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A kötet szerzői
BALOGH TAMÁS a műszaki tudomány kandidátusa, a Polinvent Kft. műszaki igazgatója. Építőmérnök, szakmérnök, EU-szakértő. Alkalmazott kutatással foglalkozott 1981–1993 között az Építéstudományi Intézetben, az Illinois-i Egyetemen és
a Stuttgarti Egyetemen. 1993–2007 között K+F és innovációpolitikai területen
dolgozott az OMFB-ben, az Oktatási Minisztérium K+F Helyettes Államtitkárságán, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban, valamint a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumban. Nevéhez fűződik a 2004-ben elfogadott innovációs törvény és a kormány Tudomány-, Technológia- és Innovációs Stratégiája
(TTI-stratégia 2007–2013) előkészítésének koordinálása, valamint számos szakcikk és szakmai előadás.
CSEHÓ JULIANNA közgazdász, EU-szakértő.
FÁBRI GYÖRGY a filozófiai tudomány kandidátusa. Tudománypolitikai főtanácsadóként 2000-ben kezdett dolgozni az MTA Elnöksége mellett. 2002-től a Mindentudás Egyeteme program akadémiai felelőse. 2003 óta a Kommunikációs és
Tudománypolitikai Titkárság igazgatója és a World Science Forum – Budapest
kommunikációs vezetője. Kommunikációs tevékenysége mellett kutatásokat vezet a felsőoktatás-elmélet, a tudománykommunikáció helyzete és elmélete, valamint az infokommunikáció társadalmi hatásai tárgykörében. Kezdeményezője
az MTA tudománykommunikációs és kutatásmenedzsment képzésének, valamint
vezetője az Akadémiai Tudománykommunikációs Kutatási és Fejlesztési Hálózati Központnak. Kezdeményezője az első magyar tudományos és ismeretátadási
tematikus televíziós csatornának.
HELLE MARTINSON vegyészmérnök, tudományok doktora fokozatát Rigában, a Lett
Tudományos Akadémián szerezte tudomány- és technikatörténetből. Az 1960-as
évek óta foglalkozik a kémiai tudományok és a vegyipar történetével, valamint
tudománypolitikai témákkal. Az Észt Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóintézetének kutatója és tudományos titkára, majd 1989-ig az Észt Gazdaságfejlesztési Intézet tudományos titkára volt. 1992–2006 között az Észt Tudományos
Alapítvány igazgatója, igazgatósági tagja, majd tanácsadója, közben 1993–1996
között a Soros Alapítvány ösztöndíjmenedzsere volt. 1997–2006 között tagja volt
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az európai kutatásértékelési hálózatnak. Tudománypolitikai és kutatásértékelési
témákban 14 könyve és több mint 150 cikke jelent meg.
WERNER MESKE a közgazdaságtudomány doktora, közel négy évtizede foglalkozik a tudományos rendszerek elméleti és szervezési kérdéseivel. Az egykori
NDK Tudományos Akadémia Tudományelméleti, -történeti és -szervezési Intézetének (ITW) megszűnésével a Berlini Társadalomtudományi Kutatóközpontba
(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung [WZB]) került, ahol 2003-ig
vezette a tudományos rendszerek átalakulásának kutatására létrehozott csoportot.
1999–2000 között hat hónapig Sevillában (Spanyolország) dolgozott nemzeti
szakértőként, ahol témája az EU keleti kibővítése volt. Fő kutatási területe: a nemzeti kutatás-fejlesztési rendszerek struktúrája és fejlődése. 1990 óta nemzetközi
összehasonlító kutatásokat végez. A vizsgált országok, illetve régiók: Kelet-Németország, Kelet- és Közép-Európa, Vietnam.
MOSONINÉ FRIED JUDIT az MTA Kutatásszervezési Intézet igazgatóhelyettese. Az
elmúlt években több kutatási projektet vezetett az ipari kutatás-fejlesztési (K+F)
tevékenység és szervezetrendszer átalakulásáról, a külföldi működő tőke beáramlásának innovációs hatásairól, a szolgáltató szektorban végzett K+F mérhetőségéről. Részt vett a kelet-közép európai országok nemzeti innovációs rendszereinek
változását elemző kutatásokban. A Mindentudás Egyeteme program keretében
2003-ban indította el a Kutatásszervezési Intézetben a tudomány – társadalom –
politika tárgykörű kutatásokat. Tagja a Science and Public Policy folyóirat szerkesztőségi tanácsadó bizottságának.
PALLÓ GÁBOR az MTA doktora, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének és az MTA
Kutatásszervezési Intézetének tudományos tanácsadója. Kutatási területei: tudománytörténet, ezen belül a 20. századi természettudomány története, különös
tekintettel a magyar tudományra; tudományfilozófia, kémia- és fizikatörténet, a
tudósok migrációja, a kognitív és intézményi aspektusok összefüggése, összefüggések a tudomány, a politika és a filozófia között. Publikációiból: Radioaktivitás
és a kémiai atomelmélet: az anyagszerkezeti nézetek válsága a magyarországi
kémiában. Budapest, 1992, Akadémiai Kiadó; Hevesy György. Budapest, 1998,
Akadémiai Kiadó; Zsenialitás és korszellem. Budapest, 2004, Áron Kiadó.
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PÁLINKÓ ÉVA az MTA Kutatásszervezési Intézetének tudományos munkatársa.
Az ELTE BTK szociológia szakán végzett. Doktori tanulmányait a Budapesti
Corvinus Egyetemen fejezte be. Kutatási területei: kutatói identitás, fiatal kutatók
életútja, tudomány és társadalom kapcsolata.
SOÓS SÁNDOR az MTA Kutatásszervezési Intézetének munkatársa. A Gödöllői
Agrártudományi Egyetem környezetgazdálkodási–agrármérnöki szakának elvégzése után az ELTE Kognitív Tudományi Doktori Programjában folytatta tanulmányait. PhD-disszertációját tudományelméleti, illetve kognitív tudományi
témakörben védte meg. 2003 óta vesz részt az MTA Tudománykommunikációs
és Tudománypolitikai Titkárságának munkájában. Négy évig az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozott kutatásszervező munkakörben. A Collegium
Budapest komplex rendszereket kutató fókuszcsoportjának tagja. Kutatási területe
a tudományos fogalomrendszerek formális (logikai) modellezését, a tudományszerveződés struktúráinak (információtudományi-tudománymetriai) vizsgálatát
és szimulációját, valamint a tudományelemzési módszerek integrációjának lehetőségeit foglalja magában.
STEFÁN ESZTER az MTA Kutatásszervezési Intézetének tudományos segédmunkatársa. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kommunikáció szakán végzett, emellett a Bálint György Újságíró Akadémia, valamint
a Tudományos Újságírók Klubjának tudományos és környezetvédelmi újságíró
stúdióját is elvégezte. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem szociológia
szakán folytatja. Érdeklődési területe a tudomány kommunikációja.
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