
1 

 

Színvonalas előadásokkal lezajlottak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok éves 

közgyűlései 

Az elmúlt hét rendkívül mozgalmas volt az MTA Területi Akadémiai Bizottságok számára, mert 

ezekben a napokban kerültek megrendezésre az éves közgyűlések. 

Február 22-én Lovász László elnök úr köszöntötte a Pécsi Akadémiai Bizottság 

közgyűlésének résztvevőit és rövid áttekintést adott az előző év eseményeiről, sikereket, 

nehézségeket egyaránt említve. Elnök úr felvázolta az Akadémia 2016. évi terveit, feladatait is. 

Ezt követően Kosztolányi György, a PAB elnöke beszámolójában hangsúlyozta az Akadémia 

területi bizottságainak fontos szerepét, hiszen a bizottságok – beágyazódva régiójuk 

vérkeringésébe az oktatás fontosságának hangsúlyozása mellett – a tudományos ismeretek 

társadalom számára történő korrekt továbbításában, az eredmények népszerűsítésében és a 

tudományetikai szempontok nyomatékosításában közvetlen és hiteles szerepet töltenek be. 

A közgyűlés tudományos előadását Glatz Ferenc, az MTA korábbi elnöke tartotta „25 év 

Európában: 1990-2015” címmel. Az előadó izgalmas és egyben elgondolkodtató szemléletben 

világította meg az elmúlt 25 év történéseit, a magyarországi változásokat. 

 

 

Február 24-én tartotta közgyűlését a Debreceni Akadémiai Bizottság. A köszöntőt Török 

Ádám akadémikus, az MTA főtitkára tartotta, majd Gergely Pál akadémikus, az MTA DAB 

elnöke számolt be a 2015. évi munkáról és beszélt az idei évi tervekről. Hodossy-Takács Előd, 

a DAB főtitkára összegezte a szakbizottságok tevékenységét. 
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DAB Pro Scientia Érmével díjazták Joó Ferenc egyetemi tanárt, az Akadémia rendes tagját.  

DAB Plakett kitüntetéssel ismerték el Nagy Jánost, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem 

professzorát, korábbi rektorát tudományszervező tevékenységéért. 

Szintén DAB Plakett kitüntetést vehetett át Somsák László egyetemi tanár, az MTA doktora és 

Virág László professzor, egyetemi tanár, az MTA doktora. 

Az MTA DAB vezetése DAB Pro Cooperationa díjjal ismerte el Herbert Van Uffelen professzor, 

egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem vendégelőadójának határokon túl átnyúló munkásságát. 

Az előadásokat követően Berky Csaba képzőművész „Meditálás” című kiállítását tekinthették 

meg a vendégek.  
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A Miskolci Akadémiai Bizottság közgyűlését február 25-én rendezték meg.  

Roósz András, a MAB elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Vékás Lajost az MTA 

alelnökét, Kiss Jánost, Miskolc alpolgármesterét, Török Dezsőt, a Borsod-Abaúj Zemplén megyei 

Közgyűlés elnökét és Torma Andrást, a Miskolci Egyetem rektorát.  

Vékás Lajos alelnök úr köszöntőjében elmondta, hogy az idei májusi közgyűlésen az 

élettudományok, matematikai-műszaki tudományok, társadalom és humántudományok köréből, 

valamint a fizika fejleményeiről hangzik el egy-egy előadás.  

Török Dezső a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, nagy megtiszteltetés Miskolc 

városának, hogy az öt területi bizottság közül az egyik itt működik, munkájával segítve a 

tudósokat, az Akadémiát.  

A köszöntők után a MAB elnöksége beszámolt a szakbizottságok és munkabizottságok 

tevékenységéről, a MAB Klubok működéséről és a Miskolci Televízióval közösen megrendezett 

előadás sorozatról.  

A közgyűlésen Forgó Sándor professzor úr kiemelkedő munkásságáért „Kitüntető Tudományos 

Díj”-ban részesült. 

 

A résztvevők Farkas Ákos, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának 

előadását hallgathatták meg „Az európai büntetőjog perspektívái” címmel, ezt követően az ME 

Bartók Béla Zenetudományi Intézet hallgatóinak zenei programja csendült fel. 

Ugyanezen a napon, február 25-én került megrendezésre a Szegedi Akadémiai Bizottság 

közgyűlése is.  

Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke köszöntötte a résztvevőket és ismertette a bizottság 2015. évi 

munkáját és a 2016. évi terveit.  
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Elnök úr kitüntetésben részesítette Csizmaziáné Lipták Máriát, a Móra Ferenc Múzeum korábbi 

munkatársát, az „Akadémikusok nyakkendő nélkül” című sorozat több évtizedes szervezésében 

való részvételéért.  

Az elnöki beszámoló után Görög Márta, a SZAB tudományos titkára röviden összefoglalta a 

szak- és munkabizottságok elmúlt évi tevékenységét és ismertette a Szervezeti és Működési 

Szabályzat változásait.  

A rendezvényt Kosztándi István és Zimán János, a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadóművészei 

Bartók Béla 44 Hegedű duó című sorozatából előadott hat darabja színesítette.  

A zeneműveket Csapó Benő, az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2015 évi Prima 

Primissima díjas intézetvezető egyetemi tanára tudományos előadása követte A magyar 

közoktatás fejlődése – a tudomány felelőssége címmel. 

 

 

Az idén második alkalommal került sor a SZAB Médiapályázat eredményhirdetésére, amelyet 

Csernus Sándor a SZAB Tudósklub titkára, a Médiapályázat bírálóbizottságának elnöke vezetett 

le. Négy kategóriában hirdettek győzteseket a közgyűlésen. 

 

Február 26-án a Veszprémi Akadémiai Bizottság is megtartotta 43. közgyűlését.  

 

Az MTA vezetősége részéről Barnabás Beáta, az Akadémia főtitkárhelyettese köszöntötte a 

résztvevőket, majd rövid áttekintést adott az Akadémia előtt álló feladatokról. Beszédében 

elmondta, a növénytermesztés új lehetőségei a klímaváltozás tükrében, a vízgazdálkodással 

kapcsolatos kutatások, valamint az oktatás- és szakmódszertani vizsgálatok kiemelt finanszírozása 

szerepel prioritásként az MTA 2016-os stratégiai tervei között.  

 



5 

 

Ezt követően Pósfai Mihály a VEAB elnöke ismertette a bizottság 2015 évi tevékenységét. 

Megemlítette a sikeresen megrendezett előadásokat, értékelte a bizottságok munkáját.  

A VEAB elnöke külön elemezte a régióban lévő egyetemek sajátosságait, helyzetüket az országos 

tudományos ranglistákon.   

 

A közgyűlésen Gergely Pál akadémikus, a DAB elnöke „A fehérje foszforiláció karrierje: a 
glikogénanyagcsere kutatástól a protein foszfatázokig” címmel tartott tudományos előadást. 
 
VEAB-emlékéremmel köszönték meg Kurtán Zsuzsa, a Nyelv- és Irodalomtudományi 
Szakbizottság alelnökének és Döbrönte Zoltán, az Orvostudományi Szakbizottság elnökének 
munkáját. 
 
Az ünnepi program keretében Kristófné Makó Éva, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának 
munkatársa – zongora kísérettel - Mozart-dalokat énekelt.  
 
 

 


