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Az egyik legfontosabb érdekérvényesítő fórum korábban a Régiók Bizottsága volt. Befolyása napjainkra
fokozatosan csökkent, az új alapelvekben, dokumentumokban a szervezetnek funkciói már nem jelentek
meg, befolyása egyre jelentéktelenebbé vált.
Az EU új kihívások előtt áll, így az euróövezet stabilitá
sára, az energiarendszer átalakítására, a versenyképes
ségének javítására, a kutatás-fejlesztés eredményességére kell az erőket és az erőforrásokat koncentrálni,
de említhetjük a közös agrárpolitika szükséges változásait, a menekültválságot, vagy éppen Nagy-Bri
tannia reformtörekvéseit, illetve a tagságról szóló
népszavazás következményeit. Mindezek mellett el
törpülnek a unión belüli területi folyamatok alakulását segítő vagy ösztönző kezdeményezések.
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Az áltudományok társadalmunkban történő
aránytalan térnyerése minden felelősen gondolkodó honfitársunkat állásfoglalásra kell
hogy ösztökéljen. Különösen igaz ez a Magyar
Tudományos Akadémia különböző testületei
re, hiszen ezek közös feladatai között a tudomány vívmányainak mindenkori védelme
kiemelt helyen szerepel. Ezért vállalkozott az
MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága (PAB), va
lamint osztályközi Környezet és Egészség
Bizottsága (KEB) 2015. december 3-án az
MTA székházának nagytermében Áltudomá
nyok és bizonyítékokon alapuló orvoslás címmel
tudományos szimpózium rendezésére.
A két bizottság együttműködése évekre
nyúlik vissza. 2011-ben az ember és az általa
teremtett környezet közötti viszonyról, a
tudósok felelősségéről, míg 2012-ben az élet
fenntartásához szükséges energiaforrásokról
rendeztek vitanapot Pécsett, mindkét esemény írásbeli formában is rögzítésre került a
Magyar Tudomány tematikus blokkjaiban.
A jelen lapszámban a 2015. decemberi ren
dezvény előadásainak szerkesztett változatai
olvashatók, a két bizottság elnökeinek vendég

szerkesztésében. A közlemények a szimpóziu
mon elhangzott előadások sorrendjében kö
vetik egymást. Az MTA elnökének köszöntőként elmondott, elkötelezett gondolatait a
kapcsolódó fogalmakkal és felmerülő kérdésekkel, majd a hazai egészségüggyel mint
szakmai környezettel foglalkozó előadások
követték. Ezután az áltudományok kérdéseit az előadók az Egészségügyi Tudományos
Tanács, az etika, valamint a jog oldaláról járták
körül. Végül két speciális területen, a genetikában és az őssejt-terápiában került áttekintésre a tudomány és az áltudományok sajátos
viszonyrendszere. A nagy helyszíni érdeklődés
sel és komoly médiafigyelemmel kísért előadások az áltudományok világát a hivatalos
tudományos álláspontok felől közelítették
meg. Természetszerűleg ez csak sine ira et stu
dio, vagyis érzelmek nélkül, tárgyilagosan
történhetett. Rendezvényünket a kérdéskört
tisztázó és helyére tevő folyamat egyik állomá
saként fogjuk fel, melyet remélhetőleg további vitanapok, valamint jogi és adminisztratív
intézkedések követnek majd, és a tudományos ismeretterjesztés is új lendületet kaphat.
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