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2014. május 9. - Tovább vinné a Magyar Tudományos Akadémián az előző ciklusban
elindított reformokat a tudós testület új elnöke.

Lovász László az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, nem lát okot a Magyar
Tudományos Akadémián drasztikus változtatások végrehajtására. Lovász László hangsúlyozta:
fenn kell tartani a tudományos kutatások eddigi magas színvonalát, stabil körülményeket kell
teremteni a szakemberek számára, és törekedni kell arra, hogy nemzetközileg nagyra becsült
eredmények szülessenek. A matematikus hozzátette, tovább szeretné vinni elődje, Pálinkás
József reformjait, azonban néhány területen apróbb korrekciók, finomhangolás előfordulhat.
Az Akadémia új elnöke kiemelt feladatnak tartja az elért eredmények széleskörű
megismertetését, illetve azt, hogy a tudós testület válaszokat adjon a közvéleményt
foglalkoztató kérdésekre. Lovász László fontosnak nevezte a természettudományos képzés
fejlesztését, amihez szerinte növelni kellene a tanárok jövedelmét, elismertségét, és javítani
kellene az egyetemek eszközparkját. Az MTA elnöke aggasztónak tartja, hogy számos
külföldön tanuló fiatal nem kíván hazatérni, bár ezen sokat változtathat az előző ciklusban
elindított Lendület program, amellyel sok tehetséges magyar tudóst sikerült hazahozni. Lovász
László folytatni tervezi a fiatal tudósok hazacsábítására indított programot, azonban áttekintené
a különböző tudományterületnek biztosítható források elosztását.
Elmondta: "az Akadémiának vigyázni kell arra, hogy a tudományos kutatás színvonalát, a
tisztességét, etikáját megtartsa, a politikai nyomásnak, gazdasági csáberőknek ne engedjen.
De ezen kívül nagyon fontos, hogy nemzetközileg is nagyra becsült eredmények szülessenek,
amelyek lemérhetők különböző díjakban, konferenciák sikerében - tette hozzá Lovász László.
Az MTA elnöke fontos feladatnak nevezte az elért eredmények széleskörű megismertetését,
illetve azt, hogy a tudós testület válaszokat adjon a közvéleményt foglalkoztató kérdésekre. Az
akadémia pénzügyi helyzetéről és eszközparkjáról azt mondta, azok jelenleg nem rosszak, bár
nem olyan jók, mint egy Nyugat-európai kutatóintézetnek, azonban jobbak, mint a
magyarországi kutatóegyetemeken a feltételek.
Lovász László úgy látja "a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi megítélése jó, vannak
olyan tudományágak, ahol a kutatás élvonalában vagyunk". Az Akadémia elnöke példaként az
agykutatást, a matematikát és a fizika bizonyos ágait említette.
Lovász László fontosnak nevezte a természettudományos képzés fejlesztését, amihez szerinte
növelni kellene a tanárok jövedelmét és elismertségét.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt:
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az adminisztratív akadályok csökkentése is javíthatná a külföldön dolgozó magyar tudósok
hazatérési kedvét.
"A legtehetségesebbek számára az egy nagyon vonzó dolog, hogy elmenjenek külföldre
néhány évre, ez hasznos, ha nem mennének el, az volna inkább káros az ország számára. De
a hazajövetel feltételeit meg kell teremteni" - hangsúlyozta Lovász László. A bürokratikus
nehézségek rendezésére az Akadémia javaslatokat készít majd a törvényhozás számára közölte az elnök.
Az MTA elnöke hozzátette: a közoktatás színvonalának emelése céljából folytatná a néhány
évtizeddel ezelőtti szakdidaktikai kutatásokat, vagyis az oktatás módszereinek és eszközeinek
tudományos igényességű felmérését.
Elnöki ciklusának terveiről Lovász László azt mondta, szeretné közismertebbé, érthetőbbé tenni
a kutatási eredményeket, az akadémiai vitákat és javítani a kapcsolatot a társadalommal.
Hlavay Richárd
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