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A modern tudomány ezer szállal kötődik 
a társadalomhoz, a gazdasághoz, az oktatás-
hoz és a műveltséghez. Az igazság megszállott 
keresése, az objektivitás és az egzaktság, a néha 
kegyetlen őszinteség (elsősorban magunkkal 
szemben!), a mások munkájára való építés és 
ennek kapcsán annak megbecsülése – mind-
ezek a tudományos kutatás olyan ismérvei, 
amelyek eredményei nélkül az emberiség ma 
nem tudna létezni sem. Ha az „elefántcsont-
torony” azt jelenti, hogy ilyen elvek alapján 
dolgozunk, kizárva a napi politika befolyását, 
a személyes ellentétek érvényesülését, a diva-
tok és gazdasági érdekek nyomását, akkor 
fogadjuk el büszkén, hogy elefántcsonttorony-
ban dolgozunk. A bezárkózás pedig számunk-
ra jelentse azt, hogy a tudomány nem engedi 
birodalmába az áltudományokat, a megren-
delésre készülő eredmények igényét, a hamis 
célok kitűzését, a csalást, az ellenségeskedést 
és a butaságot, bármilyen nehéz is ezeket 
kizárni mindennapi életünkből. 

Ezek az elvek és munkamódszerek, me-
lyek megtartásához elődeink nagyon nehéz 
körülmények között is ragaszkodtak, valódi 
kincset jelentenek; ennek megőrzése, ápolása, 
fenntartása, fejlesztése és megosztása közös 
feladatunk. Ebből a kincsből épül a tudomány 
tornya, amely kiemelkedik az alacsony vagy 
az átlagos épületek közül, és büszkén vállal-
ható épület. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Befejezésül engedjék meg, hogy röviden 

szóljak még egy fogalomról: a felelősségről. 
Magánemberként mindannyian felelősek 
vagyunk gyermekeinkért, unokáinkért, tár-
sunkért, az ő jelenükért és jövőjükért is. 
Szeretném ezt a felelősséget kiterjeszteni és 
értelmezni tágabb környezetünkre is. Felelő-

sek vagyunk munkahelyeink, szakmánk szín-
vonaláért, eredményeiért. A tudomány sza-
badsága egyben kötelezettséget is ró ránk. 
Nemcsak a közpénzek eredményes és haté-
kony felhasználásának a felelőssége a miénk, 
hanem az ismeretek átadásának kötelezettsé-
ge és a társadalom igényeinek, kérdéseinek 
meghallgatása is. 

Közhely, hogy a tudomány egyre közvet-
lenebb szerepet kap a technikai fejlődésben, 
a társadalmi folyamatok megismerésében, a 
gyógyításban és az élet szinte minden terüle-
tén. Ezzel egyidejűleg az emberiség előtt álló 
kihívások is hatalmasabbak, mint korábban 
bármikor. Konfliktusainkat nem oldhatjuk 
meg többé világháborúval; gazdasági-techni-
kai fejlődésünk káros következményei felett 
nem hunyhatunk szemet; túlnépesedési prob-
lémáinkon nem segít a tömeges kivándorlás; 
eszmék terjedését nem tudjuk moderálni, le-
gyenek azok magasztosak vagy ordasak. Hogy 
pozitív példát is említsek, az Európai Unió-
ban először próbálnak olyan nemzetek együtt 
dolgozni és haladni, amelyek ezer éve szörnyű 
konfliktusok között éltek; mennyi itt a feldol-
gozásra váró gazdasági, jogi, szociológiai és 
történelmi kérdés! 

Mindezek a kihívások a tudomány rész-
vétele nélkül kezelhetetlenek. A tudósok fe-
lelőssége nemcsak az, hogy megismerjék, 
leírják a folyamatokat, nemcsak az, hogy új 
eljárásokat dolgozzanak ki a társadalom és a 
gazdaság fenntartható működtetésére, de 
mindezt meg is kell értetniük, el kell fogad-
tatniuk a döntéshozókkal és a társadalommal. 
Szeretném elérni, hogy munkánknak ez a 
megközelítése ne csak jámbor óhaj maradjon; 
ez az Akadémia nagy feladata, és ehhez kérek 
támogatást Önöktől, a döntéshozóktól, az 
egész társadalomtól.

Kitüntetések

KITÜNTETÉSEK 
AZ MTA 186. KÖZGYŰLÉSÉN

Pap Gyulát, az MTA doktorát, a Szegedi 
Tudományegyetem Természettudományi 
és Informatikai Kar egyetemi tanárát; 

Patonay Tamást, az MTA doktorát, a Debre-
ceni Egyetem Természettudományi és 
Tech nológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanárát;

Tuboly Tamást, az állatorvos-tudomány kan-
didátusát, a Szent István Egyetem Állator-
vostudományi Kar egyetemi tanárát, dékán-
helyettesét;

Winkler Gábort, az MTA doktorát, a Széche-
nyi István Egyetem professor emeritusát;

Zsoldos Attilát, az MTA levelező tagját, az 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet 
Tör ténettudományi Intézet kutatóprofesz-
szorát.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksé-
ge kiemelkedő tudományos munkássága 
elismeréseképpen megosztott Akadémiai 
Díjban részesítette
Dobróka Mihályt, a műszaki tudomány 

doktorát, a Miskolci Egyetem Műszaki 
Föld tudományi Kar Geofizikai és Térin-
formatikai Intézet egyetemi tanárát;

Gyulai Ákost, az MTA doktorát, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 
Geofizikai és Térinformatikai Intézet Geo-
fizikai Intézeti Tanszék professor emeritusát;

Ormos Tamást, az MTA doktorát, a Mis-
kolci Egyetem Műszaki Földtudományi 
Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet 
egyetemi magántanárát.

Az AKADÉMIAI ARANYÉRMET idén 
T. Sós Vera, a magyar matematika kiemelkedő 
egyénisége, a világhírű magyar diszkrét ma te-
matikai iskola egyik megteremtője és nem-
zetközileg is elismert személyisége vehette át. 
Az életműdíjnak számító rangos kitüntetést 
az MTA Elnöksége évente egy akadémikus-
nak adományozza kiemelkedő tudományos, 
közéleti, tudománypolitikai és tudomány-
szervezői munkássága elismeréseként.

Az MTA Elnöksége kiemelkedő tudományos 
munkássága elismeréseképpen AKADÉMI-
AI DÍJBAN részesítette
Csabai Istvánt, az MTA doktorát, az ELTE 

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egye-
temi tanárát a tudományos adatbázisok 
fejlesztésében és elemzésében végzett mul-
tidiszciplináris kutatásaiért;

Jakab Évát, az MTA doktorát, a Szegedi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar Római Jogi Tanszék tanszékvezetőjét, 
egyetemi tanárt;

Kőszeghy Pétert, az MTA Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpont Irodalomtudomá-
nyi Intézet tudományos főmunkatársát; 

Miklósi Ádámot, az MTA doktorát, az ELTE 
Természettudományi Kar Biológiai Intézet 
Etológia Tanszék tszkv. egyetemi tanárát; 

Nemes Attilát, az MTA doktorát, a Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudo-
mányi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és 
Kardiológiai Központ egyetemi docensét; 
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Elnöki beszámoló

Az informatikai képzés és kutatás támogatása 
terén szerzett érdemei elismeréseként az MTA 
Vezetői Kollégiuma által adományozott 
WAHR MANN MÓR-ÉRMET Bojár 
Gábor, a Graphisoft SE elnöke vehette át.

Az MTA Külső Ta gok Fórumán Lovász Lász-
ló elnök adta át a külho ni tudósok kutatása-
it elismerő ARANY JÁNOS-DÍJAKAT. A 
jelentős külhoni magyar tudósok, kutatók 
elismerésére szolgáló ARANY JÁNOS-
ÉLET MŰ DÍJAT 2015-ben Benkő Samu, 
az MTA kül ső tagja, Széchenyi-díjas kutató, 
a Román Aka démia kolozsvári Történeti 
Intézetének nyu g. főkutatója, az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület volt elnöke kapta.

A KIEMELKEDŐ TUDOMÁNYOS 
TEL JESÍTMÉNY díj kitüntetettje Szkála 
Károly, aki a Ruđer Bošković Kutatóintézet 
központ- és laboratóriumvezetőjeként opto-
elektronikával, lézertechnikával, holográfiá-
val és mikroelektronikával foglalkozik, s oktat 
a Zágrábi Villamosmérnöki Egyetemen, a 
Zágrábi Grafikai Egyetemen és az Eszéki Or-
vostudományi Egyetemen.

FIATAL KUTATÓI DÍJAT vehetett át Fe
nesi Annamária, a kolozsvári Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem Biológiai és Ökológiai 
Intézetének adjunktusa. 

ARANY JÁNOS-ÉRMET kapott 
Beregszászi Anikó nyelvész, a II. Rákóczi Fe-

renc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója.
Lelley Jan Iván mikológus, a bonni Rajnai 

Friedrich Wilhelms Egyetem tanára;
Majdik Kornélia, a bio-szerveskémia kutató-

ja, 2004 és 2014 között a Babeș-Bolyai Tu-
dományegyetem Vegyészmérnöki Kar 
ma gyar tagozatának egyik vezetője;

Petrik József, aki sejtkárosodási mechanizmu-
sokkal, molekuláris patológiával, a rákos 
megbetegedések diagnosztikájával foglal-
kozik; a zágrábi Orvosi Biokémiai és Hema-
tológiai Tanszék professzora, a kar Alkal-
mazott Orvosi Biokémiai Kp. vezetője;

Sipos Gábor, aki református egyháztörténet-
tel, nyomda- és könyvtártörténettel foglal-
kozik. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Történeti Intézet tanára, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület elnöke;

Vigh Gyula vegyész, a Texas A&M Egyetem 
Kémia Tanszékének professzora.

Özvegye vehette át a 2014-ben elhunyt Bor
bándi Gyula ARANY JÁNOS-ÉRMÉT. A 
történész, irodalomtörténész tevékenysége 
felöleli az emigráns kiadványok szisztematikus 
gyűjtését, a nyugati magyar emigráció történe-
tének feldolgozását. Alapító szerkesztője volt 
a Látóhatár, majd az Új Látóhatár folyóirat-
nak. 1951-től 1984-ig a Szabad Európa Rádió 
magyar osztályának helyettes igazgatója volt.

Az MTA Elnöksége a tudomány népszerűsí-
tése érdekében kifejtett eredményes újságírói 
tevékenysége elismeréséül AKADÉMIAI 
ÚJSÁGÍRÓI DÍJBAN részesítette Mol nár 
Csabát, a Magyar Nemzet újságíróját.

Pál Csaba, az MTA Szegedi Biológiai Kutató-
központ tudományos főmunkatársa, az Aka-
démia Lendület programjának csoportveze-
tője vehette át idén Áder János államfőtől a 
magyar tudomány egyik legrangosabb elis-
merését, a Bolyai János Alkotói Díjat. A negy-
venesztendős kutató a nyolcadik kitüntetett, 
s egyúttal az első, akinek nem akadémikus-
ként ítélte oda a díjbizottság az elismerést.

Minden díjazottnak gratulál a szerkesztőség

LOVÁSZ LÁSZLÓ ELNÖKI BESZÁMOLÓJA 
az MTA 186. közgyűlésén, 2015. május 5-én

majd Önöket. A Magyar Tudományos Aka-
démiáról szóló törvény értelmében kutató-
helyeink évente beszámolnak munkájukról 
a Közgyűlésnek, amelynek elfogadásáról a 
Közgyűlés határozatban dönt. A bemutatott 
eredmények kézzelfoghatóan bizonyítják, 
hogy Akadémiánk sikerrel teljesítette előírt 
és vállalt közfeladatait, hatékonyan használta 
fel a céljaira kapott közpénzt. 

Ennek most azért is tulajdonítok kiemelt 
jelentőséget, mert gyakorlatilag ez volt az első 
teljes év, amelyben kutatóhelyeink az átala-
kított, a korábbinál korszerűbb környezetben 
működhettek. A tíz kutatóközpont, az öt 
kutatóintézet, az egyetemeken működő 89 
támogatott kutatócsoport és a több mint 
kilencven, intézetekben és egyetemeken mű-
ködő Lendület-kutatócsoport közel 2500 
kutatójának az eredményeiről részletes kimu-
tatás található a közgyűlési anyagokban.

Az Akadémia szerkezetéről egy évvel ez-
előtti koncepciómban is megírtam, hogy a 
nagy strukturális átalakulásokat lezártnak 
tekintem, de finomhangolásra szükség lehet. 
Így a kutatóintézeti hálózaton belül szükség 
volt egyes kutatóközpontok szerkezetének 
módosítására, folyamatban van a központo-
kon belül az intézeti igazgatók szerepének 
újbóli meghatározása, és szükség lehet még 
olyan korrekciókra, amelyekre a működés 
meg figyelése és elemzése ad alapot. 

Az Akadémia vezetése mindent megtesz, 
hogy biztosítsa az intézetekben a kutatás 

Tisztelt Közgyűlés! 

Önök a délelőtt folyamán számos beszámo-
lót fognak hallani az előző akadémiai évről. 
Megismerhetik belőlük kutatóhelyeink ered-
ményeit, működésük feltételeit, általános ké-
pet alkothatnak a különböző testületek tevé-
kenységéről, és pontos adatokat kaphatnak 
költségvetésünk felhasználásának részleteiről. 

Ennek megfelelően a mostani elnöki be-
számoló nem lehet egységes, teljes jelentés, de 
igyekszem átfogó képet adni a fő feladatokról 
és tevékenységi körökről. Ki kell térnem Aka-
démiánk általános és folyamatos feladataira, 
illetve a korábbi vezetők által vállalt, „öröklött” 
teendőkre. Amikor egy évvel ezelőtt megtisz-
telő bizalmuk alapján megválasztottak az 
Akadémia elnökévé, akkor már ismert volt 
Önök előtt elnökjelölti koncepcióm. Úgy 
érzem, kötelességem beszámolni arról is, hogy 
a „megörökölt” teendőkön túl e koncepció-
ból mit sikerült megvalósítanom, illetve 
milyen, akkor kijelölt feladatok végrehajtása 
kezdődött meg. Beszámolóm harmadik réte-
ge olyan feladatokról szól, amelyeket az egy 
év alatt szerzett tapasztalataink alapján veze-
tőtársaimmal közösen tűztünk ki a követke-
ző időszakra. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Akadémiánk legfőbb feladata annak a ku-

tatásnak a támogatása, amely az akadémiai 
kutatóhelyeken és a köztestület egészében 
folyik. Saját kutatóhelyeink tevékenységéről 
részletesen az Akadémia főtitkára tájékoztatja 


