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AZ MTA ELNÖKÉNEK ÜDVÖZLŐ BESZÉDE 
A WORLD SCIENCE FORUM RÉSZTVEVŐIHEZ

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Bokova Főigazgató Asszony!
Excellenciás, Miniszter és Nagykövet Asszonyok 
és Urak!
Mélyen Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák! 

Hölgyeim és Uraim!
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figyelmesen meghallva és megértve azt, mit 
vár tőlünk a társadalom, a gazdaság és a po-
litika a nehézségek leküzdésében.

Szilárd meggyőződésem, hogy csakis a 
tudomány és a kutatási eredmények alkalma-
zása alapozhatja meg az eljövendő ésszerű 
megoldásokat, a biztos jövőt. Óriásiak a tudo-
mány által felhalmozott helyi és globális érték- 
és kapacitástartalékok, amelyek megalapozzák 
a hosszú távú fenntarthatóságot, a kiegyen-
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Fórumunk nem egy-egy kiemelt tudo-
mányterületre koncentrál, hanem a legtágabb 
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keretben teremt egyedülálló alkalmat a tár-
sadalommal és a politikusokkal folytatandó 
eszmecserére, amely éppúgy szólhat a tudo-
mányos felfedezések etikai, környezeti, gaz-
dasági, társadalmi és kulturális következmé-
nyeiről, mint egyes földrajzi és tematikus 
vál tozásokról a tudomány világán belül, vagy 
éppen a tudomány társadalmi érvényességé-
nek, mozgatórugóinak, jövőjének legáltalá-
nosabb kérdéseiről. 

Fórumunk egyúttal tudománydiplomá-
ciai esemény is, amely azért foglalkozik a he lyi 
és világszintű politikai áramlatokkal, hogy a 
társadalmi igényeket még közelebb hozza a 
politikához. A Világfórum tehát iránytű lehet 
a tudomány, a társadalom és a politika for-
málóinak kezében. 

Amellett, hogy felmérjük a tudományban 
zajló változások földrajzi, tematikus és társa-
dalmi vonásait, és megmutatjuk az újonnan 
kiemelkedő területeket, nem akarjuk szem 
elől téveszteni a tudomány jelentőségét, társa-

dalmi érvényességét, befolyását és felelősségét, 
valamint hivatását abban, hogy bizonyított 
tényekre épülő tanácsokkal lássa el a politikát. 
A fórum zárónyilatkozatának közreadásával 
egyúttal közös szándékaink formalizálására 
is törekszünk. 

A World Science Forum olyan világszin-
tű párbeszéd, amely az irányító, felelős és 
meg újító tudományról folyik. Ezzel válik 
Bu dapest a napokban a világ tudományának 
fővárosává. A fórum hozzájárul Magyarország 
hiteles és pozitív országimázsához, hiszen 
méltóképpen példázza az Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a magyar tudomány, s az 
egész nemzet sikerét.

A World Science Forum mégsem két év 
múlva tér vissza Budapestre. Hangsúlyozva 
a tudomány nemzetközi, globális jellegét, és 
igazodva a tudományvilág változásaihoz, 2011-
től négyévenként más és más világvárosban 
rendezzük meg az eseményt, miközben a 
közbeeső négyéves időközök elteltével mindig 
visszatér majd ide, Budapestre.

A WORLD SCIENCE FORUM 
ZÁRÓNYILATKOZATA 

A VILÁG TUDOMÁNYÁNAK ÚJ KORSZAKÁRÓL

Preambulum

Társszervezeteinkkel, az ENSZ Oktatási, Tu-
dományos és Kulturális Szervezetével (UNES-
CO), a Nemzetközi Tudományos Tanáccsal 
(ICSU), a tanácskozásra meghívott más 
szer vezetekkel és tudóstársainkkal egyetértés-
ben mi, a november 17. és 19. között rendezett 
Tudomány Világfórumának résztvevői, felis-
merve azoknak a tanulságoknak jelentőségét, 
amelyek a Budapesten 1999-ben megren de-
zett Tudomány Világkonferenciájából (WCS), 
a később kétévente megrendezett Tudomány 
Világfórumaiból (WSF), valamint a jelen 
Tu domány Világfórumából (A tudomány 
át rajzolódó világtérképe: kihívások és lehető-
ségek) következnek, az alábbi nyilatkozatot 
tesszük:

A tudományos ismeretek és a mögöttük 
rejlő kutatási eljárások az emberiség közös kin-
csei. A világot ma nagyobb mértékben ha tá-
rozza meg a tudomány, mint eddig bár mikor.

A harmadik évezred első évtizedében a 
tu domány világtérképén számottevő, mély-
reható változások következtek be. Ezek a 
vál tozások olyan nagymértékűek és hatókö-
rűek, hogy általuk a tudomány világtörténe-
te mérföldkőhöz érkezett, és a világ tudomá-
nyában új korszak kezdődött. Az új korszak 
kihívásai és lehetőségei eddig sohasem látott 
mértékű politikai, társadalmi és tudomány-
politikai hatásokkal járhatnak.

A világ előtt álló, egyre nagyobb és össze-
tettebb kihívások (népességnövekedés, klíma-
változás, élelem- és energiahiány, természeti 
és ipari katasztrófák, járványok, illetve a 
fenn tarthatóság mint követelmény) új szere-
pek betöltésére késztetik a világ tudományos 
intézményeit. 

Új tudományterületek jelentek meg, és 
illeszkednek be a világ tudományosságába. 

A soha nem tapasztalt mértékben terjedő 
infokommunikációs technikák, az informá-
cióhoz és adatbázisokhoz való azonnali és 
olcsó hozzáférés felgyorsította az ismeretek 
felhalmozódását és megosztását. Ma már 
semmi nem korlátozza, hogy a világ bármely 
országa vagy közössége bármely másikkal 
kommunikációs kapcsolatba lépjen.

A világ ismeretanyagának létrehozásában 
eddig kiemelkedő hármas, Észak-Amerika, 
Európa és Japán vezető szerepe komoly kihí-
vással néz szembe; új, sokpólusú világtudo-
mány jön létre, és az új tudományos hatalmak 
nem csupán a világgazdaságnak lettek kulcs-
fontosságú szereplői, hanem az élvonalbeli 
kutatás-fejlesztésnek is. 

A világtudomány újfajta elrendeződése 
általánosan elismert szerephez juttatta a tudo-
mánydiplomáciát, amely a tudományos 
együtt működés ösztönzésével partneri vi-
szonyt alakíthat ki az egyes nemzetek között. 

A fejlődő országok oktatási rendszerei 
kor mányaik elkötelezett támogatásával ma 

A Tudomány Világfórumának zárónyilatkozata
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