
         

 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Elnök Úr! 

Kedves Kutatótársak, Kollégák! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Einstein szerint „a képzelőerő mindennek az alapja. Ez az, ami bepillantást enged a 
jövőbe.” Nem is olyan régen a Természettudományi kutatóközpont és ez a 
világszínvonalú épület csak egy merész álom volt, ma pedig a TTK főigazgatójaként 
itt köszönthetem Önöket a jövő természettudományának fellegvárában. 

Amikor 2011 decemberében az MTA közgyűlésén arra szavaztam, hogy létrejöjjön 
a Természettudományi kutatóközpont, még sejtelmem sem volt arról, hogy ebben 
milyen szerepet vállalhatok, de azt már akkor is tudtam, hogy valami minőségileg új 
van születőben. Amikor 2012 márciusában megkezdődött a Kutatóközpont új 
épületének építése, már biztos voltam abban, hogy itt nem pusztán egy szükséges 
szervezeti változásról, hanem valódi tartalmi megújulásról van szó. Nagy 
megtiszteltetés és egyben nagy felelősség, hogy ebben szerepet vállalhatok. 

Az MTA kutatóintézetei alkotják Magyarország egyetlen professzionális 
kutatóintézet-hálózatát. Az MTA TTK ebben a hálózatban a természettudományi 
kutatások központja. Professzionális két értelemben is: főállású kutatói és az itt 
folyó munka minőségét és eredményességét tekintve egyaránt. 

Kutatási témáink komplex rendszerekkel, az emberrel, az anyaggal és a környezettel 
kapcsolatosak, amelyek tanulmányozása multidiszciplináris megközelítéseket, ezért 
szoros együttműködést, megfelelő információ-áramlást és hatékony 
tudásmegosztást igényel. 

Ezért különleges ez a mai nap. A magyar tudomány történetében ugyanis most 
először valósul meg az, hogy több mint félezer kutató a legkülönbözőbb 
tudományterületekről, egy épületben, egymással termékeny szakmai eszmecseréket 
és vitákat folytatva, egymástól tanulva és egymást segítve dolgozhat együtt. 

Egy új épület építése sosem a betonozással kezdődik, hanem a tervekkel. A jó 
tervekhez pedig mindenekelőtt jó célok kellenek. Itt az volt a cél, hogy egy helyre 
koncentráljuk természettudományokkal foglalkozó kutatóinkat és világszínvonalú 
feltételeket biztosítsunk a kutatáshoz. Nem titkolt cél volt az is, hogy az egyetemi 
környezetben lévő közös épülettel, a benne levő közösségi terekkel 
megteremtődjenek a keretei annak az inspiráló közegnek, amely például a Szilícium-
völgy sikerében is óriási szerepet játszott. 

A TTK megvalósítása 2012-ben kezdődött Szépvölgyi János megbízott főigazgató 
irányításával, tavaly hat intézet összefogásával megszülettek a TTK 
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multidiszciplináris kutatási tematikájának stabil alapjai. Az év elején nekiláttunk a 
szervezeti integrációnak: először egy helyzetértékeléssel, amelyhez a TTK 
munkatársainak véleményét is felmértük és beépítettük, majd a szervezeti stratégia 
megalkotásával, végül a stratégiai akciótervek megvalósításával. 

Programunkban a minőséget, az együttműködést és a hatékony tudásmegosztást 
tekintettük elsődlegesnek. Ezért független zsűrik segítségével felmértük 
kutatócsoportjaink tudományos teljesítményét, kutatási koncepcióit, rövid- és 
középtávú terveit. Az eredmények alapján kialakítottuk a TTK kutatási stratégiáját 
és 52 tematikailag és gazdaságilag önálló kutatócsoportot hoztunk létre, amelyből 
11 az MTA Lendület programjának támogatását is élvezi. 

A korábbi hierarchikus szervezet maradványait lebontottuk, a TTK áttért a 
korszerű természettudományi kutatások alapfeltételét jelentő kutatócsoport-alapú 
szervezeti formára. A kutatócsoportok hatékony működését szolgálja a TTK új 
pályázati és jogi irodája, a tudományos titkárság és információs központ szervezete 
és a gazdasági terület év végére befejeződő átalakítása is. 

A világszínvonalú épület elkészült, az idén megvalósított szervezetfejlesztéssel 
elértük, hogy az új épületbe egy hatékony és koncentrált kutatási stratégiával bíró 
szervezet költözhet be. Az MTA TTK, a BME, az ELTE és az Infopark több mint 
1000 kutatójával és fejlesztőjével esélyünk van arra, hogy Közép-Európa egyik 
legjelentősebb tudáscentrumát hozzuk létre. Ezt elősegítendő a mai napon, a 
megnyitót követően együttműködési megállapodást kötünk a Műegyetemmel és az 
ELTE-vel. Biztos vagyok benne, hogy a versenyképes környezet, a korszerű 
infrastruktúra és a megújult szervezet együtt tesz képessé bennünket arra, hogy 
betölthessük tudományos, oktatási és társadalmi küldetésünket. 

Cicero azt mondta, hogy a ház becsületét a házigazda adja, és nem a ház adja a 
házigazdának. Fokozottan igaz ez a kutatómunkában, ahol a legfőbb értékteremtő 
maga az ember. Mostantól tehát a kutatókon, rajtunk a sor. Szakmai partnereink és 
az Önök támogatására építve biztos vagyok abban, hogy az MTA 
Természettudományi Kutatóközpontja sikert, elismertséget és megbecsülést hozhat 
a magyar tudományos közösség és egész Magyarország számára. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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