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A Magyar Tudományos Akadémia  
a legnagyobb közbizalommal övezett  
intézmény Magyarországon, mely  
a tudomány művelésével, támogatásával 
és képviseletével kapcsolatos országos 
közfeladatokat lát el. Önkormányzati 
elven alapuló, jogi személyként működő 
köztestülete mintegy 17 ezer tagot 
számlál. Az MTA kutatóhálózatot tart 
fenn, amely az ország tudományos  
életének alappillére.

A magyar tudományosság legrégebbi intézményét 
gróf Széchenyi István alapította, aki birtokainak egy-
évi jövedelmét ajánlotta fel e célra az 1825. november 
3-án tartott pozsonyi országgyűlésen. Így alakult meg 
a Magyar Tudós Társaság, amelyet 1845-től hivatalo-
san is Magyar Tudományos Akadémiának neveznek.

AZ AKADÉMIA KÖZFELADATAI

• Támogatja a tudományok művelését. 
• Az Országgyűlés vagy a kormány kérésére  

kinyilvánítja szakmai véleményét.
• Segíti a tudomány magyar nyelven történő 

művelését.
• Őrködik a tudományos közélet tisztasága,  

a tudományos kutatás és a tudományos véle-
ménynyilvánítás szabadsága fölött.

• Kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyel-
vű és tárgyú tudományos kutatások művelői-
vel, támogatja a határon túli magyar tudomá-
nyosságot.

• Megismerteti a tudomány eredményeit a tár-
sadalom tagjaival.

KÖZTESTÜLET ÉS TAGSÁG

Az Akadémia köztestületét az akadémikusok 

– vagyis az MTA tagjai – és a Magyarországon 

szerzett vagy honosított tudományos fokozattal 

rendelkező személyek alkotják. A mintegy 17 ezer 

köztestületi tag részt vesz a magyar tudomány 

feladatainak ellátásában. Az akadémikusokat az  

Akadémikusok Gyűlése választja. Levelező taggá 

az a magyar állampolgár választható meg, akit leg-

alább három akadémikus írásban ajánl, rendelkezik 

az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek 

minősített tudományos fokozattal, továbbá tudo-

mányát elismerten és különösen magas színvona-

lon, alkotó módon műveli. Rendes tag az a magyar 

állampolgárságú levelező tag lehet, aki levelező tag-

ságának elnyerése óta jelentős tudományos ered-

ményeket ért el.

A KÖZGYŰLÉS

Az Akadémia legfőbb döntéshozó testülete, a Köz-
gyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A közgyű-
lésen a hazai akadémikusok és kétszáz nem akadé-
mikus közgyűlési képviselő vesz részt. A Közgyűlés 
választja meg három évre az Akadémia főállású ve-
zetőit: az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkárhelyette-
sét, valamint az Akadémia három alelnökét. Két köz-
gyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó 
testülete.

„Borúra derű” 
az Akadémia jelmondata  

1831-ből származik
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TUDOMÁNYOS OSZTÁLYOK

Az MTA köztestületi szervezetének alapját a tizen-
egy tudományos osztály képezi. Az egyes osztályok 
egy vagy több, egymáshoz közel álló tudományág 
képviselőit foglalják magukban. Tagjaik az adott 
osztály tudományterületein tevékenykedő akadémi-
kusok és nem akadémikus közgyűlési képviselők. Az 
osztályok rendszeresen szerveznek szakmai konfe-
renciákat, tudományos üléseket, továbbá egy-egy 
tudományterület művelésére tudományos bizott-
ságokat működtetnek, amelyekben együtt dolgoz-
nak akadémikusok és a köztestület nem akadémikus 
tagjai.

A tudományos osztályok

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

Az osztályok munkáját az osztály tagjai által megvá-
lasztott osztályelnökök irányítják. 

A köztestület regionális működését az MTA 
területi bizottságai szervezik meg. A deb-
receni, miskolci, pécsi, szegedi, veszprémi, 
illetve a kolozsvári területi bizottság részt 
vesz az adott régió tudományos életének 
szervezésében, az MTA és a felsőoktatási in-
tézmények közötti együttműködésben, vala-
mint közvetíti az új tudományos eredménye-

ket a társadalom számára.

A KUTATÓINTÉZET-HÁLÓZAT

A Magyar Tudományos Akadémia saját kutatóinté-
zet-hálózata tíz, több intézetet magába foglaló ku-
tatóközpontból és öt önálló kutatóintézetből áll. A 
hálózat a felfedező, azaz alapkutatást tekinti fő fel-
adatának. A mintegy 2500 kutató között egyre több 
a 35 év alatti fiatal, illetve a nő. A kutatóhálózatban 

minden évben sok száz olyan publikáció születik, 
amelyet rangos nemzetközi szaklapok közölnek. A 
kutatóintézetek szorosan együttműködnek az egye-
temi szférával, továbbá számos hazai és külföldi kis- 
és nagyvállalattal.

Közfeladatainak megfelelően az Akadémia rend-
szeresen szervez országos és nemzetközi jelentő-
ségű tudományos konferenciákat, eseményeket. 
Fontos szerepet kapnak a tudományos eredmé-
nyeket a nagyközönségnek és a döntéshozóknak 
bemutató programok is. A minden év november 
3-án kezdődő Magyar Tudomány Ünnepe az MTA 
legjelentősebb, a nagyközönség számára nyitott 
rendezvénye. Az Akadémia nemzetközi együtt-
működésben szervezi meg kétévente a World 
Science Forumot, a világ egyetlen olyan fórumát, 
amelyen a tudomány képviselői összetett szem-
pontrendszer szerint folytathatnak párbeszédet a 
döntéshozókkal.

KIK AZ MTA DOKTORAI?

Az MTA doktora címet az kaphatja meg, aki már 
rendelkezik tudományos fokozattal (PhD-val), az ál-
tala művelt tudományszakot a tudományos fokozat 
megszerzése óta is eredeti eredményekkel gazdagí-
totta, tudományszakának mértékadó hazai és nem-
zetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, 
kiemelkedő kutatói munkásságot fejt ki, eredmé-
nyeit pedig MTA doktori dolgozatban foglalja össze. 
Az MTA doktora címet a doktori eljárás legfőbb dön-
téshozó testülete, az MTA Doktori Tanácsa ítéli oda.

KIK VEZETIK AZ MTA-T?

Elnök: Lovász László matematikus
Főtitkár: Török Ádám közgazdász
Főtitkárhelyettes: Barnabás Beáta növénybiológus

Alelnökök: 
Freund Tamás neurobiológus
Szász Domokos matematikus
Vékás Lajos jogtudós
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