Laudáció
Tisztelt Főtitkár Úr!
Tisztelt Akadémikus Testület!

Külön öröm számomra, hogy a mai naptól a Vajdaság szülöttét is köszönthetjük a Szent
István Tudományos Akadémia tagjai között.

Kovács Teréz 1949-ben született a délvidéki Óbecsén egy mélyen katolikus parasztcsaládban. Az általános iskolai és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte.
Ezt követően 1968-ban beiratkozott a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karára,
ahol 1973-ban szociológiai diplomát szerzett.
1974-től rövid ideig újságíróként, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi
Karán tanársegédként, illetve adjunktusaként dolgozott egészen 1984-ig. Jugoszláviában
magyar és szerb nyelven is jelentős írásai születtek, amelyeket az újvidéki, a belgrádi és
a zágrábbi folyóiratokban publikált.
1984-ben települt át Magyarországra, ahol 27-évig az MTA Regionális Kutatások
Központjában dolgozott Pécsett. A kutatás mellett tanított a Kaposvári Egyetemen, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és 2012-től a Pécsi Tudomány Egyetem Bölcsésztudományi Karán. A pécsi egyetemen megalakuló Demográfia és Szociológia Doktori
Iskola törzstagja, valamint a településszociológia program vezetője. 2017-2019-között a
doktori iskola vezetőjeként dolgozott. 2019. szeptember 8-tól e doktori iskola profeszszor emeritája.
A Magyar Tudományos Akadémián 1986-ban megszerezte a szociológia kandidátusa, 2009-ben pedig az MTA Doktora (DSc) cimet regionális tudományok területén.
Ugyanebben az évben habilitált a Debreceni Egyetemen.
Kovács Teréz fő kutatási területei a vidékfejlesztés, a falusi társadalom, illetve a
mezőgazdaság átalakulásának területi és szocio-kulturális megközelítésű vizsgálata. Az
utobbi időben, a doktoriskolában érdeklődése a határon túli magyararok nemzeti identitásának kutatása felé fordult.
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A rendszerváltást követő évben az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántuli
Tudományos Intézetében részt vett több nemzetközi pályázat megvalósításában (Phare,
Tempus, Espon, Twist, Kárpátok, IPA). Az intézeti keretek között számos alkalmazott
kutatásban vállalt feladatokat, amelyek a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre terjedtek ki. Ilyen témájú kutatásokat is vezetett. Tudományos eredményei alapján hét falukonferenciát szervezett, az ott elhangzott előadások irásos változatát kötetbe szerkesztette, amelyek az MTA RKK gondozásában kerültek kiadásra.
Az alapkutatásokban országos viszonylatban is úttörő szerepet vállalt az 1980-as
évek végén. Részt vett a hazánkban akkor újonnan meghonosodott határmentiség kutatásában. Ezt a tevékenységet a Terület-és Településfejlődés Társadalmi-Gazdasági Folyamati Magyarországon cimű pályázat keretén belül végezte. Három OTKA és egy
OKTK kutatásnak volt a vezetője és két FAO kutatásban volt a magyarországi kutatások felelős koordinátora.
Legfontosabb tudományos közleményeiből csak kettőt emelek ki. Az egyik a Vidékfejlesztési politika című monográfia, amelynek első kiadása 2003-ban jelent meg a Dialóg Campus kiadó gondozásában. Ezt a művet megjelenése óta széles körben tankönyvként használják az ország különböző egyetemein. A könyv második javított és jelentősen bővitett kiadása 2012-ben jelent meg. Kovács Teréz második kiemelten fontos műve a Paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása című monográfia, amely 2010-ben
a L’Harmattan kiadónál jelent meg. Ennek a könyvnek is hamarosan elhagyja a nyomdát a második javított kiadása. A könyv gerincét MTA doktori munkája adja.
Tudományos publikációinak valamint idézőine részletes listája a Magyar Tudományos Művek Tárában tekinthető meg.
Kovács Teréz professzor asszony életpályája jelentősen színesíti a SZITA tudományos karakterét. Személyében keresztény hitében is mélyen elkötelezett tudóst köszönthetünk.
Dr. Fodor István
kutatóprofesszor emeritusz
a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja
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