
2000-ben alapított "Magyar Ökológiáért Emlékplakett" elismerést életműért adományozza az Egyesület. 

Az emlékplakett átadásra 2009-től a Magyar Ökológus Kongresszuson vehetik át a díjazottak, akik 

egyben plenáris előadói is a kongresszusnak. Ezt az elismerést az idei évben az Elnökség teljes 

egyetértésben Báldi Andrásnak kívánja átadni. 

 

(Báldi András. Született Budapest, 1965. MTA doktora 2006. Szakterület természetvédelmi ökológia. 

Biológiai Tudományok Osztálya.) 

Báldi András elkötelezett a biodiverzitás, annak ökoszisztéma szolgáltatásokkal való kapcsolata 

témákkal. Jó ideje leginkább a pollináció/megporzás, a konzerváció biológiai központú biokontrol és az 

ökoszisztéma szolgáltatások kapcsolata, valamint a talaj lebontó folyamatai állnak érdeklődése 

középpontjában. E témák köré szervezte kutatócsoportját is, a Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás 

Kutatócsoportot. Tudományos kérdéseinek kutatói megközelítése holisztikus, a talaj feletti és alatti 

ökoszisztéma funkciók, vagy éppen a klímaváltozás hatásainak vizsgálatát társadalmi, szociológiai 

szemszögből is közelítve. Széleskörű szakmai tudományos – társadalmi szerepvállalás jellemzi. 

Küldetésének érzi a tudomány és politika áthatásának (science-policy interface) megteremtését, 

elősegítését, az ad hoc döntések tudományos tényeken alapuló formálását Magyarországon. Többek 

között ide tartozik az a kezdeményezése, aminek alapján meghatározásra kerültek a természetvédelem 

legfontosabb hosszútávú legfontosabb megoldandó kérdései. Meghatározó szerepe volt az IPBES-ben, 

és abban is, hogy több hazai kutató bekapcsolódott az IPBES munkacsoportjaiba. (IPBES - The 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) 

Elsők között foglalkozott Magyarországon az agrár környezetvédelem, biodiverzitás és ökoszisztéma 

szolgáltatások kapcsolataival. Nem véletlen, hogy számos, ilyen témájú nemzetközi kutatásban vesz részt 

(FP5, FP7, H2020), illetve számos nemzetközi szervezetben képviseli a Magyar kutatókat az említett 

területeken. 

Rendszeresen részt vesz a felsőfokú oktatásban egyetemi kurzusok tartásával, szakdolgozók 

irányításával, a szakmai utánpótlás nevelésében, a PhD képzésben (ELTE Biológia Doktori Iskola (oktató), 

MATE Biológiatudományi Doktori Iskola (témakiíró, törzstag)). Négy befejezett és 3 folyamatban lévő 

PhD munka témavezetésében vett/vesz részt. Iskolateremtő egyéniség. Volt tanítványai is jelentős 

nemzetközi sikerekkel dicsekedhetnek, és ma már közülük többen is önálló kutatócsoportok vezetői. 

2012-2018 között kutatásai mellett főigazgatóként nagy energiákat fektetett az Ökológiai Kutatóközpont 

létehozásába és irányításába. Vezetése alatt a központ tudományosan fejlődött, az intézetek közötti 

integráció növekedett, az új tudományos irányok megjelenése mellett megtartotta és fejlesztette az 

intézetek meglévő értékeit, és ami legalább ennyire fontos, nagy energiákat fektetett a szociális élet és a 

jó hangulat fenntartásába. 

Tudományos mutatói is tükrözik kimagasló szakmai tevékenységét és annak impaktját. 

A MÖTE-nek annak megalakulása óta aktív tagja, 2004-2006 között elnöke (előtte, utána alelnöke). 

 

 

 

https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=59
https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=156

