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számú Projektről. 
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Külső Tagjait tömörítő Amerikai Magyar Akadémikusok 

Társasága (AMAT, angolul Association of Hungarian American Academicians, AHAA) célkitűzése az 
amerikai kontinensen dolgozó magyar akadémikusok bevonása a magyar tudományos életbe és a magyar 
tudományosság nagy tradícióinak ápolása és terjesztése a világban.  Az AMAT 2016-ban alakult és 
kezdettől fogva együtt működik és munkájába bevonja az MTA Köztestület Amerikában dolgozó tagjait 
is.  Az AMAT tevékenységének egyik fő célja adományokból és pályázatokból magyar PhD hallgatók, 
posztdoktori kutatók és pályakezdő kutatók ösztöndíjakkal történő támogatása és szakmai fejlődésük 
elősegítése.  Az AMAT évente rendezett tudományos konferenciáin teszi közzé a támogatásban 
részesülők neveit és az MTA Közgyülésen hirdetik ki az AMAT Fiatal Kutatói Díj kitüntetettjét.   
 A 2022 évi, sorrendben hatodik AMAT Konferencia első ízben az MTA Közgyűlést követő 
napokban került megrendezésre Budapesten az anyaintézmény falain belül május 5-7 között. Ebben az 
évben az MTA mellett a konferencia és az AMAT ösztöndíjak fő szponzora az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal volt. A tíz millió forint 
támogatásból a szakmai zsűri 21 PhD hallgató pályázata közül nyolcat választott ki az USA-ban 
megrendezett konferenciákon való részvételre a benyújtott prezentációjuk absztraktjai alapján.  Az 
AMAT Fiatal Kutató díjat Fekete Rajmund, PhD, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika 
Kutatóintézet munkatársa nyerte el.  Az MTA Székház Felolvasó Termében tartott nyilvános tudományos 
szekcióban 19 előadás hangzott el az MTA Külső és Köztesületi tagjainak előadásában.  A konferenciát 
a Világhálón egyenes adásban számos kutató követte külföldről. A konferencia két díszelőadását Dr. 
Márka Szabolcs, a New Yorki Columbia Egyetem Fizikai Tanszék professzora, és Roska Botond a Bázeli 
Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology, igazgatója tartotta. A konferencia második napján az 
ITM szervezésében a résztvevők ellátogattak a ZalaZone gépjármű teszt pályára. Az ITM csapata 
tájékoztatta a résztvevőket a beruházások egyediségéről és a tudomány, felsőoktatás és innovációs 
politikai megvalósult és tervezett elemeiről. A konferencia résztvevői ezután megtekintették a 
balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza múzeumot, és betekintést nyertek a múzeum széles körű kulturális 
programjaiba. A résztvevők nagy elismeréssel nyilatkoztak a programban bemutatott létesítményekről és 
tevékenységekről. A konferencia részletes programja és fényképei megtekinthetők a https://ahaa-
amat.org/2022/05/6th-annual-conference-2022/ AMAT honlapon. 

AMERIKAI MAGYAR 

AKADÉMIKUSOK 

TÁRSASÁGA 
AHAA-AMAT.ORG 


