kritériumrendszernek való megfelelést ellen-
õrizendõ a kutatócsoportoknak a beszámoló-
val együtt be kell nyújtaniuk a publikációk
azon részeinek másolatát, ahol a csoport neve,
illetve az MTA feltüntetésre került. A publiká-
ciók felülvizsgálatánál 2006-ban is a Hálózati
Tanács kritériumrendszerét alkalmazták.

A kutatócsoportok száma és tudományterü-
leti arányaik nem változtak. A 171 kutatócso-
port közül 58 a matematikai és természettu-
dományok, 68 az élettudományok, 45 pedig a
társadalomtudományok területén mûködött. A
14 társult tag közül a matematikai és termé-
szettudományok területén 6, az élettudomá-
nyokban 7, a társadalomtudományokban egy
kutatócsoport tevékenykedett.

Az eredményesség és a hatékonyság szem-
pontjából kedvezõtlen – ahogy azt már az elõ-
zõ évi Beszámoló is megállapította – hogy a
támogatott kutatóhálózaton belül jelentõs
arányt képviselnek a kis létszámú kutatócso-
portok. Ezen a helyzeten a 2007-2011 közötti
kutatási ciklusra meghirdetett új pályázat kí-
ván változtatni.

A beszámolót az AKT elfogadta.

AKT 2/7/2007. (XI. 6.)
A kutatóintézeti tevékenység elemzésének

módszertana (közbülsõ tájékoztatás).
Az ülést vezetõ fõtitkárhelyettes köszönetet

mondott az ad hoc bizottság elõzetes beszá-
molójáért, és fölhívta arra a figyelmet, hogy

egyrészt valóban külön kell tudni mérlegelni
az egyes tudományterületeket egymástól, de el-
kerülhetetlen az egymáshoz mérés lehetõségé-
nek biztosítása. Emlékeztetett arra, hogy a
Magyar Tudományos Akadémiának a TTI-in-
tézkedési terv alapján elsõ számú felelõsként
országos teljesítményértékelõ rendszert kell ki-
dolgoznia, melynek kipróbálására 2008-ban,
bevezetésére 2009-ben kell sort keríteni. Az
AKT most napirenden szereplõ munkája kiin-
dulópontként fog szolgálni a teljesítményérté-
kelõ rendszer kialakításához.

A tájékoztatót az AKT tudomásul vette.

AKT 3/7/2007. (XI. 6.)
Az írásos tájékoztatást a fiatal kutatói állás-

helyek betöltésérõl mindenki megkapta. Az AKT
tagjai elégedettek voltak a jól elõkészített dön-
téssel.

A tájékoztatót az AKT tudomásul vette.

AKT 4/7/2007. (XI. 6.)
Az igazgatói pályázatok véleményezése:
A titkos szavazás során az AKT úgy dön-

tött, hogy azokban az intézetekben, ahol csak
egy pályázó volt, az intézeti kutatói fórum
megtartása után javasolja az igazgatói ki-
nevezést a szokásrendnek megfelelõ idõtar-
tamra. Az NVKI és GGKI esetében úgy foglalt
állást, hogy minden pályázó kerüljön az
intézeti kutatói fórum elé, és utána az AKT
következõ ülése döntsön a kinevezésre java-
solt személyrõl. Ezen intézetek kutatói fóru-
mán az AKT képviselõje is vegyen részt.

AKT 5/7/2007. (XI. 6.)
Egyebek.
Pléh Csaba tájékoztatta az ülés résztvevõit,

hogy kormányhatározat jelent meg – 1066/
2007.(VIII.29.) Korm.hat. – a 2007-2010-re
vonatkozó tudomány-, technológiai- és innová-
ció-politikai (TTI) intézkedési tervrõl, amely-
nek több pontjában az MTA is szerepel, mint
részfelelõs vagy közremûködõ intézmény. A
számunkra különösen fontos esetekben az
Akadémia igyekszik kezdeményezõ szerepet
vállalni.

A nemzeti kutatólaboratóriumokkal kapcso-
latos kérdésre válaszolva Szegõ Károly el-
mondta, hogy a TTI stratégia egyik eleme (lásd
fenti Korm.hat. B/II.2. pontja) a nemzetközi-
leg versenyképes kutatóintézmények kiépítése,
s ebbe tartozik a Nemzeti Laboratóriumok
kérdése is. Az MTA, mint az egyik felelõs
intézmény elkezdte javaslatainak összeállítá-
sát. Megígérte, hogy minden olyan kérdés,
amelyben az AKT kompetens a testület elé fog
kerülni.
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 TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Mit lehet tenni, hogy azokban az intézetek-
ben, ahol eddig két napot kellett a kutatók-
nak eltölteni, továbbra is megmaradhasson
az eddigi munkarend? A kutatóintézetekre
vonatkozó 49/1993-as Kormányrendeletbõl
– az MTA és a TUDOSZ  tiltakozása, kifo-
gása ellenére – kikerült, hogy a kutatók
számára két kutatónap kötelezõ, a munka-
idejük többi részét másutt is eltölthetik
kutatással.

Munkajogászokkal egyeztetve kialakítottunk
egy megoldási javaslatot. A munka törvény-
könyve szerint a munkahelyi kollektív szerzõ-
désben kell megállapodni a munkarendrõl,
ami lehet kötött, rugalmas vagy kötetlen. Ha
kimondja a kollektív szerzõdés, hogy az adott
intézetben vagy az adott intézetben mely mun-
kakörökre milyen munkarend érvényes, ak-
kor ugyanabban a KSZ pontban ki kell fejteni
a szabályokat, például kötelen munkaidõnél
heti két napot – melyiket, mettõl-meddig –
kell a munkahelyen tölteni. A KSZ azt is
kimondhatja, hogyan kell az adott intézetben
a munkaidõt igazolni. Nem változhat, hogy a
munkaidõ heti 40 óra, kivétel azokban a mun-
kakörökben, amelyekrõl valamely ok miatt –
például sugárveszély – jogszabály másképp
rendelkezik, de célszerû ezt  is a KSZ-ben
rögzíteni. Kicsit munkás, de megéri megcsi-
nálni. Azokban az intézetekben, ahol nincs
alapszervezet, de vannak TUDOSZ tagok, és
nincs másik szakszervezet, a TUDOSZ-szal
lehet KSZ-t kötni, de ekkor a munkavállalói
gyûlésnek azt meg kell szavaznia.

Két kutatónap – KSZ lehet a megoldás
Jogszabályi háttér

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt) IV. fejezet, A munkaidõ
és pihenõidõ – 55. § A munka jellegétõl függõen a
miniszter meghatározhatja a teljes munkaidõbõl kö-
telezõen a munkahelyen töltendõ idõ tartamát, to-
vábbá az ezen idõtartam alatti munkavégzés egyes
sajátos szabályait.

A munka törvénykönyve – 1992. XXII. Mt.: A
munkaviszonyra vonatkozó szabályok 13. §

(1) A munkaviszonnyal összefüggõ kérdéseket tör-
vény, illetõleg törvényi felhatalmazás alapján egyéb
jogszabály szabályozza.

(2) Kollektív szerzõdés a munkaviszonyra vonatko-
zó bármelyik kérdésrõl rendelkezhet, de – a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel jogszabállyal ellentétes
nem lehet.

(3) Kollektív szerzõdés, illetve a felek megállapo-
dása e törvény harmadik részében meghatározott
szabályoktól - ha e törvény másképp nem rendelke-
zik - eltérhet. Ennek feltétele, hogy a munkavállalóra
kedvezõbb feltételt állapítson meg.

(4) A kollektív szerzõdés, illetve a felek megállapo-
dása semmis, ha az a (2)-(3) bekezdésbe ütközik.

(5) Ha e törvény munkaviszonyra vonatkozó sza-
bályt említ, ezen az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat
kell érteni.

A teljes munkaidõ
117/B. § (1) A teljes munkaidõ mértéke napi nyolc,

heti negyven óra.
 118. § (1) A munkarendet, a munkaidõkeretet, a

napi munkaidõ beosztásának szabályait – kollektív
szerzõdés rendelkezése hiányában – a munkáltató
állapítja meg.

Nyugdíj rögzítése – 62 év felettiek
figyelmébe!

Azoknak, akik elérték az öregségi nyugdíjkor-
határt, rendelkeznek 38 év szolgálati idõvel és
nem kívánnak nyugdíjba menni, vagy nyugdíju-
kat folyósíttatni, célszerû kéni nyugdíjuk rögzí-
tését. Ez azt jelenti, hogy az illetõnek kiszámol-
ják a nyugdíját és ettõl kezdve folyamatosan
számontartják, hogy  mennyi lenne a nyugdíja
az éves, évközi nyugdíjemeléssel.

Amikor az illetõ nyugdíjba kíván menni, az
akkori szolgálati ideje alapján, az akkori szabá-
lyok szerint ismét megállapítják a nyugdíját. Ekkor
összehasonlítják a két megállapított nyugdíjat és
azt fogják folyósítani, amelyik kedvezõbb számá-
ra. Miután idén és a következõ évben más sza-
bályok érvényesek a nyugdíj kiszámítására, kér-
jük, hogy a nyugdíjrögzítési lehetõségre hívják fel
a 62 év feletti nem nyugdíjas ismerõseik figyel-
mét!

Az ÉSZT október 30-ai
köldöttértekezletén-kongresszusán

az új alapszabály szerint
megválasztotta négy évre
az ÉSZT tisztségviselõit

elnök:
dr. Vígh László (AOKDSZ)

alelnökök:
Buzásné Putz Erzsébet (MTSZSZ)

dr. Kis Papp László (FDSZ)
dr. Kuti László (TUDOSZ)

Schneider Istvánné (TBDSZ)

fõtitkár:
dr. Bánk Gábor
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Mi, a SZEF-ÉSZT Unió tiltakozó nagygyûlés-
ének résztvevõi értetlenül tapasztaljuk, hogy a
kormánykoalíció a társadalom elemi erejû
tiltakozása ellenére makacs elszántsággal ké-
szíti elõ az egészségbiztosítási rendszer átala-
kításának parlamenti végszavazását. Nem ért-
jük, miért kell ilyen nagy horderejû változást
rohamtempóban tárgyalni és keresztülhajszol-
ni a törvényhozáson. Kinek jó ez a minden
aggályt félresöprõ, minden kételyt figyelmen
kívül hagyó reformdiktatúra? Nekünk, akár
igénybevevõi, akár szolgáltatói vagyunk az egész-
ségügyi ellátásnak, biztosan nem jó.

Nem vagyunk vakok! Nagyon jól tudjuk, hogy
a jelenlegi egészségbiztosítási rendszer nem
tartható fenn. Változás kell! Hogy milyen vál-
tozás, az nem két politikai pártra, hanem az
egészségügy minden érintettjére, tehát az egész
országra tartozó ügy. Ezért jogosan várjuk el,
hogy a politika irányítói ne nélkülünk, és ne
a fejünk felett akarjanak „jót tenni” velünk!

Mi, akik a közszolgálat háromnegyed millió
dolgozójának képviseletében ma itt összegyûl-
tünk, kinyilvánítjuk határozott tiltakozásunkat

Értjük, hogy a törvényhozók a jog eszközével
törekszenek ésszerû határt szabni a magántõkés
érdekek érvényesítésének. De nem fogadjuk el
annak számításon kívül hagyását, hogy a magán-
tõke akár a törvény kijátszása árán is a profit-
szerzést tartja minden másnál elõbbre valónak.

Tudjuk, hogy magántõkét be lehet vonni az
egészségügyi ellátó rendszerbe. De nem fogadjuk

el, hogy éppen a járulékok befizetõitõl származó
milliárdokat engedjék át a profit világának! A
tõkések találhatnak maguknak terepet a kiegészí-
tõ biztosítások tág keretei között!

Tudjuk, hogy hosszú távon a legolcsóbb
„gyógymód” a betegségek megelõzése. De nem
fogadjuk el annak feltételezését, hogy az állam
ráveheti a magánbiztosítókat a prevenció költ-
séges, csak áttételesen és hosszabb távon
megtérülõ finanszírozására.

Értjük, sõt támogatandónak tartjuk, hogy
az egészségügy átalakítása során mindent a
gyógyító munka, a jobb betegellátás, az egész-
ségmegõrzés szolgálatába kell állítani. De nem
fogadjuk el, sõt visszautasítjuk azt az állí-
tást, hogy azért kell a változás, mert az egész-
ségügy Magyarországon eddig az abban dolgo-
zókról szólt, és nem a betegekrõl. Ha így lett
volna, akkor nem ilyen szerény keresetet vin-
ne haza az egészségügyben foglalkoztatottak
többsége.

Nem elõször soroljuk ezeket és az egészség-
biztosítás átalakításával kapcsolatos más ag-
gályainkat, félelmeinket. Azért emeljük fel a
szavunkat most újólag, mert elfogadható, köz-
nyugalmat teremtõ választ eddig nem kaptunk
kérdéseinkre, észrevételeinkre. Eddig kértük,
javasoltuk: legyen érdemi a társadalmi párbe-
széd ebben az egész ország minden lakosát
érintõ ügyben. Most követeljük: ne folytassák
a törvényjavaslat vitáját! Még nem késõ újra-
gondolni a változtatások módját! Szülessen új
törvény, amely alapja lehet a társadalmi kon-
szenzusnak.

Tiltakozik azért, mert ez 10 millió embert
közvetlenül érint jelenleg és hosszú távon is.
A jelenleg hatalmas társadalmi bizonytalansá-
got tovább növeli az egészségügy rendezetlen-
sége és a tervezett biztosítási rendszer, mind
a szakma, mind az állampolgárok számára
érthetetlen tervezete.

Ha most rossz törvényt hoz az Országgyûlés,
akkor 20-30 évre meghatározza az egészségügy
mozgásterét és az ebben betegként vagy dolgo-
zóként részt vevõk lehetõségeit. Ez mindannyi-
unkat érint! Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül!

Tiltakozunk azért is, mert ez a reform nem
reform, mert nincs határozott célkitûzése, nem
világos a lebonyolítása, mûködése, az eléren-
dõ eredmény ideje és konkrét megvalósulása.

Tiltakozunk azért is, mert nem volt lehetõség a
széleskörû, összehangolt társadalmi és szakmai
vitára. E nélkül pedig egy ilyen horderejû társa-

dalmi kérdést megvalósítani nem lehet. A tervezet
nem rendszerszerû. Érzékelhetõen a pénzrõl, a
tõke nyereség éhségérõl szól, erre pedig a társa-
dalom jelenlegi állapotában nem képes. Ilyen
horderejû változást csak társadalmi közmegegye-
zéssel, tudományosan megalapozott hatástanul-
mányok alapján és a szükséges idõtényezõ figye-
lembevételével lehet eredményesen végrehajtani.

A társadalombiztosításban jelenleg dolgozók
bizonytalan jövõje sem elhanyagolható kérdés,
miután ez munka és megélhetési súlyos kérdé-
seket vet fel számukra. Ezt sem hagyhatjuk szó
nélkül!

Szakszervezetként nemcsak tagjaink, hanem az
egész társadalom érdekében követeljük a törvény-
kezés leállítását és a társadalom szereplõinek
bevonásával egy új és valóban reformértékû kon-
cepció kimunkálását, amiben mi is részt kívá-
nunk venni. Vígh László, az ÉSZT elnöke

Az ÉSZT tiltakozik az egészségügyi biztosítás
jelenlegi tervezett rendszere ellen!

Még nem késõ újragondolni
az egészségbiztosítás átalakítását!

A résztvevõk állásfoglalása

A SZEF-ÉSZT Unió december 8-ai fórumán
a tb-reform törvénytervezete ellen tiltakozott
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Dr. Kuti László,
az ÉSZT alelnöke, a TUDOSZ elnöke

(Elhangzott a SZEF-ÉSZT Unió tiltakozó fóru-
mán)

Merénylet az egészségbiztosítás ellen
Hölgyeim és Uraim! Barátaim! Sorstársak!
Egyetértek a kormánnyal abban, hogy nem meg-

felelõen mûködik az egészségügy. De ha nem jól
mûködik az egészségügy, akkor azon kell változ-
tatni, ami nem jó, és nem azon, ami jó. Különben
úgy járunk, mint az egyszeri ember, akinek fájt a
gyomra ezért kihúzatta az összes fogát, mert ha
nem eszik, akkor a gyomrával sincs probléma.
Körülbelül ez a helyzet velünk is.

Egyetértek a kormánnyal abban, hogy pazarlás
van. De nem tudok egyetérteni azzal, hogy az ab-
lakon kiszórt pénzt most szervezetten, külsõ ma-
gánzsebekbe visszük be. A
pénzt azok javára kell fordíta-
ni, akik azt összeadták. Azok
javára, akik évtizedek hosszú
sora óta azért adták össze, hogy
az egészségük biztosítva legyen,
hogy a magyar munkavállalók,
a magyar társadalom, Magyar-
ország lakói megfelelõ, elviselhe-
tõ és a biztosító által fizetett
egészségügyi ellátásban része-
süljenek. A feladat a pazarlás
eltüntetése, és nem az, hogy a
járulékfizetõk pénzét kivigyék a
magánbiztosítók zsebébe.

A magyar egészségbiztosítás
az 1800-as években indult.
Onnan kezdve mindig hányatott
sorsú volt. Néhány nagy politi-
kus fémjelezte ennek a sorsnak
a kegyetlen fordulóit. Köztük
Rákosi Mátyás, Antall József,
Orbán Viktor követett el me-
rényletet az egészségbiztosítás
ellen. Gyurcsány Ferenc most
készül a merényletre.

Az elsõ merénylet az egészség-
biztosítási rendszer államosítása volt. Akkor, az
ötvenes évek elején elvették azt a vagyont, amit a
magyar munkavállalók és munkáltatók összeadtak.
Nemcsak azt vették el, amit befizettek, hanem azt
is, amit az akkori biztosítási rendszer vezetõi gaz-
dálkodásukkal megteremtettek. A bérházaktól kezd-
ve nagyon sok mindent.

A kilencvenes évek elején – Antall József idején –
megteremtették az egészségbiztosítási önkormány-
zatokat, tehát az egészségügyi ellátás visszakerült a
befizetõk ellenõrzése alá. De nem adták vissza a
vagyont! Holott a kilencvenes évek elején sok min-
denki visszakapta az elvett vagyonát. Kivéve mi nem
kaptuk vissza a saját vagyonunkat, amit összegyûj-
töttünk, és amellyel az elõdeink jól gazdálkodtak, s
amely az ötvenes évek elejéig nagyon jól mûködött.
Ezt a vagyont nem kaptuk vissza. Hogyan mûköd-
jön az egészségbiztosítási rendszer, ha elveszik tõle
azt, amitõl mûködhet?

Nem funkcionálhat jól az egészségbiztosítási rend-
szer, ha a költségvetés megsegítésére használják
azt a pénzt, amit befizetünk! De még ez a kibon-

takozó önkormányzat is, - amely már kezdeti ered-
ményeket mutatott – zavart egyes politikusokat.
Ezért az Orbán-kormány idején megszüntették.
Visszaállamosították a rendszert, hogy továbbra is
segíthessék a magyar költségvetést abból a pénzbõl,
amelyet nem erre szántunk. Hanem arra, hogy mi,
akik befizetjük a járulékot, normális egészségügyi
ellátásban részesüljünk.

És most készül az újabb merénylet. A mi pén-
zünk valakiknek a hasznát fogja növelni! De nem
a mi egészségünk javára szolgál. Ez az, amit nem
fogadhatunk el. Ez az, amire azt mondjuk külön-

külön és együtt is: ezt nem! Mi
azt akarjuk, hogy azt a pénzt,
amit erre szánunk, azok hasz-
nálják, akik befizetik. Azok
dönthessenek róla, akik befi-
zetik, és mindig arra fordítsák,
amire adtuk: a saját egészsé-
günkre. Ez az, ami nekünk fon-
tos.

A nagy politikust nem az jel-
lemzi, hogy következetesen ada-
kozik az egészségügyre. Az iga-
zán nagy politikus el tudja is-
merni azt, hogy rosszul döntött,
ezért változtat a döntésén. Akár
merõben ellentétes dolgot is ké-
pes képviselni, mert ki meri
mondani azt, hogy rosszul dön-
töttem, és ki meri mondani,
hogy változtatok, és másként
fogok dönteni.

Ezért kérem a kormány tag-
jaitól, és ha egyetértetek vele,
kérjük, mert ha együtt kérjük,
akkor az már követeljük, hogy
gondolják végig, bírálják felül
a döntésüket, hátha képesek

rá, és ismerjék el, hogy rosszul döntöttek! Döntse-
nek jól és vonják vissza ezt a törvénytervezetet! Kezd-
jenek el érdemi vitát a társadalom, az érintettek kép-
viselõivel, hogy kialakulhasson egy olyan egészség-
biztosítási rendszer, amely jó és mindannyiunk ja-
vát szolgálja.

Ezért kérem a parlamenti képviselõktõl – és ha
egyetértetek vele, kérjük, mert ha együtt kérjük,
akkor az már követeljük –, hogy gondolják végig,
bírálják felül a döntésüket, mert képesek rá, és
ismerjék el, hogy rosszul döntöttek! Döntsenek jól,
és ne támogassák, ne szavazzák meg ezt a törvény-
tervezetet! Azért, hogy a társadalom képviselõivel
együtt ki lehessen dolgozni egy új egészségbiztosí-
tási rendszert. Olyat, amely mindannyiunk elõnyé-
re szolgál, s amelyet mindannyian el tudunk fo-
gadni.
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Elõnye és hátránya is van annak, hogy
nincs matematikai Nobel-díj. Hátránya,
hogy a tudományágra emiatt kevésbé figyel-
nek az emberek, elõnye pedig, hogy nincs
nyomás a matematikusokon a díjazás mi-
att – mondta Lovász László (képünkön)
Wolf- és Bolyai-díjas matematikus az
InfoRádió Aréna címû mûsorában. Hozzá-
tette: ez segít megtartani a matematikai
közélet barátságosságát.

A nemrégiben Bolyai-
díjjal elismert matema-
tikus szerint a matema-
tikában nehezebb fel-
mérni egy-egy eredmény
hatását, hiszen az néha
csak évtizedek múltán
jelentkezik.

Példa erre Szemerédi
Endre munkássága is:
a matematikus a hetve-
nes évek közepén bizo-
nyított egy nagyon fon-

Matematikusok Nobel-díj nélkül
tos tételt, amirõl akkoriban úgy gondolkod-
ták, hogy szép eredmény, a részletei mégsem
váltak széles körben ismertté. Az utóbbi
évtizedben azonban rengeteg olyan nemzetkö-
zi konferenciát tartottak, tartanak amelyek a
matematikus módszerével foglalkoznak –
mondta.

A matematikában voltak és vannak olyan
idõszakok, amikor a tudományág különösen
izgalmas módon együtt fejlõdik valamelyik al-
kalmazási területével – közölte a Wolf-díjas
matematikus.

A fizika és a matematika területén a XVII-
XVIII. század során egyszerre születtek nagy
felfedezések: ekkoriban a két tudományág fej-
fej mellett fejlõdött, és az egyes eredmények-
rõl, módszerekrõl néha nehéz is megmonda-
ni, hogy azok matematikaiak vagy fizikaiak –
magyarázta Lovász László.

Hasonló fejlõdés volt tapasztalható a XX. szá-
zad második felében, amikor a számítástechnika
és a matematikai bizonyos területei - a gráfelmé-
let és a diszkrét matematika - fejlõdtek együtt: az
egyik területen elért eredmények a másikban is új
eredményeket, problémákat, gondolkodásmódot
hoztak – fûzte hozzá. inforadio

Mindenhol a jövõn spórolnak
A fejlett országokban többnyire csak már rö-
vid távon is hasznot ígérõ kutatások zajla-
nak és egyre kevesebb támogatást kapnak a
jövõ generációk életminõségét javító alap-
kutatások – mondta az InfoRádiónak a stock-
holmi Karolinska Intézet magyar professzo-
ra. Gulyás Balázs (képünkön), a héten kez-
dõdõ Tudományos Világfórum igazgatója fi-
gyelmeztetett: Magyarországon fejlesztésre
szorul az oktatást és a kutatást is magába
foglaló teljes tudásipar.

A szakember kiemelte: egyre inkább jellem-
zõ a fejlett országok tudománytámogatási
rendszerére, hogy a minél elõbbi megtérülést
szem elõtt tartva fektetnek be a tudásiparba.

Ez eltolja a tudástermelés folyamatát a gyor-
san megtérülõ alkalmazott kutatások felé, a
profitot termelõ felhasználás irányába; így
egyre kevesebb támogatás jut az alapkutatá-
soknak, amelyek húsz-ötven éves távlatban
képesek biztosítani az új tudást, amelynek kö-
vetkeztében az unokáink tudnának sokkal biz-
tonságosabb és egészségesebb világban élni –
hangsúlyozta Gulyás Balázs.

Az akadémikus kérdésre
válaszolva elmondta: ez a
tendencia igaz a Karolinska
Intézetre is, az elmúlt évek-
ben ott is arra ösztönzik a
kutatókat, hogy minél több
kapcsolatot létesítsenek
például a nagy gyógyszer-
gyárakkal, hogy ezeknek a
jól fizetõ vállalatoknak ad-
ják el a tudást.

Ez számomra megdöbbentõ dolog, elvárják
tõlünk, hogy a fejlesztésekben, a gyakorlati
alkalmazásokban is részt vegyünk. Ezzel az
egyetem jól jár, de károsodik az az alapkuta-
tás, amely esetleg csak ötven év múlva hoz
hasznot, mégis, enélkül nem tudnánk elõre
lépni – fogalmazott a kutató.

A professzor szerint Magyarországnak a tu-
dásipar fejlesztésére kell koncentrálnia. Pél-
daként említette, hogy bár Finnország annak
idején mély válságba került a szovjet piac
elvesztése miatt, mégis 15 százalékkal növelte
a kutatásra, oktatásra fordított összegeket.

Ha Magyarország követné a példát, 10-15 év
múlva a tudásipar az egész országot magával
húzhatná – vélekedett a kutató.

inforadio
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Ötvenéves az MTA MFA
Idén ünnepli alapításának félszázadik évfordu-

lóját a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki
Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete. A
Szigeti György, Millner Tivadar, Winter Ernõ
alapítókhoz köthetõ intézet a Mûszaki Fizikai
Kutatóintézet (MFKI) és az Anyagtudományi Ku-
tatóintézet (ATKI) egyesítésébõl született.

Az MFKI a nagy múltú Bródy-labor munkáját
folytatva jelentõs erõket fordított a volfrámku-
tatásra, ami lassan profilt váltva fémkutatássá
illetve kerámia-kutatássá alakult. Az ATKI-ban,
illetve annak elõdjében a mágneses anyagok
kutatása emelkedett magas szintre. Mindkét elõd-
intézetben jelentõs félvezetõ-kutatás folyt. Az
ATKI a szilícium alapú technológiák és eszkö-
zök fejlesztésére koncentrált, ami a jelenlegi
intézetben is nagy erõkkel folyik, az MFKI a
vegyület-félvezetõk kutatásában és alkalma-
zásában ért el jelentõs eredményeket. Az ion-
sugár alkalmazása implantációra és analízisre
kiemelten sikeres területe az intézetnek, az op-
tika módszerek fejlesztése és alkalmazása,
különösen az ellipszometria szintén mindkét
elõdintézetben jelentõs szerepet játszott. A szer-
kezetkutatás az MFKI megalakuláskor is dek-
larált kutatási feladat volt, ez a kutatás – mint
vékonyréteg kutatás – az intézet teljes történel-
me során töretlenül fejlõdött. Ehhez az ághoz
sorolhatók a felületfizikai kutatások, amelyek
megindítása a 70-es években a világtendenciák
korai felismerését tükrözte.

Ferenczi György kandidátusi értekezésén dol-
gozva döbbent rá, hogy nincs a piacon olyan
berendezés, ami például egy Si szelet alapminõ-
sítéséhez elengedhetetlen. A piaci igényt felismer-
ve szervezte meg a Semilab-ot, a vállalkozást
hamarosan nemzetközi mércével mérve is a leg-
innovatívabbak között jegyezték a hazai mûszer-
ipari cégek között. A töretlen fejlõdés folytatódott
a cégalapító korai halála után is, munkásságá-
nak állít emléket a Ferenczi György Emlékalapít-
vány díja fiatal kutatók évenkénti elismerésére.

A transzmissziós elektronmikroszkópos min-
takészítés alaptechnikája az ionsugaras vékonyí-
tás, amihez speciális célberendezésre van szük-
ség. Mikor ennek beszerzése az MFKI vékonyré-
teg osztályán fedezet híján meghiúsult, Barna
Árpád szinte a semmibõl megépített egy ionvéko-
nyító berendezést. Ez nemcsak, hogy ”ingyen„
került birtokukba, de az alkalmazott új elvek
miatt gyakorlatilag is jobb volt a piacon kapha-
tóknál. Az azonnal jelentkezõ igények kielégítésé-
re egy darabig intézeti keretek között kísérelték
meg gyártani a berendezést, de hamarosan kide-
rült, hogy gazdaságosabb a gyártás függetlenítése.
Az akkor alakult Technoorg Linda kisvállalkozás
mind a mai napig gyártja és világszerte forgal-
mazza az ionvékonyító berendezés egyre fejlettebb
változatait.

Az MFKI gunn-dióda és Schottky-dióda gyártá-
sa tette szükségessé a nagyfrekvenciájú mérés-
technika intenzív fejlesztését. A sikeres innováció
eredményeit ismertetõ konferenciaszereplések
nyomán Kazi Károly munkájára a Yokogawa
Electric Co. Japán cég is felfigyelt. Ezek után
alapította meg – egyebek között a Semilab igénye-
inek kielégítésére – a Bonn Hungary Kft-t, melyet
mára már „a magyar ûripar zászlóshajójaként”
emlegetnek.

A KFKI Anyagtudományi Kutató Intézet koráb-
ban vákuumtechnikai fejlesztéssel foglalkozó
munkatársai Krafcsik István vezetésével, az in-
tézet hathatós támogatásával kezdtek önálló vál-
lalkozásba, amely többszörös tulajdon- és pro-
filváltás után mára az Energosolar S.A. svájci
bejegyzésû, de magyar tulajdonú vákuumtechni-
kai középvállalkozássá nõtte ki magát, komoly
nemzetközi hírnevet szerezve a vékonyréteg-nap-
elem gyártó berendezések és komplett gyárak
világpiacán.

A fenti cégekkel fenntartott hosszú távú kutatá-
si együttmûködés az MTA MFA mûködésének is
fontos alappillére.

K. M.
Javaslat

A Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Tudományok Osztálya keretében Mûszaki
Fizikai Kutatóintézet létesítésére. Az intézet neve: Mûszaki Fizikai
Kutatóintézet. Az intézet anyagszerkezettel kapcsolatos, mûszaki-technológiai
alapkutatásokkal foglalkozik.
Az intézet létesítéséhez és fejlesztéséhez szükséges anyagi követelmények:
a/ Beruházási igény: A második ötéves tervidõszakban 15 millió Ft az

alábbi megoszlásban: épület: 8,600.000. Ft, gépi felszerelés: 2,000.000. Ft,
mûszer és egyéb: 4,400.000. Ft
b/ Létszám igény: 5 évre összesen 120 fõ, melybõl 40 fõ kutató, 80 fõ

szakmunkás és egyéb.
c/ Költségvetési keret: Béralap. Egyéb költség:

1956. 400.000.- 800.000.-
1957. 1,100.000.- 2,000.000.-
1958. 1,420.000.- 2,600.000.-
1959. 1,750.000.- 3,200.000.-
1960. 2,520.000.- 4,700.000.-

A béralap tervezésénél a kutatói havi átlagfizetést 2200.-, a mûszerész és
egyéb átlagfizetést pedig 1500,— forinttal vettük figyelembe 1956. évre.
Kelt, Budapest, 1955. május 10.
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