Jelöltség az MTA választott társadalomtudományi tagságára
Koncepció és munkaprogram

Az MTA 2019. december 2-ai rendkívüli közgyűlésén elfogadott határozat értelmében a közel
200 éves intézmény egyik legfontosabb feladata a „magyar nyelv” és a „nemzeti identitás”
„ápolása”, a „nemzet tudományos és kulturális örökségének gondozása”, valamint ezzel
összhangban a „kritikai gondolkodás” ösztönzése, illetve harc „az áltudományok és a
tudománytalan nézetek ellen”, és mindezek révén „biztos tájékozódási pontok” nyújtása a
„szélesebb közönség és a döntéshozók számára”. E célkitűzésekkel összhangban és az intézetek
leválasztása következtében kialakult új helyzettel is számot vetve megválasztásom esetén
legfontosabb feladatomnak azt fogom tartani, hogy a nemzet önismereti diszciplínái, a
bölcsészet- és a társadalomtudományok igazolt megállapításai az eddigieknél célirányosabban
és nagyobb hatásfokkal jussanak el a társadalom lehető legszélesebb köreihez és a kormányzati
szervekhez egyaránt. Ennek lehetséges formái és eszközei:
 szorosabb kapcsolatok kialakítása a tömegkommunikációs eszközök irányítóival és
munkatársaival;
 együttműködés az MTA egykori intézetei és a szakmai társulatok által megjelentetett
szakfolyóiratokkal és a különböző ismeretterjesztő orgánumokkal;
 a magyar tudomány ünnepéhez kapcsolt humán- és társadalomtudományi rendezvények
szervezési elveinek újragondolása; a közéletet foglalkoztató témák preferálása és a
nyilvánosság biztosítása;
 különösen vitatott témákról jól megszervezett külön konferenciák rendezése és ezek
anyagának megjelentetése;
 A Magyar Tudomány és az MTA.hu profiljának fenti célok érdekében történő bővítése
és/vagy esetleg egy olyan külön – elektronikus vagy nyomtatott -- orgánum rendszeres
publikálása, amely a ma is megjelenő Élet és Tudományhoz hasonlóan, ám annál
problémákra orientáltabban főhivatásának tekintené a bevezetőben említett célok
szolgálatát.
A 2019. decemberi állásfoglalás általános, minden diszciplínát érintő célkitűzései közül
különösen fontosnak vélem a minőségbiztosítást – ameddig és amennyire ez módunkban áll.
Ennek eszközei közül leginkább célravezetőnek az MTA doktori fokozatának az eddigieknél is
körültekintőbb odaítélését gondolom. Emellett kívánatosnak tartanám, hogy a kutatási
programok támogatása mellett nagyobb hangsúly helyeződjék a tudományos szempontból
fontos kutatási eredmények elismerésére és propagálására. Ezzel összefüggésben elképzelhető
lenne az akadémiai díjak rendszerének átgondolása, a díjak tematikai bővítése, presztízsük
emelése anyagi és egyéb eszközökkel, valamint a junior és senior kategóriák bevezetése.
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