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Tisztelt Elnök Úr!  

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink! 
 
A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat az Akadémia felügyeletével valósul meg, 

immár hatodik éve a szakmai iránymutatásom mellett. Látva évről évre a rendezvények 

látogatottsági mutatóinak és a rendezvények számának a növekvő tendenciáját, a csatlakozó 

intézmények várakozását a tudományünnep megrendezésére határon innen és túl, engedjék 

meg, hogy kiemeljem azokat a tényezőket, amelyek meglátásom szerint együttesen ösztönző 

hatással voltak a különböző generációkat magában foglaló nagyközönségre.  

Mindenekelőtt megemlítem, hogy az Akadémia 1997 óta minden évben tisztelettel 

tér vissza a gyökereihez, és a tudomány ünnepén megemlékezik arról, hogy 1825. november 

3-án Széchenyi István birtokai egyéves jövedelmének a kamatát ajánlotta fel a Tudós Társaság 

megalapítására, és ezt a napot az Országgyűlés 2003-ban hivatalosan a Magyar Tudomány 

Ünnepévé nyilvánította. Az Akadémia vezetősége kiterjesztette az Magyar Tudomány 

Ünnepét először november hónap első két hetére, az utóbbi években pedig már a teljes hónapot 

felölelik a programok, ami egy széles társadalmi igényre adott reflexió az Akadémia részéről.  

 

Az MTÜ programszerkezetét évről évre a hagyományokat tiszteletben tartva, 

ugyanakkor a kor igényeihez is igazodva alakítjuk ki. Kiemelt jelentőségű az adott év 

mottójában összegzett társadalmi üzenet, ami 2019-ben: Értékteremtő tudomány volt. A mottó 

célja a társadalom és a tudomány világa között a közös gondolkodás megteremtése. A közös 

gondolkodás pedig közösségteremtő és –megtartó erővel bír.  

Az Akadémia kiemelt tudományünnepi programjainak a jelenlegi struktúráját 

többirányú kezdeményezés összehangolt eredményeként, több lépésben alakítottuk 

ki. Minden évben az MTA tizenegy tudományos osztályának képviselői javaslatot tesznek 

közérthető, ún. nyilvános előadások, valamint az utóbbi években bevezetett 

tudománynépszerűsítő előadások megtartására, melyeket professzorok és minősített kutatók 

tartanak meg. Ilyen előadás volt az idén például: A mesterséges intelligencia szerepe a rákkutatásban, 

vagy A precíziós agrárium és az ökológiai fenntarthatóság kapcsolata és lehetőségei.  

Életre hívtuk a Tudomány és Parlament című rendezvényt, melyet idén „Egészséges fejlődés – 

fejlődő egészség” címmel, a megváltozott környezeti feltételek miatt az egészségügy előtt álló 

kihívások témakörében rendeztünk meg. Ennek a rendezvénynek a célja, hogy erősítse a 

kapcsolatot a tudósok és a politikai döntéshozók között.  

A Nők a tudományban rendezvény keretében idén az MTA 191. közgyűlésén akadémikussá 

választott hölgyek (számszerűen: 10), személyes élményeiken keresztül mutatták be a kutatói 

pályaválasztást eredményező motivációikat.  
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Az Akadémiai Könyvtár és Információs Központtal több évre nyúlik vissza a közös alkotókedv 

a tudományünnep keretében, melynek ez évi eredménye az Akadémia 200 éves fennállásához 

közeledve, a „Teleki József és az Akadémiai Könyvtár” című színvonalas kiállítás, amely 2020. 

februárjáig megtekinthető. 

A Magyar Tudományos Akadémia kiemelt feladatának tekinti, hogy népszerűsítse 

a kutatói életpályát a hazai és a külhoni fiatalok körében. Ennek érdekében kiemelt 

jelentőséget tulajdonít a felsőoktatási intézményeknek és a magyar külképviseleteknek a 

tudományünnepi programsorozatba való bevonásában. Ezt a célt szolgálják a Diákok az 

Akadémián rendezvényeink is, melyek a középiskolás korosztályt szólítják meg. Idén fiatal 

kutatók ismertették a klímaváltozás okozta kihívásokat az életünk különböző területein, 

emellett bemutattuk a Magyar Tudományos Akadémia művészeti gyűjteményeinek egyes 

kincseit, továbbá az Eötvös Loránd-emlékévhez kapcsolódó programokkal készültünk a 

számukra. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A tudományünnep megrendezésében résztvevő előadók és szervezők közös célja, 

hogy hozzájáruljanak az emberek életminőségének az emeléséhez azáltal, hogy 

elősegítik a hiteles ismeretekhez való hozzáférést, ezzel is megkönnyítve az 

eligazodást a rendelkezésre álló információk útvesztőiben. Azt hiszem, hogy 

könnyen belátható ennek a közös célnak a felelőssége is.  

Szeretnék köszönetet mondani mindenekelőtt Lovász László elnök úrnak, és vezető társaimnak 

a támogatásukért, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályainak és 

területi bizottságainak; a kutatóintézetek, az Akadémiai Könyvtár, az MTA Titkárság 

Kommunikációs Főosztálya, valamint a társult minisztériumok és valamennyi társszervező 

intézmény munkatársainak, akiknek köszönhetően idén is határainkon átívelő, több mint 

kétszáz programot magában foglaló, sikeres eseménysorozattal gazdagodhattunk.  

 

Kedves Vendégeink! 

A 16. Magyar Tudomány Ünnepének záróeseményén külön köszöntöm a Martonvásári 

Alapfokú Művészeti Iskola tanárait és növendékeit, akik egy színvonalas hangversenyt fognak 

bemutatni Önöknek.  

Kérem, fogadják őket szeretettel. 

 

 

 


