Főtitkárhelyettes-jelölti gondolatok
Erdei Anna
Mivel az MTAtv.15.§ alapján a főtitkárhelyettes elsődleges feladata a főtitkár munkájának segítése,
ezért konkrét feladatai és a munkamegosztás nyilván csak a választások után alakulhatnak ki. Mindig
is a főbb feladatok körébe tartozik az Országgyűlés és a Kormány számára elkészítendő beszámolók
és tájékoztató anyagok összeállításában való részvétel, a Magyar Tudomány Ünnepének szervezése,
a Művészeti Gyűjteménnyel és a székház működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint
részvétel azon testületek munkájában, melyeknek a főtitkárhelyettes az MTAtv. alapján vezetője
vagy tagja.
Az MTA közgyűlése által elfogadott, hét pontban megfogalmazott stratégai célokkal egyetértek,
és a főtitkárhelyettesi feladatokat azok szellemében látnám el.
Azt gondolom, hogy az elmúlt évben bekövetkezett változások következtében még fontosabbá
vált az MTA köztestületi jellege. Ezt a szerepét az egyes Osztályok autonóm működésének megerősítésével és az Osztályokhoz tartozó tudományos bizottságok munkájának kiszélesítésével, új fórumok létrehozásával fokozni kellene, jobban támaszkodva a külső tagok által biztosított szakmai és
tapasztalati háttérre, az egyes területi bizottságok munkájára valamint a fiatal kutatókra – a Fiatal
Kutatók Akadémiájának bevonásával. Nagyon fontosnak tartom, hogy a társadalmat és a környezetet
érintő legfontosabb kérdésekben – így az oktatás minden szintjén, valamint az egészségügy, az éghajlat- és környezet-változás és az áltudományok elleni küzdelem terén –, továbbá a gazdasági és a
társadalmi folyamatok elemzése eredményeként kialakult MTA szakértői vélemények hangot kapjanak a lehető legtöbb fórumon. Ehhez kapcsolódóan pl. a Magyar Tudomány Ünnepének programjának részeként fontos olyan fórumok létrehozása, amelyek a döntéshozókkal való kapcsolat kialakítását/megerősítését szolgálják, és ahol vita zajlik a kutatás támogatási rendszerekről. Mindemellett fokozottabban előtérbe kell helyezni a tudományos ismeretterjesztést a tudomány iránt érdeklődő laikusok és a középiskolások számára. Érdemes lenne a munkába bevonni a középiskolai tanárokat, és
az MTA honlapját még hatékonyabban felhasználni e cél érdekében. Az MTA kommunikációjának
széleskörű kiterjesztése feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy az egyetemeken, a kutatóintézetekben, a közgyűjteményi és más állami vagy vállalati szférában dolgozó több mint 16 000 köztestületi tag kellőképpen tájékozódhasson a tudomány legújabb eredményeiről, és aktív részesévé váljon a
tudományos közösségnek.
1

A főtitkárhelyettesi feladatok szempontjából az alábbi tapasztalataimat tartom kiemelendőnek:
-

az OTKA vezetésében eltöltött hat év kollégiumi elnökként;
összesen öt év kutatói és - kis részben - tutor-i munka az Oxfordi Egyetemen, a Bázeli Immunológiai Intézetben és az izraeli Weizmann Intézetben;
több évtizedes oktatói (ebből 22 év tanszékvezetői) és kutatói munka az ELTE-n,
az ELTE Biológiai Doktori Iskolájának a vezetése 2001 óta;
az EFIS (European Federation of Immunological Societies) főtitkári posztja 15 éven át (20002015);
részvétel az MTA Köztestületének munkájában 2001-tól közgyűlési képviselőként, 2004-től
levelező majd rendes tagként;
az MTA Biológiai Tudományok Osztálya elnökhelyettesi posztjának betöltése 2017 óta.
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