
� A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

A tudományok háttérbe szorított magyar nyelvének vergõdése
vetette fel az Akadémia gondolatát: „felállítani a magyar nyelv
védelmének fellegvárát” (1). A gondolat majd egy évszázadig
parázslott a hamu alatt, s csak a nyelvújítás fergetegével lob-
bant lángra: létrejött a Magyar Tudós Társaság 1825-ben. Ma-
gyar Tudományos Akadémiának 1860-tól, az akkori új alap-
szabály életbe lépése óta hívják.

Megjegyzés: Történelmi érdekesség, hogy Apáczai Csere János

felvetette az akadémia létrehozásának gondolatát a XVII. század-
ban, de feltételezhetõ, hogy õ inkább felsõoktatási létesítményre
gondolt, amelynek azonban a magyar nyelv pallérozása feltétlen
feladata lett volna.

A Magyar Tudományos Akadémiát a magyar nyelv ápolására
hozták létre, de kezdettõl bõvült a tudományok hazai nyelvû
mûvelésérének irányába. A Magyar Tudós Társaság 1831-ben
kiadott elsõ Alapszabálya (az akkori nyelven: Alaprajza) sze-
rint (1):

„A’ magyar tudós Társaságnak egyedül csak az van téve czéljává,
hogy munkálódása által hazánkban a’ tudományok és szép mû-
vészségek [= mûvészetek] honni nyelven míveltessenek; ’s vi-
szont ezek által a’ nyelv maga, csínosulást, fennséget és bõvülést
nyerjen: ekképen pedig a’ nemzeti elme és lélekerõ szép és hasz-
nos tudományok által idõrõl idõre kifejtve, saját fényében és mél-
tóságában örök idõkig fennálljon” (2).

A létesítés elõzményei (1)

1718-ban Bél Mátyás vetette föl elsõként egy tudós társaság létre-
hozásának a gondolatát (De vetere litteratura Hunno-Schythica,
Lipcse). Õt Bod Péter követte 1756-ban („Jó volna valami
Literata Societast felállítani, melynek tagjai Magyarországnak és
Erdélynek minden részeibõl lennének”). Bessenyei György

1781-ben írta meg nyílt levelét (Egy magyar társaság iránt való

Jámbor szándék, megjelent 1790-ben): „a legegyenesebb út és a
legtökéletesebb eszköz: tudniillik egy tudós magyar társaságnak
felállítása, amelynek egyedülvaló dolga az lenne, hogy a mi nyel-
vünket minden tudva lévõ dolgokra kiterjessze, annak szólásának
formáit kipallérozza” (3).

Az Akadémia létesítése (1)

Az Akadémia létesítésérõl az 1825-ös országgyûlés határozott.
Széchenyi 1826-ban „kötelezõ levelet” (kötelezvényt) írt az Aka-
démiának, s ebben egyebek mellett ez áll: „ezen magában álló, s
maga által kormányozandó csupán tudományos intézet, semmi
más intézetekkel soha össze ne köttessen, hanem ártatlan tudomá-
nyos foglalatosságait királyom és hazám egyesített javára, és csak
arra magában csendesen folytatgassa” (Széchenyi pesti tervei 6).
I. Ferenc király 1827-ben, az 1827. évi XI. törvénycikkben
(„A hazai nyelv mûvelésére felállítandó tudós társaságról vagy
magyar akadémiáról”) hagyta jóvá az alapítást.

Már az 1827. évi 11. törvénycikk, amely „A hazai nyelv míve-
lésére fölállítandó tudós társaságról vagy magyar akadémiáról”
címet viseli, úgy kezdõdik, hogy: a karok és rendek gondoskodá-
sa a hazai nyelvnek nemcsak terjesztésére, hanem a tudományok
és mûvészetek minden nemében leendõ kimûvelésére is irányul
(Magyar Törvénytár 1740–1835. 445), márpedig a tudományok
nyelvének mûvelése a tudományok mûvelése nélkül elképzelhe-
tetlen.

A Magyar Tudományos Akadémia kezdeti tevékenységi terüle-

tei (1)

Mit értett az Akadémia akkor a honi nyelv mûvelésén? A szó-
ban forgó Alapszabályban ez áll a legelsõ tevékenységi terület
leírásaként:

„Mindenek elõtt kötelessége e’ Társaságnak a’ honni nyelvet
mívelni és gyarapítani. Ennél fogva az elavult, de alkalmatos sza-
vakat, szólásokat, feltámasztja; az Ország különféle tartományai-
ban maiglan szokásban lévõ szólás módokat öszveszedi ’s hason-
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lítja; végre a’ netalán szükséges új szavakat és szókötéseket a’ jó-
zan szónyomozás világánál a’ nyelv természetével megegyezõleg
elõteremti, megitéli és meghatározza. Legelõször is egyes érteke-
zések, szorgos vizsgálatok és tudós észrevételek által törekedvén
a’ czélon, azután pedig e’ tekintetbõl az Ország’ különbözõ ré-
szeiben utazásokat tétetvén. Ezen készületek meglévén, egy
tökélletes magyar grammatika, és egy a’ lehetõségig teljes szótár
készítésérõl fog-gondoskodni; ’s abból különbféle nyelvekre al-
kalmaztatott apróbb szótárokat vonat ki”.

Az 1831-es alapszabály az Akadémia további tevékenységi terü-
leteit megnevezve a következõket sorolja föl: 2. magyar nyelvû
munkák kiadása, 3. értekezések, munkák elbírálása, 4. pályázatok
kiírása, 5. kutatóutak, tudományos célú utazások támogatása.
A szabályzat elsõ paragrafusában pedig ez áll: „A’ magyar tudós
Társaság a’ tudományok és szép mûvészségek minden nemeiben
a’ nemzeti nyelv kimíveltetésén igyekszik egyedül”. Szorgalmaz-
ták például eredeti magyar nyelvû munkák (regények, versek, tu-
dományos munkák) megírását, fordítások készítését, nyelvemlé-
kek, oklevelek, a múlt írásbeli dokumentumainak közzétételét,
támogatták színvonalas darabok írását a nemzeti játékszín ellátá-
sára, folyóiratok megindítását, különféle egynyelvû szótárak ké-
szítését, kétnyelvû (elsõsorban német–magyar és magyar–német)
szótárak megjelentetését, a tudományok magyar nevezéktanának
kialakítását.

A tevékenységi területek felsorolásából kitetszik, hogy az az óri-
ási feladatkör, amelynek meghatározását, kidolgozását, megszer-
vezését, irányítását és elvégzését az Akadémia vállalta, nem ke-
vesebb volt, mint a magyar írott köznyelv törvényesítése, kiszéle-
sítése, szókészletének gyarapítása, a tudományok magyar nyel-
vûségének a kiépítése és a korszerûsített magyar szabványnak az
elterjesztése. S mondjuk ki: az 1825-ben alapított és 1831-tõl
uralkodói jóváhagyással mûködõ Magyar Tudós Társaságnak e
téren játszott alapvetõ fontosságú szerepét nehéz volna túlbecsül-
ni. Az Akadémia nyelvi álláspontja az volt, hogy a magyarhoz ké-
pest fölérendelt helyzetû latinnal és némettel szemben a hazai
nyelvet, a magyart támogassa és hozza helyzetbe (mint láttuk,
nyilvánvaló politikai célzattal is). A szóban forgó s a magyar
nyelv korszerûsítését célzó munkálkodás mai szemmel nézve is
jól végiggondolt, összehangolt nyelvi tervezési tevékenység volt.
A források alapján egyértelmû, hogy a nyelvvel foglalkozók tud-
ták, hogy a magyar nyelv több változat együttese, hogy változik
és változtatható, s benne a belsõ és az idegen eredetû elemek egy-
aránt természetes módon vannak jelen.

A nyelvi korszerûsítés mindhárom területén eredményes munka
folyt az Akadémián. Az állapottervezés a magyar szabványnak,
tudniillik az irodalmi nyelvnek, illetõleg az írott köznyelvnek a
még szükséges kidolgozását, törvényes jóváhagyását, bõvítését
és finomítását, az elterjesztés-tervezés pedig a korszerûsített ma-
gyar irodalmi nyelv, írott köznyelv ismertté tételét (magyar nyel-
vû színjátszás támogatása, magyar nyelvû folyóiratok és újságok
indítása, magyar nyelvû oktatás megszervezése – például az
egyetemen is) jelentette. Végül a helyzettervezés a magyar nyelv
használati körének tágítását és használata jogi föltételeinek a ki-
építését jelentette, s remélt eredményét azzal érte el, hogy
1844-ben a magyar vált a Magyar Királyság hivatalos nyelvévé.

A Magyar Tudományos Akadémia elsõ kiadványai (1)

1831: Orvosi Tár (az elsõ magyar nyelvû orvosi folyóirat);
1832: A’ magyar helyesírás’ és szóragasztás’ fõbb szabályai (az
Akadémia elsõ normatív munkája, amely a nyelvi egység szem-
pontjából fontos volt), Magyar-deák és deák-magyar Orvosi szó-
könyv;
1834: Mathematikai mûszótár, Philosophiai mûszótár;
1834–1844: Tudománytár;
1835: Német-magyar zsebszótár;

1837: Elsõ oktatásra szolgáló kézikönyv;
1838: Magyar tájszótár és Magyar-német zsebszótár;
1838-tól: Régi Magyar Nyelvemlékek (nyelvemléksorozat);
1840: Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három
utólsó század alatt;
1840–: Magyar Academiai Értesítõ;
1841: Az állat-ország fölosztva alkotása szerint alapul szolgálan-
dó az állatok természetleirásához s bevezetésül az összehasonlító
bonctanhoz;
1843: Törvénytudományi mûszótár Német-magyar zsebszótár,
Természettudományi szóhalmaz;
1846: A magyar szókötés, A magyar szókötés szabályai, A’ ma-
gyar nyelv rendszere;
1847: Légtüneménytan ’s a’ két Magyarhon égaljviszonyai ’s
ezek béfolyása a’ növényekre és állatokra;
1855–: Magyar nyelvészet;
1858: Német-magyar tudományos mûszótár;
1862–: Nyelvtudományi Közlemények;
1862–1874: A magyar nyelv szótára I–VI.;
1870–1949: Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelv- és Széptudományi Osztálya körébõl;
1872: Magyar Nyelvõr (Szarvas Gábor).

A Magyar Tudományos Akadémia 1849-tõl a kiegyezésig

(1867) (1)

Az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után az Aka-
démia magyar nyelvi munkássága válságba került.

A Bach-korszak az elnémetesítés új hullámát hozta el. Metter-
nichné azt írta 1850-ban: „Magyarországon egyre rosszabbul
mennek a dolgok. Mindenáron germanizálnak.” Metternich pe-
dig: „Óvakodjék a kormány attól, hogy imperialista politikáját
erõszakos németesítéssel leplezze.” Bach pedig arra a kérdésre,
hogy mikor lesz rend Magyarországon, azt válaszolta: reméli, 25
év múlva, ekkorra „végleg megnyertük a játszmát, Magyarország
addigra német–szláv gyarmattá, a magyarság eszméje pedig
idejétmúlta jelenséggé vált” (4). Az akkori helyzetre jellemzõ,
hogy B. Meyer császári minisztériumi tisztviselõ Bach sugalma-
zására írt Rückblickjében azt írta, hogy „a magyar nyelvet nem el-
fogultságból kell kiiktatni, hanem mert a magyar nyelv alacsony-
rangú, nem kultúrnyelv; bonyolult fogalmak kifejezésre alkal-
matlan” (4). Az ellenállás azonban nem szûnt, idõnként felszínre
tõrt: az 1853-ban indult Divatcsarnok címû újság szerkesztõje be-
köszöntõjében céljaként így fogalmazott: „megszüntetni azon itt-
hon most is mutatkozó elõítéletet, hogy a mi gyönyörû magyar
nyelvünk […] kevéssé alkalmas a tudományok kellemes modor-
ban elõadására és a csinnal társalgásra” (4).

Az Akadémia is célkeresztbe került: a császári biztos vizsgála-
tot rendelt el ellene, s kötelezték a tudós testületet arra, hogy
császári hozzájárulást, magyarán mûködési engedélyt kérjen.
Hiába érvelt a vezetõség azzal, hogy Ferenc király annak ide-
jén engedélyezte a mûködést, a pesti rendõrigazgató 1853 ok-
tóberében felszólította az Akadémia elnökét, hogy német nyel-
ven terjesszék elõ az 1852-es egyleti törvényhez igazított rend-
szabásokat. Az 1854-ben új alapszabály-tervezetet azonban a
hatóságok nem fogadták el. Az Akadémia Igazgató Tanácsa
sérelmesnek tartotta az alapszabályzat azon pontjának a meg-
változtatását is, amely szerint az Akadémia feladata nem a tu-
dományok magyar nyelven való mívelése, hanem a tudomá-
nyok mívelése csupán. Ám az „udvar ragaszkodott az eredeti
szöveghez. A császár feleslegesnek minõsítette az Akadémia
aggodalmát a magyar nyelv használata esetleges korlátozását
illetõen” (2).



A Magyar Tudományos Akadémia a kiegyezés után (1)

Az 1867-es kiegyezés lényeges változásokat hozott, nyelvi vo-
natkozásokban is:

Az 1854-ben javasolt, de az udvar által megváltoztatott, az Aka-
démia céljait megfogalmazó mondat visszakerült („célja a tudo-
mányok és szépmûvészetek magyar nyelven mûvelése és terjesz-
tése, egyszersmind a magyar nyelvnek egész gonddal csinos-
bítása és gazdagítása” (2). Elmaradt viszont a drámaírásra való
buzdítás az alapszabályokból, továbbá „az a tevékenység, amely-
nek keretében évente értékelték a magyar nyelven megjelent
munkákat és a legjobbakat jutalmazták” (2). Ez az új alapszabály,
amelyet báró Eötvös József, Arany János és Csengery Antal dol-
gozott ki, lényegtelen módosításokat nem tekintve 76 évig volt
érvényben.

� A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAI SZEREPE

Az MTA feladatát osztályok, testületek, kutatóintézetek, taná-
csok és bizottságok, valamint kutatócsoportok tevékenységé-
vel látja el. Az MTA köztestületét az akadémikusok és a Ma-
gyarországon szerzett vagy honosított tudományos fokozattal
(például PhD-fokozattal), tudományos címmel (MTA doktora)
rendelkezõ személyek alkotják. Körülbelül 15 ezer hazai tagja
részt vesz a magyar tudomány feladatainak megoldásában.

Tudományos osztályok. Ezek az MTA köztestületi szerkeze-
tének alapegységei: valamely tudományág vagy egymáshoz
közel álló több tudományág képviselõit foglalja magában.
Tagjai az adott osztály tudományterületén megválasztott aka-
démikusok és nem akadémikus közgyûlési képviselõk. Tizen-
egy osztálya van:

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
III. Matematikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Mûszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
XI. Fizikai Tudományok Osztály

„A tudományos osztály ellátja az Akadémia feladataiból a tudo-
mányágazatára háruló teendõket. Ennek keretében az osztály
egyebek között figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudomány-
ágazat körében folyó tudományos tevékenységet. Számon tartja a
tudományágazat tudományos kutatóhelyeit, egyetemi és más tu-
dományos mûhelyeit, továbbá az azokon kívül mûködõ kutató-
kat. Tudományos üléseket szervez, állást foglal a tudományága-
zata körébe tartozó vagy a tudományágazat szempontjából jelen-
tõs tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és szemé-
lyi kérdésekben, véleményt nyilvánít a tudományágazat területén
mûködõ akadémiai kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek
tevékenységérõl, állásfoglalásáról és véleményérõl tájékoztatja
az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsát (AKT), állásfoglalását,
véleményét megküldi az Akadémia elnökének. Évente legalább
kétszer tudományos felolvasó-, illetve vitaülést szervez.”
(Forrás: MTA honlapja)

Kutatóintézetek. Az MTA-nak számos kutatóintézete van; a
magyar nyelvvel az MTA Nyelvtudományi Intézet foglalkozik
(www.nytud.hu). A kutatóintézetek munkáját az Akadémiai
Kutatóintézetek Tanácsa felügyeli.

Bizottságok. Nagyon sok van, amelyek lehetnek elnöki bizott-
ságok, osztálybizottságok és osztályközi bizottságok. Ezeken
belül is mûködnek munkacsoportok. A magyar nyelvvel fog-
lalkozó bizottságok:

� A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztály-
közi Állandó Bizottsága. Ez a bizottság dolgozta ki, többek
között, A magyar helyesírás szabályai 12. változatát. Mun-
kacsoportja az Orvosi Nyelvi Munkabizottság.

� Magyar Nyelv A Tudományban Elnöki Bizottság

Akadémiai adattár (AAT). A magyar tudós társaság akadé-
mikus és köztestületi tagjainak, továbbá testületeinek és tudo-
mányos osztályainak közérdekû, illetve közérdeklõdésre szá-
mot tartó adatainak hiteles, kórszerû, egységes, számítógépes
tára; 2011-ben hozták létre. Hatékonyan kezelhetõ, lehetõvé
téve a magyar tudomány mûvelõinek, történetében és folyama-
tában is követhetõ tevékenységét és az MTA munkájával való
megismerkedést. Mûködtetése az MTA törvényben meghatá-
rozott közfeladata.

Elérhetõ: https://aat.mta.hu

Magyar tudományos mûvek tára (MTMT). A Magyar Tu-
dományos Akadémia nemzeti tudományirodalmi adattára. Az-
zal a céllal hozták létre 2009-ben, hogy „legyen egy sok célra
hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarorszá-
gon.”

Megjegyzés: Korábban is voltak a magyar tudományos munkák-
nak tárai, például a b Magyar Orvosi Bibliográfia, ezeket külön-
bözõ intézetek (OKM és NKTH) üzemeltették. Az adatgyûjtésük
változó sikerrel járt, de a kor elvárásainak már nem feleltek meg.
Az MTMT ezeket egyesítette közös rendszerbe, aminek elõnyei
többek között: országosan egységes a rendszer, olcsóbb a fenn-
tartása, adatai sok célra felhasználhatók, beépült a minõségbizto-
sítása, széles szakértõi alapon áll, összehangolt nagyobb szerve-
zetek adatigényeivel és nem jövedelemérdekelt.

Az MTMT a magyar kutatók, tudósok személyi adatait és tu-
dományos írásaik jegyzéket tartalmazza, az utóbbit többféle-
képpen is rendszerezi (ábécé, éves bontás, hazai közlemények,
idegen nyelvû munkák stb.), és megadja a vonatkozó tudo-
mánymérési adatokat is, szintén többféle bontásban (idézett-
ség, önidézés, független hivatkozások, a felsõ 25, illetõleg
10%-ban lévõ közlemények száma stb.).

Az MTMT jelentõsége felbecsülhetetlen. Elõnyös a kutatók-
nak, mert

� A személyes tudományos irodalom összeállítása egyszerû,
és egyszerûen fenntartható.

� Segíti pályázatok és jelentések készítését.
� Széles körben ismert rendszer.
� Beilleszthetõ a személyes honlapra beilleszthetõ.
� MTA, ODT, MAB, OTKA elfogadja, ezt alkalmazza, ennek

alapján dönt tudományos kérésekben.

Elõnyös a könyvtáraknak, könyvtárosoknak, mivel kiegészíti
munkájukat, például a közlemények, hivatkozások nyilvántar-
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tása egységes nyilvántartásával, és megoldja az éjjel-nappali
ügyfélszolgálatot.

Elérhetõ: https://mtmt.mta.hu

Az MTA Könyvtár és Információs Központ. Megalapítása
gróf Teleki József, az MTA elsõ elnöke nevéhez fûzõdik, aki
1826-ban 30 ezer kötetes családi könyvtárának felajánlásával
vetette meg a Tudós Társaság elsõ tudományos intézményének
alapjait. A Könyvtár 1831-ben, az Akadémiával egyszerre
kezdte meg mûködését.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a tudományos
ismeretek terjesztésének és a tudományos munka elõmozdítá-
sának feladatát látja el, történeti szempontból is országos je-
lentõségû nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb információ-
hordozókon található anyagot gondozó nemzeti intézmény.

A könyvtárhoz tartozó Akadémiai Levéltár felbecsülhetetlen
értékû.

Elérhetõ: http://www.konyvtar.mta.hu.

A Magyar Tudományos Akadémia Mûvészeti Gyûjtemé-
nye. Az intézményben az alapítás óta összegyûlt mûtárgyak
múzeuma. Kiemelkedõ darabjait bemutatják, rangos képtára
van.

� TUDOMÁNYOS CÍMEK

A Magyar Tudományos Akadémia meghatározott közfeladata
a tudományos minõsítés: a Magyar Tudományos Akadémia
doktora (MTA doktora), valamint a Magyar Tudományos

Akadémia levelezõ és rendes tagja cím adományozása. A dok-
tori cím odaítélésére az MTA Doktori Tanácsa jogosult; a
tagokat a Közgyûlés választja.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA

Ez a legmagasabb megpályázható tudományos cím. Pályázhat-
ja az MTA köztestületének az a tagja, aki egyetemi végzettsé-
gû, a hazai tudományos közéletben résztvevõ magyar állam-
polgár, vagy olyan külföldi, akinek munkássága igazolhatóan
a magyar tudományhoz kapcsolódik.

Megjegyzés: Az MTA doktora címre 1995 óta lehet pályázni, a
korábbi tudományos minõsítési rendszerben megszerzett „tudo-
mány doktora” fokozat egyenértékû az MTA doktora címmel.

Feltételek. Az MTA doktora cím annak ítélheti oda, aki

� tudományos (PhD- vagy azzal egyenértékû [az MTA kandi-
dátusa vagy külföldön szerzett és honosított]) fokozattal
rendelkezik,

� az általa mûvelt tudományszakot a tudományos fokozat
megszerzése óta is eredeti tudományos eredményekkel
gyarapította,

� tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudomá-
nyos körei elõtt ismert és elismert, kiemelkedõ tudományos
kutatói munkásságot fejt ki,

� tudományos eredményeit doktori mûben foglalja össze,
� teljesíti a cím megszerzésének a tudományos osztályok által

meghatározott alapfeltételeit (közleményjegyzék, tábláza-
tos adatszolgáltatás, értekezés).
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3. sz. adatlap

Publikációs adatlap

Név:
Születési év:

Szakterület:
Tudományos fokozat: Fokozat éve

Sorolja fel 10 legfontosabb tudományos közleményét (megjelent vagy közlésre elfogadott írás bibliográfiai adatait, a folyóirat minõsítését [a
megjelenés évében] és független hivatkozásainak számát) vagy szakmaspecifikus alkotását. Megadható fajta, szoftver, szabadalom, más
tudományos alkotás.

A közlemény vagy alkotás adatai (szerzõk, cím, közlés helye, kezdõ és záró oldal, közlés éve) Folyóirat minõsítése Hivatkozások

száma

Összesen:

A folyóirat minõsítésére a Scopus adattárnak a folyóiratok rangsorolásában fellelhetõ Q-értéket, valamint D-értéket kell megadni.



Megjegyzések: Az MTA mindegyik osztálya közzé tett olyan fel-
tételeket, amelyek teljesülése nélkül a pályázatot az MTA nem
fogadja be vizsgálatra.

Közleményjegyzék. Tartalmazza a szakkönyveket, könyvfe-
jezeteket, tudományos közleményeket, nyomtatásban megje-
lent elõadásokat, szabadalmakat, valamint a tárgyiasult szak-
mai alkotások leírását. A közlemények között csak nyilváno-
san elérhetõ mûveket lehet felsorolni.

Hozzátartozik a hivatkozások jegyzéke és a tudománymérési
táblázat. Az utóbbit az egyes osztályok határozzák meg. Az or-
vostudományi osztály az alábbit kéri (3. sz. adatlap).

A közleményjegyzéket az MTMT nyilvános rendszerében kell
elkészíteni, ehhez szükség lehet könyvtáros segítségére. A
közleményjegyzék formai és adatszerû pontosságát a benyúj-
tás után az MTMT (Magyar Tudományos Mûvek Tára) tudo-
mányos könyvtárosai ellenõrzik, és ha hiányosságot találnak,
akkor a szerzõvel egyeztetve javítják azokat.

Táblázatos adatszolgáltatás. Négyféle van. Kettõ, az 1-es és
a 2-es számú minden osztálynál egyforma. A 1-számú a be-

nyújtási kérelmet, a 2-es pedig a tudományos munkásság szö-
veges megfogalmazását (minek alapján kéri a címet) tartal-
mazza. A 3-as (l. fent) és a 4-es az osztályok szerint eltér. Az
utóbbit az Orvosi Tudományok Osztálya az alábbiak szerint ál-
lította össze.

Az értekezés. A pályázat legfontosabb része a tudományos
munkásságot leíró értekezés vagy különleges esetben egy rö-
vid értekezés. Az értekezés a tudományos munkásság egészét
vagy annak egy önmagában is elegendõ kiválasztott részét írja
le az értekezés mûfajnak megfelelõ formában.

Doktori eljárás. Az MTA Doktori tanácsa szervezi, és min-
denben dönt. Az eljárás az alábbi, egymást követõ szakaszok-
ból áll:

A kérelem benyújtása. A pályázatot a doktori eljárás világhá-
lós rendszerével, a tudományírások és hivatkozásokat összeg-
zõ mellékleteket (tudománymérési táblázat) pedig a Magyar
Tudományos Mûvek Tára rendszerével kell benyújtani. A pa-
pír alapú pályázati anyagokat pedig csak ennek lezárása után
kell elkészíteni.
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4. sz. tudományos közéleti adatlap (tömörített változat)

Jelölt neve: Jelenlegi beosztása: Kinevezésének éve:

Habilitációjának helye: ..........................................Éve:

1. PhD-hallgatók szakmai irányítása

� Akkreditációjának éve:
� Jelenlegi PhD-hallgatóinak száma (fõállású, levelezõ).
� Vezetése alatt fokozatot szerzett hallgatók (név, év, PhD-iskola, fõállású vagy levelezõ).
� Egyéb, nem regisztrált témavezetõi tevékenyég.
� A témavezetettekkel közös közlemények jegyzéke, külön megjelölve a tanítvány PhD-értekezésében szerepelõket.
� Doktori iskolákban szervezett tanfolyamok, elõadások.

2. Tudományos diákkörös hallgatók szakmai irányítása

� Diákköri (egyetemi, országos) tudományos rendezvényen elsõ díjat nyert TDK-hallgatóinak száma (név, év).
� Tudományos közlemények száma, melyekben TDK-hallgatói elsõ szerzõk, társszerzõk.
� Elfogadott diplomamunkát benyújtott TDK-hallgatóinak száma.
� „Pro Scientia”-érem nyertesei száma, éve.

3. Vezetõ állásban lévõ korábbi beosztottai/munkatársai/tanítványai vezetõ egyetemi állásban (rektor, dékán, illetve helyetteseik), valamint közös
közleményeik.

4. Hazai és nemzetközi tudományrendezvény szervezése, nemzetközi rendezvény tudományos bizottsági tagsága (a rendezvény neve, helye,
idõpontja).

5. Hazai és nemzetközi folyóirat

� Alapítója, szerkesztõje (név, év, a folyóirat hatásmutatója).
� Hány hazai és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztõbizottságának tagja?

6. Hazai és nemzetközi tudományos társaságok vezetõje (elnök, elnökhelyettes, fõtitkár), tagja (részletesen felsorolva).

7. Elnyert hazai és nemzetközi tudományos pályázatok (a pályázatok kiírója, címe, formája, támogatás).

8. Hazai és nemzetközi pályázatok felkért bírálója, bírálóbizottsági tagja (tételesen és évszámmal).

9. Az egyetemi és diákköri képzésben való részvétel, ismeretterjesztõ rendezvények szervezése és részvétele (tételesen és évszámmal).

10. Továbbképzõ programok tervezése, szervezése, részvétele (tételesen és évszámmal).

11. Szakbizottságok, munkabizottságok vezetõje (elnöke, fõtitkára) (tételesen és évszámmal).

12. Szakmai bírálatok készítése (felkért bíráló, elõterjesztõ tudományos/doktori bizottságban stb.).

13. Magyarországi ismeretterjesztõ és oktatási tevékenység (elõadások, programok szervezése, könyvek, folyóiratok kiadása, magyar orvosi
közleménynek szóló mû, (továbbképzõ összefoglaló cikk, könyvfejezet, könyv), tankönyvfejezet, tankönyv magyar nyelven (tételesen és
évszámmal).



Az alkalmasság elbírálás. A kérelmezõ tudományos tevé-
kenységét és személyi alkalmasságát (a doktori habitusvizsgá-
lat) az illetékes osztály, bizottságok és független bírálók segít-
ségével ítéli meg. A Doktori Tanács ennek alapján dönt a védé-
si eljárásra bocsátásról.

Az értekezés bírálata. Három szakbíráló végezi. A Doktori
Tanács ezt veszi figyelembe, amikor dönt a nyilvános vitára
bocsátásról.

A nyilvános vita. Szokásos nyilvános vita, amelyen három bí-
ráló véleményez, a bíráló bizottság pedig javaslatot tesz a cím
odaítélésre a tudományos osztálynak.

A cím odaítélése. Az illetékes tudományos osztály javaslata
alapján a Doktori Tanács adományozza.

Megjegyzés: „Külföldön szerzett tudományos fokozat vagy tudo-
mányos cím honosításaként az MTA doktori cím nem ítélhetõ
oda. A Doktori Tanács külföldön szerzett „tudomány kandidátu-
sa”, vagy „tudomány doktora” tudományos fokozatot – érdemi
vizsgálatot követõen – akkor honosíthat, ha a fokozat egyenérté-
kûségét a „tudomány kandidátusa” vagy a „tudomány doktora”
magyar fokozattal nemzetközi egyezmény vagy szerzõdés mond-
ja ki.” (MTA honlapja).

� AZ AKADÉMIKUSOK

Az akadémikusok a Magyar Tudományos Akadémia tagjai.
Lehetnek levelezõ és rendes, valamint külsõ és tiszteleti tagok.
Az akadémikusokat a hazai tagok választják. A hazai akadémi-
kusok száma legfeljebb 365 lehet.

Levelezõ taggá az a magyar állampolgár választható meg, aki
az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékûnek minõsí-
tett tudományos fokozattal rendelkezik, és aki tudományát el-
ismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon mû-
veli.

Rendes tag az a magyar állampolgárságú levelezõ tag lehet, aki
levelezõ tagságának elnyerése óta jelentõs tudományos ered-
ményeket ért el.

Külsõ taggá az az életvitelszerûen külföldön élõ tudós választ-
ható, aki nem vagy nem csak magyar állampolgár, magát ma-
gyarnak vallja, tudományát elismerten és különösen magas
színvonalon, alkotó módon mûveli, és szoros kapcsolatot tart a
magyar tudományos élettel.

Tiszteleti tag az a külföldi (nem magyar állampolgár vagy töb-
bes állampolgár; illetve külföldön élõ magyar állampolgár) tu-
dós lehet, aki szaktudományát nemzetközileg kiemelkedõ
színvonalon mûveli, és aki a magyar tudomány különleges
megbecsülésére tarthat számot.

� KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az összeállítás alapvetõen Kiss Jenõ akadémikus úrnak A ma-
gyar nyelv ügye és a Magyar Tudományos Akadémia címû, A
magyar orvosi nyelv tankönyvében megjelent munkájának
részletein alapszik (1). Hálásan köszönöm a lehetõséget és
Kiss Jenõ szakmai ellenõrzését. Ugyancsak köszönöm Makara

Gábor akadémikusnak részletes tájékoztatását.
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„A jó emberek természetszerûen vágynak a tudásra.”

(Leonardo da Vinci)


