Németh Tamás akadémikus köszöntése

Németh Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem professzorát, a Belügyi Tudományos Tanács tagját 70. születésnapja
alkalmából köszönti a Belügyi Tudományos Tanács.
Németh Tamás 1952. március 7-én született, Szombathelyen. A Keszthelyi Agrártudományi
Egyetemen 1976-ban szerzett agrármérnöki diplomát. Ezt követően kezdődött az az életműve,
amelynek során a talaj-növény-élelmiszer rendszer olyan alkotóelemeinek kutatásaival
foglalkozott, mint a talajjal és a vízzel történő fenntartható gazdálkodás. Kutatói tevékenysége
kiterjedt a talajtanon belül a talajok termékenységére, az agrokémia és környezetvédelem
területén a nitrogén biogeokémiai körforgására, továbbá a nitrogén-műtrágyázás tervezése és
környezeti hatásainak felmérésén kívül a nehézfémek a környezetben témákra is.
A tudományos életpálya minden lépcsőjét bejárta. Először a Növényvédelmi Hálózat Zala
megyei állomásán dolgozott, majd a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézetében jutott egyre felelősségteljesebb beosztásokba. Az Intézet igazgatójaként több
mint 10 évig dolgozott. 2001-ben választották az Magyar Tudományos Akadémia levelező,
majd 2007-ben rendes tagjává. 2008-tól két cikluson keresztül volt a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkára. Számos hazai és külföldi elismerésben részesült, melyek közül
kiemelkedik a Széchenyi-díj (2010), a Svéd Tudományos Akadémia külső tagsága, az Év
Agrárembere Életműdíj (2017), valamint több egyetem díszdoktori (honoris causa) címe. 2014től, két cikluson keresztül a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya elnöki
tisztét töltötte be, továbbá meghatározó szerepe volt a Környezettudományi Elnöki
Bizottságban is. Ezeken túlmenően jelentős szerepet vállalt országos hatáskörű szervezetek
bizottságaiban, valamint a Kaposvári Egyetem fejlesztésében, mint rektorhelyettes.
2008-tól a Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos Tanácsa elnökeként kiemelkedő
szerepet vállalt a vízügy Belügyminisztériumhoz integrálása során. Korábban a 2000. évi tiszai
nehézfém-szennyezés vizsgálata során szerzett tapasztalatait kimagaslóan tudta hasznosítani a
2010. őszi kolontári vörösiszap-katasztrófa kárelhárítási tevékenységének tudományos
irányítása alatt. 2012-ben pedig a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság
Tudományos Tanácsa elnökének választották meg. 2011-től a Belügyi Tudományos Tanács
állandó tagja.
Interdiszciplináris területeken Németh Tamás mindig meghatározó türelemmel,
kiegyensúlyozottsággal, érdekeinket határozottsággal képviselve folytatta szakértői és
szakmapolitikai tevékenységét. Szakterületéhez illeszkedően számos tudományos-szakmai
konferencia szakértői előkészítésében, tudományos kiadványok gondozásában vállal
kiemelkedő szerepet a Belügyi Tudományos Tanács keretein belül. 2020-tól a Belügyi
Tudományos Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége által alapított tudományos
folyóirat, a Scientia et Securitas főszerkesztőjeként, szakértői tevékenységével, szakmai
elismertségével, kiváló szervezőképességével és nem utolsósorban kiegyensúlyozott emberi
karakterével nyújt stabil bázist a folyóirat felemelkedéséhez.
Születésnapja alkalmából a Belügyi Tudományos Tanács valamennyi tagja tisztelettel és
szeretettel töretlen lelkesedést, kitartást és jó egészséget kíván.

