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GÁBOR DÉNES–DÍJ
A 2022 évi ünnepség helyszíne a 
Magyar Tudományos Akadémia

Gábor Dénes átveszi a Nobel-díjat a svéd királytól 
(1971)(Forrás: mta.hu/Szigeti Tamás)
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Tisztelt 
Olvasók!
Kedves 
Barátunk!

Köszöntöm Önö-
ket, mint a Gábor 
Dénes-díj 2022. 
évi díjátadási ün- 
nepségére készült 
kiadványunk ol-
vasóit! Hagyo-
mány, hogy Ala-

pítványunk – a NOVOFER Alapítvány a 
Műszaki Szellemi Alkotásért – munkáját 
összefoglaló információkat, az Alapít-
vány zászlóshajójaként ismert Gábor 
Dénes-díj múltját- és jelenét, vala-
mint a névadó szellemi örökségének 
ápolásával foglalkozó tevékenyégeket 
minden év december táján közzé tes-
szük. Számomra az ezzel kapcsolatos 
foglalatosság nem csak felemelő ér-
zés, hanem egyben egy olyan tükör is, 
amelyben az évek-, évtizedek múlásá-
nak eredményeit és kudarcait látni vé-
lem. Jelen sorok papírra vetésekor az 
idő meglehetősen borús. Nemcsak az 
ablakon kinézve a november eleji őszi 
hangulat, hanem átvitt értelemben a 
bennünket körülvevő világ politikai-, 
gazdasági- és társadalmi folyamatainak 
az időben és térben, közelben és távol-
ban tapasztalható – sok bizonytalansá-
got magában hordozó – eseményeinek 
az átélése mondatja ezt velem. Ebben 
a környezetben azonban számomra na-
gyon erős motivációt és ösztönző erőt 
ad a közelgő díjátadási ünnepségünkre 
való felkészülés – és ennek keretében 
a magyar tehetségek-, kutatók-, feltalá-
lók eredményeinek megismerése. 

Ezek az eredmények évről-évre mér-
legre kerülnek amikor összegyűlik az 
a több tucat felterjesztés, javaslat és 
ajánlás, amelyet az Alapítvány kurató-
riumának – annak minden tagjának – 
alaposan át kell tanulmányoznia ahhoz, 
hogy a többféle értékelési szempont 
alapján megvitathassák véleményüket, 
kialakíthassák azt a sorrendet, amelyet 

figyelembe véve az adott év díjazott-
jait ki tudják választani. Szándékosan 
nem azt a kifejezést használom, hogy 
a „díjra érdemeseket”. Régi tapasztalat, 
hogy sokkal több érdemes kiválóságot 
ismerünk meg ebben a folyamatban, 
mint ahány díj kiosztására lehetősé-
günk van. Ebből a szempontból bizo-
nyára igazságtalan a döntés. A több 
mint harminc esztendő alatt a termé-
szettudományra – annak műszaki- és 
élettudományi ágazataira is – fókuszáló 
díjunk odaítélése során a kuratórium 
megpróbálta a szakterületi arányokat is 
figyelembe véve az aktuális szakmai ki-
hívásokra összpontosító kiválóságokat 
kiválasztani. Most is ezt tette.

A XXI. század kutatói új tudományterü-
letek alapjait rakták le. Ennek egyik leg-
erősebb kiváltó ereje az a felgyorsult 
technikai-, technológiai fejlődés volt, 
amely egyidőben generált új igényeket 
és ezekre válaszul új megoldásokat. Ki 
gondolta volna a múlt század közepén, 
hogy űr-anyagtudományról fogunk be-
szélni, vagy bizonyos új mesterséges 
anyagok a fizikai valójukban megala-
pozzák a fenntartható- és a körforgá-
sos gazdaság fogalmainak létrejöttét. 
(„ Az iparosodás korszakának embere tel-
hetetlen nyersanyag- és energiafogyasz-
tó” Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! –  
7. fejezet. 1963.) Minden új anyag-, vagy 
anyagkompozíció megindítja a kutatók 
fantáziáját az alkalmazás-, felhasználás 
lehetőségeinek kiterjesztésére. Többek 
között ez vezetett a mobil kommuniká-
ció félelmetes sebességű fejlődéséhez, 
a sokadik generációs megoldások ki-
alakulásához, ahol az emberek közötti 
kapcsolattartás igénye mellett a gépek, 
tárgyak autonóm kommunikációjának 
szükségszerűsége ad feladatot az ezzel 
foglalkozó fejlesztőknek, a technoló-
giák nemzetközi- és interdiszciplináris 
harmonizációját felvállaló szabványo-
sítási szakterületnek. („A távközlés már 
most is versenytársa a közlekedésnek és re-
ményeim szerint a jövőben még inkább az 
lesz.” Gábor Dénes: Tudományos, műszaki 
és társadalmi innovációk. 2.5 fejezet. 1970)
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Korszakos jellemző a népesség növe-
kedése és ezzel együtt az élelmiszerek 
iránt fokozódó szükséglet. Ez utóbbi 
igény kielégítését leginkább az alapve-
tő növényi élelmiszerek dominens cso-
portjának, a gabonáknak a minél haté-
konyabb termesztése tudja biztosítani. 
(„Képzeljük el, hogy a világ népessége ad-
dig a pontig növekedik, amelyen túl a föld 
már nem tudja táplálni... ” Gábor Dénes: 
Találjuk fel a jövőt! – 6. fejezet. 1963) Ma 
minden eredményes fejlesztés, innová-
ció alapja egyféle kooperáció a külön-
böző szakterületek között. Ezek között is 
kiemelkedő a fejlődési trendje az élet-
tudományok és a műszaki tudományok 
közti kooperációnak. Izgalmas, ha egy 
fizikus, egy villamosmérnök, az orvos-
tudomány megfogalmazta feladatokba 
mélyed, vagy egy biokémikus kutatóor-
vos az energiáját a nukleáris veszélyek 
okozta kockázatok csökkentésére, adott 
esetben életmentésre alkalmas gyógy-
szer megalkotására fordítja. („Mindez-
idáig az ember a természettel állt szem-
ben, mostantól a saját természetével fog 
szemben állni.” Gábor Dénes: Találjuk fel 
a jövőt! 8. fejezet. Ember és gép. 1963) Ha 
mindezek konkrét eredményeire és al-
kotóikra kíváncsiak, mélyedjenek el idei 
díjazottjaink életútjának leírásában – hi-
szen róluk szóltam a fentiekben. Gra-
tulálok idei díjazottjainknak!

Végezetül k iemelnék egy olyan po-
zitív tendenciát,  amely igen fontos a 
Gábor Dénes-díj  fenntar tása, a díjra 
méltó kiválóságok megtalálása és el-
ismerése szempontjából.  Az utóbbi 
években egyre több korábbi díjazot-
tunk hív ta fel a kuratórium figyelmét 
a saját környezetében létrejöt t tudo-
mányos eredményekre és az azokat 
megalkotó kiválóságokra. A jelölők 
köre további rektorokkal,  dékánokkal, 
i l letve az innovációér t-,  a tudományos 
élet fejlődéséér t felelős kormányzati 
szereplőkkel is bővült .  Ez a fajta tá-
mogatás éppen úgy elengedhetetlen 
a számunkra, mint az az anyagi támo-
gatás, mecenatúra, amely nélkül tevé-
kenységünk fenntar thatatlan lenne. 
Köszönet ér te!

( „ A nem átlagos ember az általa megis-
mer t től  különb világban akar élni:  egy 
olyan jobb világban, melyet személyes 
alkotásaival gazdagít.  Ennek érdekében 
hajlandó feláldozni annak a boldogság-
nak egy részét,  vagy egészét,  amelyet 
az átlagos ember élvez.”  Gábor Dénes:  
Találjuk fel  a jövőt! ”  9.  fejezet.  1963.) 

Jamrik Péter
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Jamrik Péter
A NOVOFER ZRt. elnöke, az alapító képviselője
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KUR ATÓ R IUMI  KÖSZÖ N TŐ

“Bizony mondom, 
hogy győz most 
a magyar …”

Harminc éve, 1992-
ben, uralkodása 
negyvenedik esz-
tendejében az 
idén eltávozott 
ll.  Erzsébet brit 
uralkodó évad-
záró beszédében 
halkan sóhajtva 

úgy fogalmazott: az elmúlt év orszá-
ga és családja számára annus horribilis 
volt – egyebek mellett a közel kilenc 
évszázada királyi rezidenciaként szol-
gáló Windsori kastély jelentős hánya-
dát sújtó tűzvész miatt. Egy hónapon 
belül megszülettek azonban a monar-
chia egyes működési elveit gyökeresen 
megújító intézkedések: a helyreállítás 
fedezetéül a királynő adózni fog, ma-
gán- vagyonából hozzájárulást fizet, 
a Buckingham-palota fizetős látoga-
tóként fogadja a nagyközönséget is. 
Ott és akkor igazolódott Churchill bon 
mot-ja: az optimistának a nehézségek 
közben is meg kell látnia a bennük rejlő 
lehetőséget.

2022 kimagasló nehézségeket és fáj-
dalmat hozott régiónk életében: elhú-
zódó pandémia, kirobbanó háború a 
szomszédságunkban, az ismét növekvő 
migrációs nyomás, energiakrízis, kiugró 
inf láció. Évek óta tapasztaljuk azonban, 
hogy a Gábor Dénes-díjra javasoltak 
munkásságának társadalmi hasznossá-
ga, a kihívásokra adott adekvát innová-
ciós válaszok hol stabilizációs tényező-
ként, hol versenyképességi előnyként 
esnek latba nemzetgazdaságunkban.

A Gábor Dénessel rokonságban álló 
Alexander Brody,  írófejedelmek idén 
távozott leszármazottja a Húszezeregy 
éjszaka – Álmok és mesék a valóság-
ból című, életének és olvasmányainak 
szentelt naplóját hatodfél évtizeden 
át vezette. Idei díjátadó ünnepségünk 
december 19-i napjánál felütve ezt a 

fóliánst, a következő egyszerűségében 
is találó maximát olvashatjuk Tőle: 

Aki jól végzi munkáját, boldog ember. Aki 
emellett még szakszerűen dolgozik és ki-
válóságra tör, az gyakran sikeres is.   

Kuratóriumunk október végi döntése 
napjaiban hirdettek eredményt Helsin-
kiben: a Millenium Technology Prize 
2022-es elismerését Martin Green -nek, 
a Sidney UNSW professzorának adomá-
nyozták a szilícium napelemek három 
évtizedes folyamatos hatásfok-javulá-
sát eredményező, világelső technológi-
ájának fejlesztéséért. 

Az anyagtudomány, a fotovoltaika, a 
megújuló energiaforrások mind haté-
konyabb kiaknázása, a mindezt szolgá-
ló technologizálás és a laboratóriumi 
pontosságú gyártás együttese vezető 
helyet érdemelt úgy az anyagi hasznos-
ság, mint az innovációs teljesítmény 
szempontjából. A technológiai kiemel-
kedőség elismerése és a Gábor Dénes-i 
szellem egyetemes triumfálása mellett 
még egy oka van e siker felidézésének.

Telkes Mária magyar fizikus (1900–1995) 
volt az egyik úttörője a napenergia 
hasznosítási megoldásainak, legyen az 
olvadékony só hőtárolási előnyeit ki-
aknázó napház, avagy katonai tenger-
víz-lepárló készülék és sütőgépezet. Az 
MIT, a New York-i, majd a Delaware-i 
Egyetemek kutatóját 1977-ben az Ame-
rikai Tudományos Akadémia díjával is-
merték el, tíz éve pedig, 2012-ben örök 
helyet biztosítottak a Napkirálynőnek 
a legsikeresebb amerikai mérnökök és 
feltalálók számára emelt Dicsőségte-
remben (American Inventors Hall of 
Fame). 

Ennyi hivatkozás és inspiráló példa hi-
teles ráhangolódást biztosít arra a ki-
vételes esztendőre, amikor tavasszal az 
elmúlt két esztendő hazai kiválóságait 
ünnepelhettük itt, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia falai között. Megszo-
kott időrendünkben, december egyik 
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Dr. Bendzsel Miklós
A NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke

utolsó munkanapján ismét elismerhet-
jük az utóbbi fél évtized, avagy egy 
életmű nagyítólencséje alatt vizsgált, 
kiemelkedő és innovatív mérnöki, ter-
mészettudományos teljesítményeket.

Roósz András kristályosodásnak és 
tömbi amorf anyagok kutatásának 
szentelt, ma is gyarapodó anyagtudósi 
életműve, Tigyi Gábor rákterápiában 
elért és sugárfertőzést kezelő, külhoni 
amerikai eredményei szerte a nagyvi-
lágban ismert és ünnepelt vívmányok.

Bertényi Balázs nemzetközi szakmai 
bizalmat és elismerést jelentő másfél 
évtizedes sikeres szabványosítási koor-
dinátorsága a mobil távközlés világában,

Kovács Levente Albert úttörő ered-
ményei a kiberorvoslás diagnosztikai 
támogatásában és az intézményfejlesz-
tésben a nemzeti kiválóság példái.      

Pauk Jánosnak a növénynemesítői 
módszertant a biotechnológiai kisérlet- 
től a köztermesztésbe vonásig megújító 
eredményei és frissítő vívmányai a mind 
hatékonyabb agrárinnováció gyümölcsei.                                                                        

Szigeti Krisztiánnak az orvosi képal-
kotásban elért paradigmaváltó, minden 
ismert röntgensugaras eljárásnál pon-
tosabb és takarékosabb technológiája 
pedig csak úgy, mint                                                                                                               

Toldy Andrea polimereket és kompo-
zitjaikat tulajdonságalakító találékony-
sággal formáló, illetve az újra hasznosí-
tást szolgáló mérnöki invenciója pedig 
valódi innovációs erőforrássá lehet a 
következő években.

Néhány nappal Petőfi Sándor születé-
sének 200. évfordulója előtt egy kései 
márciusi versének felidézésével gra-
tulálok Kuratóriumunk nevében is idei 
díjazottjainknak s kívánok eredményes, 
kihívásainkkal megbírkózni képes 2023-
as esztendőt a Gábor Dénes-i szellemi 
örökség és innováció valamennyi, kö-
zös céljainkért fáradó letéteményesé-
nek határainkon innen és túl:

Bendzsel  Miklós

Bizony mondom, hogy 
győz most a magyar …

Bizony mondom, hogy győz most a magyar,
Habár ég s föld ellenkezőt akar! 
Azért nem győzött eddig is e hon, 
Mert sohasem volt egy akaraton; 
Most egy a lélek, egy a szív, a kar... 
Mikor győznél, ha most sem, oh magyar?
Egy ember a haza, s ez halni kész,
S ezért, oh népem, ép ezért megélsz,
S dicső lesz élted, boldog és szabad,
Amilyen senkié a nap alatt! 
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AGR ÁRMINISZ T ER I  KÖSZÖ N TŐ

Miniszteri 
gondolatok 
a Gábor Dénes-
díj idei évi 
kiadványába

1896. március 
1-jén lépett élet-
be az első ha-
zai találmányi 
s z a b a d a l m a k r ó l 
szóló törvény, és 
ekkor jött létre 
a magyar Szaba-

dalmi Bíróság is. Ez új korszakot nyi-
tott, melyben a kimagasló és később 
világhírű magyar tehetségek, tudósok 
és feltalálók előtt új lehetőségek nyíl-
tak. Norman Macrea, aki közreadta hí-
res Neumann-biográfiáját, így tekint 
a múlt század elejére: „Budapest volt 
Európa leggyorsabban fejlődő metro-
polisa. Ez a város tudósok, művészek és 
leendő milliomosok olyan seregét pro-
dukálta, amely csak Itália reneszánsz 
városállamaihoz fogható.” Ebben a 
korban nem csak Neumann János élt 
és alkotott, hanem Gábor Dénes is, a 
magyar tudósgalaxis egyik legnagyobb 
formátumú alakja, aki azzal a szellemi 
tőkével, amit az elődöktől kapott, jól és 
embert próbáló időkben is, áldozato-
san gazdálkodott.

Ahogy akkoriban, úgy ma is hazánk 
legértékesebb exportját a nemzetkö-
zileg elismert egyetemek fogadják be, 
no meg a kórházak és kutatóintézetek. 
Ez azt is jelenti, hogy a magyar egye-
temek világszínvonalúak, de a szakmai 
eredményeket mindig az előző korok 
oktatási-nevelési színvonala határoz-
za meg, így van ez az agráriumban is. 
Az alkotói környezet minőségét, egy 
közösség munkakultúráját az öröklött 
tudás és az abból fakadó kötelesség-
tudat alapozza meg. Azonban egyete-
meinken a tudományok és a technikai 
fejlődés hatására, napjainkra létfontos-
ságúvá vált az innovatív eredmények 
felmutatása is. Azaz „látni, amit min-
denki lát, és azt gondolni róluk, amire 
senki más nem gondolt”. Mert vannak 
még megoldatlan problémák, elég 
csak a klímaváltozás földünkre és vize-
inkre gyakorolt hatásaira gondolnunk. 

Ez a XXI. század nagy feladata. Ez pedig 
azt is jelenti, hogy továbbra is biztosí-
tanunk kell az emberhez méltó és az ér-
telem szolgálatába állított kutatásokat. 
Mára már egyértelmű, hogy a magyar 
agrárium jövője attól függ, hogy a ma-
gyar gazdák milyen mértékben sajátít-
ják el a korszerű technikai ismereteket, 
mert a jövő sikeres agrárágazatának 
alapját az egyre szélesebb körben al-
kalmazott innovatív megoldások je-
lentik . Azaz tudnunk kell élni a lehe-
tőségekkel, és alkalmazkodnunk kell a 
megváltozott körülményekhez. Gábor 
Dénes szavaival élve, nem hagyhatjuk 
abba az innovációt, mert tigris hátán 
lovagolunk. Ez az agráregyetem ku-
tatóinak, mérnökeinek, tudósainak és 
oktatóinak legfőbb feladata. Ez az ag-
rárképzés régi-új iránya, egyetem az új 
humanizmusért.

Engedjék meg, hogy ezúton is tisz-
telettel gratuláljak a Gábor Dénes-díj 
tulajdonosainak, mert tudományos te-
vékenységük révén, mindannyian olyan 
kiemelkedő értéket alkottak, amelyek 
jelentést hordoznak, és immár bele-
íródtak a világról alkotott általános 
képbe. Biztosan azért, mert ott volt az 
a gondolat, amelyre senki sem gondolt. 
További munkájukhoz sok erőt, sikerek-
ben gazdag éveket kívánok.

Nagy Ist ván

Dr. Nagy István
Agrárminiszter
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A 21. század har-
madik évtizedébe 
lépve azok a ve-
szélyek, amelyek- 
ről a tudomány 
képviselői már év- 
tizedek óta be-
szélnek, mintha 
egyszerre törnének 
ránk. A COVID-19 
pandémia 2020-
21-es csúcsát kö-
vetően idén kellett 
s zemb en é z nünk 

az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb 
aszályával, majd az év második felében 
már az energiaellátás körüli kérdések 
váltak meghatározóvá. A járványok, a 
klímaválság, az élelmezési és energia-
válság egyenként és összeségében kér-
dőjelezik meg világunk, a ma már több 
mint 8 milliárd lakosú földi világ eddigi 
módon való fenntarthatóságát. Miköz-
ben ezek a kihívások egyszerre hoznak 
egészségügyi, gazdasági és szociális 
problémákat mindannyiunk életébe, a 
kutatóknak, a fejlesztőknek és a techno-
lógiai innovátoroknak a megoldásokra 
koncentrálva kell felgyorsítani erőfeszí-
téseiket. Ezeket a problémákat ugyanis 
a tudomány, a kutatás-fejlesztés és az 
innováció képes kezelni és biztosak le-
hetünk abban, hogy a megoldás csak 
e területek hatékony együttműködé-
sével képzelhető el. Ha a járványok 
elleni védekezés eszközeire, a gyógy-
szerekre és védőoltásokra gondolunk, 
ha az ipari technológiák károsanyag 
kibocsátása, a közlekedés és szállítás 
karbonlábnyoma a kérdés, ha a száraz-
ságtűrő és az invazív kártevőknek ellen-
álló szántóföldi kultúrák létrehozása a 
cél, vagy ha a fosszilis energiahordozók 
kiváltását, a megújuló energiaterme-
lés lehetőségét vizsgáljuk, a tudomány 
szerepe megkérdőjelezhetetlen. Azon-
ban a tudomány csak abban az esetben 
adhat belátható időtávon alkalmazható 
megoldásokat, ha az alapkutatás ered-
ményei az alkalmazott kutatások által 
mielőbb a fejlesztésbe kerülhetnek, ha 
az innováció sajátos feltételei teljesül-
nek. Az innováció nem egymást követő 
és egymástól elszigetelt tevékenysé-
gek láncolata, hanem a tudomány és 

a gazdaság oldaláról horizontálisan, a 
társadalmi-gazdasági környezet olda-
láról pedig vertikálisan integrált mun-
kamegosztás és együttműködés. Mit 
tehetünk hát azért, hogy a tudomány 
és az innováció segítségével mielőbb 
megoldásokat találjunk a civilizációnkat 
veszélyeztető kihívásokra? Legelőször is 
érdemes a múltunkban körülnéznünk, 
az emberiség történetében számos 
példát találunk halálos betegségek el-
leni terápiákra, személyes és társadalmi 
jólétünket és biztonságunkat jelentő 
műszaki megoldásokra, a károsanyag 
kibocsátást és a környezeti terhelést 
csökkentő technológiákra. De ne csak 
a megoldásokat nézzük, fedezzük fel 
mögöttük az embert is. A felfedezők 
és feltalálók személye, ahogyan Gábor 
Dénes kutató és fejlesztő tevékenysé-
ge, gondolkodásmódja, elhivatottsága, 
kitartása és munkabírása személyes pél-
daként, motivációként szolgálhat mind-
annyiunk számára. Következő lépésként 
viszont a jelen felé kell fordulnunk, hogy 
felismerhessük, feltárhassuk és megért-
hessük napjaink válságainak valódi okait 
és hátterét. Csak így adhatunk ugyanis 
valódi válaszokat, igazi megoldásokat a 
problémákra. Sőt cselekednünk is csak 
a jelenben van lehetőségünk. Cseleked-
nünk ugyanis most kell. A válság egy-
ben lehetőség. A tudomány és az inno-
váció megoldás. Az együttműködés erő.   
Nem késlekedhetünk tovább, a válságok 
kezeléséhez, a megoldások megtalálá-
sához és alkalmazásához minden ötlet-
re, minden kézre, minden összefogásra, 
mindenkire szükség van.

Keserű György

Dr. Keserű György 
Gábor Dénes-díjas vegyész, a Természettudományi Kutatóközpont 
kutatócsoport-vezetője
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Az orvosi 
képalkotás új 
eredményei és 
perspektíváia

Az orvostudomá- 
nyon belül a be- 
tegségek diag- 
nosztikája mindig 
kiemelten támasz- 
kodott a radioló- 
giai vizsgáló mód- 
szerekre. Az elmúlt  

néhány évtizedben ezen a téren jelen- 
tős előrelépés történt, egyes klasszikus 
radiológiai módszerek ma már történe- 
lemnek számítanak, az ultrahangvizs- 
gálat, a komputer tomográfia (CT), a 
mágnesesrezonancia-képalkotás (MRI) 
gyors elterjedése következtében. A vál- 
tozást jól szemlélteti, hogy a Semmelweis 
Egyetem korábbi Radiológiai Klinikája 
napjainkban Orvosi Képalkotó Klinika 
névvel folytatja tevékenységét. A klinikai 
kutatás új eredményei elsősorban a 
kardiovaszkuláris és a daganatos beteg- 
ségek korai, megbízható kimutatásával, a 
kórfolyamatok előrejelzésével kapcsola- 
tosak. Ugyanakkor az orvosi képalkotás 
kiemelt jelentőséget kapott az elmúlt két 
év COVID-19-pandémia betegellátása so- 
rán is. A jövő perspektíváinak vázolása 
előtt érdemes az utóbbi évek fontosabb 
eredményeit áttekinteni. 
A képalkotó vizsgálatokat egyre több 
szakterületen ma a mesterséges intelli- 
gencia módszere is támogatja. Klini- 
kánkon a napi gyakorlatban mesterséges 
intelligenciára épülő algoritmusok gyor- 
sítják és teszik pontosabbá az akut 
stroke diagnosztikáját, valamint a rönt- 
genfelvételek és a CT-képek értékelését. 
A COVID-19-pandémia során ügyeleti 
időben 160-170 sürgősségi mellkas-
CT-felvételt készítettünk, ezért külföldi 
munkacsoportokkal közösen olyan mes- 
terséges intelligenciára épülő algorit- 
musokat fejlesztettünk, amelyek a COVID-
tüdőgyulladás kiterjedését másod- 
percek alatt határozták meg, támogatva 
ezzel a gyors döntéshozatalt.   
A jövőben egyre nagyobb hányadban 
alkalmazunk majd mesterséges intelli- 
genciát, amelynek segítségével nemcsak 

a diagnózis lesz gyorsabb és pontosabb, 
hanem a radiológiai munkafolyamat 
minden lépése hatékonyabbá válik, 
a betegek vizsgálatra történő előjegy- 
zésétől kezdve a terápiás javaslatig. 
Azok a radiológusok lesznek sikeresek 
a jövőben, akik képesek hatékonyan 
alkalmazni a mesterséges intelligenciát 
a napi gyakorlatban. A fejlődés másik, 
ezzel részben összefüggő iránya a 
radiológiai felvételek kvantitatív elem- 
zése. Kutatócsoportunkkal a kardiovasz- 
kuláris radiológiai felvételeket nagy 
adatbázissá („big data”) alakítjuk radio- 
mikai módszerek segítségével a koszorú- 
ér-plakkok jellemzésére, ezáltal szabad 
szemmel nem látható információt is 
kinyerünk a felvételekből. A radiológi-
ai felvételek ugyanis sokkal több infor- 
mációt tartalmaznak, mint amit szabad 
szemmel értelmezni tudunk. Valószínű- 
síthető, hogy a jövőben neurális hálók 
és radiomikai módszerek segítségével 
leletezünk majd. 
A szoftver-fejlesztések mellett a hardver-
fejlesztések is bámulatos sebességgel 
zajlanak. A képalkotás terén a jövő a 
Semmelweis Egyetemre már 2022-ben 
megérkezett, miután világviszonylatban 
is az elsők között üzemelték be a 
photon counting CT-t az Orvosi Kép- 
alkotó Klinikán. A fotonszámláló detek- 
tor alkalmazása forradalmasítja a CT-
képalkotást. Meggyőződésem, hogy 
10 év múlva az összes új CT-t ezzel a 
technológiával látják majd el, ami egyre 
pontosabb képalkotást biztosít, egyre 
jobb térbeli felbontás és egyre kisebb 
sugárterhelés mellett.
Látható, hogy az elmúlt években a tech- 
nológia rohamos fejlődése révén a 
műszerfejlesztés nemcsak igen intenzív, 
hanem sikeres is volt. Megalapozottan 
remélhető, hogy az orvostudomány ezen 
szakterületén további olyan fejlesztések 
válnak a napi gyakorlat részévé, ame- 
lyek a betegségek pontosabb diag- 
nosztizálásával hozzájárulhatnak a terá- 
piás tevékenységek növekvő arányú 
sikeréhez.

Maurovich Horvat Pál

Prof. Dr. Maurovich Horvat Pál
Gábor Dénes-díjas orvos, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója
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Az Energiatudományi Kutatóközpont 
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Inté-
zete (EK MFA) elhunyt alapító igazgatója, 
Dr. Gyulai József akadémikus emlékére 
emléktáblát avatott. Kurutz Károly szob-
rászművész alkotta emléktábla leleplezé-
sére az épület előcsarnokában került sor.

Az eseményen köszöntőt mondott 
Dr.  Horváth Ákos, az Energiatudományi 
Kutatóközpont főigazgatója. Dr. Gyulai 
József akadémikus munkásságát méltat- 
ta Dr. Józsa János, az MTA Műszaki Tudo- 
mányok Osztályának elnöke, Dr. Bársony 
István, az EK MFA korábbi igazgatója, 
Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnök- 
akadémia elnöke, a Gábor Dénes díj 
kuratóriumának elnöke és Dr. Pécz Béla, 
az EK MFA jelenlegi igazgatója.

Töredékek Gyulai József közösség-
építő munkásságáról

Bendzsel Miklós beszéde az emléktáb-
la avatáson 2022. november 10-én.

A rendszervált(oz)ás óta, Habsburg Ottó 
követőjeként „európainak” vallom magam. 
Elég erősnek is, hogy az engem leversenyez-
ni akaró világ kezelésére legyen stratégiám. 
De bölcs-mosolygós. Az én „otthonha-
zám”? Igaz, szinte minden általam élt kor-
szakában, időnként szégyen-hivatalosan 
is, ki akart vetni valakiket, hellyel-közzel 
engem is. Sugárzott azonban belém annyi 
közerőt, köztudást, közszépséget, hogy érte 
akarjak tenni … Ezt nevelte belém anyám, 
a Szózatot altatódalként dúdolva, meg a 
különleges atmoszférájú szülővárosom.

Világ- meg „Nature”-szintű (a folyóirat 2000 
decemberi cikkére gondolva) közmegegye-
zés, hogy Magyarország a világ egyik leg-
jobb „szülőföldje”. Vajha, az egyik legjobb 
„lakóföldjévé” is válnék – olvasható port-
rékötete első válaszában.

A „fel-feldobott kő” mivoltáról is feltá- 
rulkozóan nyilatkozó Gyulai József patrio- 
tizmusának és a világ bármely pontján 
megélt otthonosságának sugárzó harm- 
niája és humanizmusa mindenkit megka- 
pott, ezért írhatta 1983-ban az USA-ból 
pártfogoltja hazai főnökeihez intézett 
levelében Jim Mayer:

As you know, Jozsef has developed an 
impressive international reputation in the 
particle-solid and semiconductor field. 
Nearly all the scientists who stop by to visit 
our group are acquaintances of Jozsef.  
If you ever appoint a scientific ambassador, 
I would certainly recommend Jozsef.

Közel három évtizedes személyes isme-
retségünk, majd barátságunk folyamán 
nem csupán megtapasztalhattam élete 
és munkássága tanúságát Brecht igaza 
mellett (Rettenetes a kísértés a jóra), ha-
nem érzékelhettem a mindenkit magával 
ragadó állhatatos és elkötelezett helytál-
lásának a vonzerejét is.

Szeretett talentumának, a zeneértésnek 
és komponálásnak a metaforájával szól-
va, a kis közösségektől az intézményépí-
tésig terjedő kovász-szerepnek a több-
szólamúság, az értő polihisztorság adott 
röptető erőt.

Jóska gimnáziumi és egyetemi tanárai-
nak és diáktársainak Hódmezővásárhely 
és Szeged gazdag és egyedi kulturá-
lis és tudományos közege olyan éltető 
energiát biztosított, amelyben Németh 
László és Rábai tanár urak példája, Szent-
györgyi, Kalmár, Szőkefelvi professzorok 
szelleme a megélt értelmiségi lét ősfor-
rásává váltak. A 12 évvel idősebb biofi-
zikus Greguss Pál szellemi önépítése és 
társasági lénye sikeréhez hasonló módon 
járultak hozzá a szegedi évek.

A CALTECH tengerentúli kultúrájában az 
okos és megnyerő személyiség, a reáliák 
és a humaniórák világában egyaránt 
jártas műveltség (és azok egységéről 
tanúskodó alkotóerő) egyaránt kelléke 
volt annak az el- és befogadásnak, 
amelyre jellemző Harold Brown rek- 
tornak , Car ter elnök későbbi védel- 
mi minisz terének a vasfüggöny mögül 
érkező Gyulai Józsefet egyenrangúsító, 
a hidegháborús reakciókat csitító meg- 
jegyzése: Ez (a közös munka) mindkét 
félnek hasznos lesz.

Tovább keresve az it t ma elősorolt 
Gyulai-féle alkotóközösségi és intéz- 
mény-szervezési eredményesség input- 
jait ,  nyilvánvaló, hogy a tudomány- 
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szervezési iskolák kínálta sokféleségből 
két világítótorony rangú elem 
érdemel k iemelt f igyelmet. Az egyik 
mindig maga a feladat:  a szakmai 
k ihívás, a hiányok felszámolása vagy 
a pionír esélyek valóra váltása. Ehhez 
a személyes szemfülesség, éberség, 
a szakmai horizont konzisz tens és 
naprakész, mi több, jövőtudatos 
ismerete mellet t a források fölöt ti 
döntéshozók meggyőzése kell .

A másik Jóska aforizma-szerűnek titu- 
lált tézise a kutatói „mesterség” töké- 
letesebb művelésének kellékeiről. Ezek 
szerinte (sok más ténykedéshez hason- 
lóan): tehetség, szorgalom, szerencse. 
Mindháromnak vannak szerinte megta- 
nulható és megtanulandó, életvitelszerű 
pótlás-elemei:

– Tehetségpótlás: minden állítást, ered-
ményt fonákjáról is vizsgálj, adj, hogy 
kapj ötletet, akár a versenytársaiddal 
elköltött ebédek során, figyelj a vé-
letlenekre …

– Szorgalompótlás: a munkád felzár- 
kózó fázisában beszélgess sokat, 
ne hagyatkozz a hónapokat késő 
irodalomra, légy vonzó a szorgalmas 
és modernebb tudású diákjaid szá- 
mára, Te írd meg – jó társszerzőkkel 
– a szakmád monográfiáját, építs 
adatbázist nevekről, elfelejtett fogal- 
makról

– Szerencsepótlás: tanuld meg a ne- 
veket, a partnered családtagjaiét is 
… türelemmel építsd kapcsolataid 
emberi, erkölcsi oldalát, ne tűnj 
anyagiasnak, légy öntudatosan figyel- 
mes, udvarias, de ne hajbókoló.

Kedvelt anekdotája volt a TUNGSRAM-
vezér Aschner Lipótnak tulajdonított jó 
két ok a „Bay Zoltánok ”  alkalmazására: 
Ám radaroz zák  a  Holdat,  de  ha lero b - 
b an a  k r iptongyár tás ,  tegyenek min- 
dent  fé lre  és  keressék  meg a  b aj  okát. 
Tovább á,  ha a z  Osram drágán akar 
adni  egy  l icencet,  legyen t isz táb an a z- 
zal ,  ho gy e z zel  a  c sap at tal  ő  ’egy  hó - 
nap alat t ’  megkerül i  …

Ennek a klasszikus CEO – hangvételnek 
az ellenpólusa az itthoni Large Scale 
Integration projektbeli együttműködése 
Roska és Csurgay professzorékkal, ami 
elvezetett a Cornell Egyetem kiváló ithacai 
campusán aratott szakmai sikerekhez, 
ám itt másról is érdemes szólnunk. 
Gyulai József a mikroelektronikai réteg- 
szerkezetek előállításában a tajvani 
Lian-szan Hunggal elér t sikereiket a 
kétféle gondolkodás szinergizmusának 
tulajdonítva abban a jövő működő 
modelljét vélte felfedezni. A kreatív kö- 
zösséget azonban a Jóska és Eszter 
citromos kolbász- és a Gyulay-féle ha- 
lászlé receptje és az osztatlan iskola-
modelljük magyar zene- és táncelemű 
gazdagítása is erősítette …

A ma itt összefoglalt szakmai ered- 
mények és a jövő kisvártatva megszólaló 
várományai, a KFKI és a BAYATI keretei 
közötti vívmányok, s kivált a Műszaki 
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Fizikai és Anyagtudományi Intézet ered- 
ményei jelentős részben a kohézió itt 
felvillantott Gyulay-iskolájának alapve- 
tésén, illetve annak a folytathatósá- 
gán, a csapatmunkába vetett hiten nyug- 
szanak.

Számos európai és hazai szakmai szer- 
vezet vezetésében végzett elismert mun- 
kát, szülővárosának díszpolgára. Büszke 
vagyok arra, hogy a NOVOFER Alapítvány 
és a Gábor Dénes-díj általa vitt kuratóriumi 
elnökségét Tőle vehettem át 2019-ben. 
Örök példát mutatott a minőség és a 
tisztelet iránti elkötelezettségében, a ha- 
za gazdagodása feletti öröm kifejezé- 
sében.

2004 márciusában a Magyar Szabadal-
mi Hivatal Garibaldi Klubjában a nano-

technológiával szemben támasztható 
társadalmi várakozásokról tartott elő- 
adásának első mondata így hangzott: Azt 
hiszem, hogy a civil életnek nagyon jelentős 
szerepe kell, hogy legyen minél előbb és mi-
nél mélyebben országunkban, hogy vissza-
találjunk oda, ahonnét elindultunk. – Ma 
sincs másképp.

Ismerve kutatótársa és utódja, Bársony 
István professzor és mai vezető 
tanítványaik munkásságát, bizonyos 
vagyok abban, hogy ebben a műhelyben 
az alkotó kutatók és mérnökök, a 
magyar anyagtudósok sok nemzedéke 
fogja még a szellemi családfáját a hi- 
vatás, a hazaszeretet és a hűség éltette 
összetartás, kohézió Gyulay-féle iskolájá- 
ból eredeztetni.
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Balról Dr. Horváth Ákos, az Energiatudományi Központ főigazgatója, jobbról Józsa János akadémikus, az MTA Műszaki  
Tudományok Osztályának elnöke
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A  G Á B O R  D É N E S - D Í J  R EK V IZI T UM AI
A Gábor Dénes-díj bronz plakettje 

A plakett tartalmi összeállítása Gábor Dénes munka- 
társának, néhai Greguss Pálnak a vázlata alapján 
készült. A holográfiát legismertebb grafikai megje-
lenítésében Gábor Dénes portréja szemlélteti, amely egy 
beillesztett hologramon jelenik meg. A hátoldalon 
szereplő motívum – amely egy virágszirom és egy fo- 
gaskerék ötvözete – a reneszánsz műveltség szim- 
bóluma. Ez jelenik a díj mellé adott kisjelvényen is. 
A bronzplakett Fritz Mihály szobrász , éremművész 
alkotása. Érmeit düreri pontosságú, rajzosan szikár 
plasztikai stílus, klasszikus mértékrend jellemzi. Szob-
rainak kedvelt anyaga a kő, fa, bronz.
A díjba illesztett hologram speciális, úgynevezett 
digitális 3D hologram, amely Kasza Magdolna gra-
fikus alkotása. Ez a munkája egyike a több száz általa 
tervezett hologramnak. A Gábor Dénes-hologramhoz 
egy különleges új technikát talált ki, amellyel létező 
tárgy (itt szobor) alapján lehetett digitális, ugyanakkor 
térhatású képet készíteni. 

Az oklevelet Vincze László papírmerítő műhelye 
készíti 2000 éves ősi kínai technológiával. Az oklevél 
„hitelességét” viaszpecséttel biztosítja a Gábor Dénes 
-díjat kezelő NOVOFER Alapítvány.
Az oklevél bársony borítású díszhengerben kerül át- 
adásra.

Az In Memoriam Gábor Dénes-díj egy kisméretű 
bronz mellszobor, amelyet egy erre a célra készített – 
tárolásra és bemutatásra is alkalmas – díszdobozban 
adunk át.
Gábor Dénes mellszobra – csakúgy mint a szabadtéri 
szobrai, illetve a Parlament felsőházi termében a díj-
átadási ünnepség alatt látható nagyméretű mellszo- 
bor – Kampfl József szobrászművész alkotása. Mű-
vészetével a klasszikus szobrászati hagyományt ápol-
ja, a tradicionális monumentális és kisplasztikai műfaji 
és technikai kereteket nem bontja meg.

Az Életmű-díjat a „Gömböc” kíséri – amelynek fel-
találói, alkotói Domokos Gábor és Várkonyi Péter. 
Ez az első ismert konvex és homogén test, melynek 
egy stabil és egy instabil egyensúlyi pontja van. Bi-
zonyítható, hogy ennél kevesebb egyensúlyi hely-
zettel rendelkező test nem létezhet. Egyszerűbben 
megfogalmazva, teljesen mindegy, hogyan tesszük 
le, mindig visszatér egyetlen stabil egyensúlyi pont-
jába. A Díj a Gömböc porcelánból megformált szob- 
ra, amelyet a Herendi Porcelánmanufaktúra kol-
lektívája készített. 
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1989 tavaszán, az Alapító Okiratban 
meghatározott cél érdekében létreho-
zott alapítványunkat kétmillió forint 
felajánlásával alapította a NOVOFER  
Távközlési Innovációs Zrt. jogelődje, a 
NOVOFER Innovációs Közös Vállalat.

Céljainkat megismerve és törekvése-
inkkel azonosulva
• az Általános Értékforgalmi Bank
• a CORVINBANK
• a Dunai Kőolajipari Vállalat
• a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület
• az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
• és az Országos Találmányi Hivatal  csat -

 lakozott Alapítványunkhoz, további  
1,9M Ft-tal növelve az alapítói törzsva-
gyont.

Alapítványunkat a Fővárosi Bíróság, 
1991. 02. 21-én kelt 8. Pk. 65116/2 sz. 
végzésével 1284 szám alatt lajstromoz-
ta, majd a közhasznú szervezetekről szó-
ló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltakra 
tekintettel kezdeményezett Alapító Oki- 
rat módosítását követően az 1999. janu-
ár 12-én kelt 13. Pk. 65.116/1991/15. sz. 
végzésével 1998. január 1. napjától kez-
dődően kiemelkedően közhasznú szer-
vezetnek minősítette.

A Fővárosi Törvényszék a 12. Pk. 65.116/- 
1991/44. számú végzésével megállapí-
totta, hogy a NOVOFER Alapítvány a 
2011. évi CLXXV. törvény alapján köz-
hasznú szervezet.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA,

hogy fokozott erkölcsi elismerést nyújt-
son, és elismertetést biztosítson a ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó kreatív, 
kutató, fejlesztő, oktató vagy tudomá-
nyos, illetve alkotó tevékenységet vég-
ző műszaki-gazdasági szakembereknek 
és menedzsereknek.

E CÉL ÉRDEKÉBEN

• hazai, nemzeti és nemzetközi Gábor 
Dénes-díjat adományoz;

• pályázati úton elnyerhető ösztöndíjak 
adományozásával is elősegíti a fiatal 
tehetségek felkutatását, kreatív, inno-
vatív tevékenységük kibontakoztatá-
sát, serkenti a tudomány fejlődését, 
részt vállal a kulturális örökség meg-
őrzésében;

• az adományozott díj névadójának, Gá-
bor Dénesnek emlékét megőrzi, ápol-
ja, szellemiségét a társadalom tagjai 
felé közvetíti, munkásságát a jövő 
nemzedéke elé példának állítja, mű-
veinek kiadását szervezi és ösztönzi;

• a díjazottakat összefogja, szellemi ka-
pacitásaik hasznosítását a gazdaság 
erősítése érdekében előmozdítja;

• az innováció feltételrendszerének ki-
dolgozásához, illetve a feltételek állan-
dó javításához szakértői, tanácsadói 
segítséget nyújt;

• a kiemelkedő műszaki-szellemi alko-
tásokat népszerűsíti, kiállításokon be-
mutatja;

• tudományos és tudománynépszerűsí-
tő konferenciákat, továbbképzéseket 
szervez.

AL APÍ TÁ S,  CÉL ,  T E V ÉK ENYSÉG

Az innovációban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó 
szakemberek fokozott erkölcsi 
elismerése, Gábor Dénes  
emlékének ápolása, a közép- és 
felsőfokú képzésben részt vevő 
fiatalok támogatása terén elért 
eredményekért a NOVOFER 
Alapítvány 2007-ben elnyerte  
a Kármán Tódor-díjat.

A
LA

P
ÍT

Á
S,

 C
ÉL

, T
E

V
ÉK

EN
Y

SÉ
G



13

A  K U R ATÓ R I U M  TAG JA I  2019 –2023

Dr. Bendzsel Miklós
Gépészmérnök, 

mérnök-közgazdász, 
címzetes egyetemi tanár

(elnök)

Dr. Blaskó Gábor
Vegyészmérnök,  

a Servier Kutatóintézet Zrt.  
tudományos tanácsadója,  

az MTA rendes tagja

Fülöp Zsolt 
Fizikus, PhD, 

 az MTA doktora, 
tudományos tanácsadó

Karsai Béla
PhD MBA Master Economist, 

a Karsai Holding Zrt.  
elnök-vezérigazgatója

Dr. Prószéky Gábor 
Programtervező

matematikus, 
nyelvész

Dr. Pap László
Villamosmérnök,  

a BME egyetemi tanára,  
az MTA rendes tagja

A  FE LÜ G Y E LŐ  B I ZO T T S ÁG  TAG JA I  2019 –2023

A  K U R ATÓ R I U M  KO R Á B B I  E L N Ö K E I

Az Alapítvány önálló jogi személy, a kitűzött cél megvalósulásáról a kuratórium gon-
doskodik. A kuratórium általában nyilvános üléseit igény szerint tartja, döntéseit sza-
vazattöbbséggel hozza. 
A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása 1998-tól kezdődően négy éves idő-
tartamra szól.

Dr. Fayl Ivor 
A Kuratórium elnöke 1989–1993 között, okleveles közgazda és könyvvizsgáló, a NOVOFER gazdasági igazgatója.

Garay Tóth János 
A Kuratórium elnöke 1994–2010 között, gépészmérnök, a NOVOFER irodavezető főmérnöke, majd a Magyar Innovációs 
Szövetség kommunikációs igazgatója volt.

Dr. Gyulai József
2011–2018.

KUR ATÓ R IUM

Dr. Drozdy Győző 
Okleveles villamosmérnök, 

híradástechnikai  
szakmérnök

 
Dr. Ábrahám László 

villamosmérnök, híradás-
technikai szakmérnök, 

SENSIRION Hungary Kft.
ügyvezetője

Mokry J. Ferencné
gépészmérnök, MA/Euró-
pa szakértő, H2020 NMP 

Pogrambizottsági képviselő
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Tudós, mérnök, felta- 
láló, humanista. 1900. 
június 5-én született Bu- 
dapesten, a VI. kerületi 
Rippl-Rónai (volt Bulyov- 
szky) utca 25. szám alatti 

házban. A középiskola elvégzése után mű- 
egyetemi tanulmányait Budapesten a 
Gépészmérnöki Kar hallgatójaként kezd- 
te, majd Berlinben erősáramú szakirányon 
folytatta. Alapos matematikai ismeretek- 
kel rendelkezett. 1924-ben Charlotten- 
burgban szerzett villamosmérnöki dip-
lomát. Németországi pályafutása során 
a nagyfeszültségű villamos-távvezetékek 
tranziens jelenségeit vizsgálta. 1932-től 
a plazmajelenségek elmélete foglalkoz-
tatta, szabadalmaztatott egy plazmalám-
pát. 1933–34 között a TUNGSRAM-ban 
kutatóként dolgozott. 1937-től Angliában 
telepedett le, ahol a Thompson–Houston 
Társaság kísérleti laboratóriumában elekt- 
ronoptikai kutatással és információelmé- 
lettel foglalkozott.

1947-ben alkotta meg a holográfiát. 
A holográfiában és az informatikában el-
ért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobel-
díjjal jutalmazták . A k idolgozott eljárás 
lényege, hogy a hagyományos fény-
források sugárzásából kiszűrt koherens 
(tehát egy rezgéssíkban azo-
nos ütemben rezgő) fén-
nyel világítják meg a 
„holografálandó” tár- 
gyakat, majd a visz- 
szavert sugárzást az 
eredeti koherens su- 
gárzással (az úgyne- 
vezett referencia- 
háttérrel) „interfe- 
ráltatják”. Az így rög- 
zített interferencia-
képet nevezzük ho-
logramnak. A lézerelv 
felfedezése után a 60-as 
években a holográfia előtt 
új és sokoldalú lehetőség nyílt 

meg. 1947-től a londoni Imperial Col-
lege professzora volt nyugdíjaztatásáig. 
A Római Klub alapító tagjaként kezdett 
nyilvánosan foglalkozni az innováció 
társadalmi összefüggéseivel. 

Nyugdíjazását követően Angliában, 
az Egyesült Államokban és Olaszország- 
ban töltötte éveit, 1979. február 9-én Lon- 
donban bekövetkezett haláláig. Életének 
a mérnöki-, feltalálói-, tudósi időszakát 
1960-tól a tudósi-, humanista-, társadalom- 
elemzői időszak váltotta fel. Ekkortól ír- 
ta a legismertebb – és legtöbb állításá- 
ban ma is időszerű gondolatokat tar- 
talmazó könyveit –, a „A jövő feltalálása”, 
az „Érett társadalom” és a „Tudomá-
nyos, műszaki és társadalmi innová-
ciók” című alkotásait. Gábor Dénest 
1964-ben választották az MTA tisztelet- 
beli tagjává. 1967-ben elnyerte a Nem-
zeti Kommunikációs Intézet Genovai 
Cristoforo Colombo-díját és a Fizikai 
társaság Thomas Young emlékérmét. 
1968-ban vehette át a Franklin Intézet 
Michelson emlékérmét és a Brit Királyi 
Társaság Rumford emlékérmét. 1970- 
ben az IEEE, az Amerikai Magyar Orvosi 
Szövetség és a Francia Fizikai Társaság 
adta át részére a szervezet kitüntetését. 
Az 1970–75 közötti időszakban a Univer-
sity of Southampton, a Delft University 
of Technology, a University of Surrey, a 
The City University, az Engineering College 
Bridgeport, a London University és a 
University of Columbia díszdoktorává 
fogadták. 1973-ban az USA Nemzeti Tu-
dományos Akadémia Külföldi Tagjává 

választotta és ebben az évben az 
Amerikai Magyarok Tanulmá-

nyok Alapítványától átve-
hette a George Washing-

ton-díjat. 
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A Gábor Dénes-díjak alapvető célja a 
névadó életpályájával szimbolizált innova-
tív magatartás elismerése. A Gábor Dénes-
díj egy 125 mm átmérőjű bronz plakett, 
amely a Díj és a kitüntetett nevét, a kitün-
tetés évszámát, a névadó tudós hologram 
képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és 
pénzdíj egészíti ki. 

A díjak társadalmi ismertsége és elismert-
sége – az 1989-ben történt alapítás óta – 
fokozatosan növekedett. A díjak kiadásának 
feltételeit a Fővárosi Törvényszék végzé-
sével közhasznú szervezetként bejegyzett 
NOVOFER Alapítvány és a céljait támogató 
szervezetek és egyének biztosítják.

Hogyan értesülhetnek az érintettek a 
felhívásról?

A felhívást részben a műszaki és természet-
tudományi egyesületeken, a kamarákon, a 
szakmai szövetségeken és egyéb érdekvé-
delmi szervezeteken, az érintett minisztériu-
mokon és országos hatáskörű intézménye-
ken, az egyetemeken keresztül, részben az 
internet és a szaksajtó közreműködésével, 
továbbá közel ezer gazdálkodó szervezet 
közvetlen megkeresése útján juttatjuk el az 
érdekeltek minél szélesebb köréhez. 
A határainkon kívül élő alkotókat érintő fel-
hívások népszerűsítését segítik a határain-
kon túli szakmai szervezetek is.
Az aktuális felhívások a NOVOFER Alapít-
vány honlapján www.gabordenes.hu is 
hozzáférhetők és letölthetők.

Kik jelölhetők a díjakra?

A Gábor Dénes-díjakra való jelölés általá-
nos szabálya szerint olyan, Magyarorszá-
gon élő, magyar állampolgárságú, vagy 
határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, 
magyarul tudó, kreatív, innovatív, jelenleg 
is tevékeny, az innovációt aktívan művelő 
(kutató, fejlesztő, feltaláló, egyetemi vagy 
főiskolai oktató, műszaki-gazdasági ve-
zető, vállalkozó) szakemberek jelölhetők, 
akik a gazdasági, műszaki vagy tudomá-
nyos élet bármely szakterületén (élet-
minőség, energiagazdálkodás, gépjár-
műipar, felsőoktatás, infokommunikáció, 
informatika, ipar, környezetvédelem, köz- 

lekedés, logisztika, egészségügy, mező-
gazdaság, szolgáltatás, vízgazdálkodás, …)

• kiemelkedő tudományos, kutatási-fej-
lesztési tevékenységet folytatnak,
• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 
évben bevezetett, konkrét tudományos 
és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoz-
tak létre,
• megvalósult tudományos, kutatási-
fejlesztési, innovatív tevékenységükkel 
hozzájárultak a környezeti értékek meg-
őrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
• személyes közreműködésükkel meg-
alapozták és fenntartották intézményük 
innovációs készségét és képességét.

Az ideális jelölt teljesen új tudást lét-
rehozó szakember, akinek műszaki-szel- 
lemi alkotását eredményesen hasznosítják, 
aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, 
látóköre messze meghaladja a szűken vett 
szakterületet és a jelöléskor még nem töl-
tötte be az 55. életévét. A díjra természete-
sen jelölhető idősebb szakember is.

A Gábor Dénes-díj általános esetben az 
elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően 
eredményes mérnöki alkotó munka, ku-
tatói teljesítmény vagy eredeti felfedezés 
elismerését célozza. Egyetlen kivétel ez 
alól az Életmű Díj, ahol az életút során 
született eredményeket ismerheti el a Ku-
ratórium.
A díj csak egyszer nyerhető el. A Kuratóri-
um nem adományoz posztumusz díjat.
A díjra nem jelölhető az államigazgatási 
vagy önkormányzati szervek vezetője, ve-
zető beosztású kormánytisztviselője, köz-
tisztviselője, sem a szolgálati jogviszony 
(munkaviszony) tartama alatt, sem az an-
nak megszűnését követő két éven belül.

A díj személyre szóló, így alkotókö-
zösségek csoportosan nem jelölhetők. 

Kik jelölhetnek elsősorban Gábor 
Dénes-díjra?

A díjra a kutatással, fejlesztéssel, oktatással 
foglalkozó intézmények, a kamarák, a mű-
szaki és természettudományi egyesületek, 
a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek 
ill. szövetségek és a gazdasági tevékenysé-

A  GÁBO R  DÉNE S-DÍ JAK K AL  K APC SO L ATOS 
ÁLTAL ÁN OS  TÁ JÉKOZ TATÁ S
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get folytató társaságok vezetői valamint 
a Gábor Dénes-díjjal korábbiakban kitün-
tetettek jelölhetik a látókörükbe került és 
a feltételeknek megfelelő, általuk szakma-
ilag és erkölcsileg egyaránt ismert és elis-
mert szakembereket. 

Jelölő vezető lehet: elnök, elnökhelyettes, 
vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, fő- 
igazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, 
igazgató-helyettes, (innovációs szakterü-
leti) irodavezető, ügyvezető, üzletvezető, 
rektor, dékán, tanszékvezető, főtitkár, tudo- 
mányos bizottság elnöke.
Nem lehet jelölő a jelölttel családi kap-
csolatban, vagy alárendeltségi, ill. jogilag 
vagy gazdaságilag függő viszonyban 
álló személy (például: házastárs, szülő, 
gyermek, a jelölt beosztottja, a jelölt jóin-
dulatától függő üzletfél, stb.), valamint a 
NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy 
felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja.  
A Kuratórium az önjelölést nem értékeli.

Mi a jelölés megkívánt tartalma?

1. Kitöltött és aláírt adatlap
Az adatlap formalizált, amelynek aktuális 
változata a www.gabordenes.hu honlap-
ról letölthető. Fontos, hogy a jelölés cím- 
szavas indokának (a konkrét műszaki-szel- 
lemi alkotások megnevezése és ezek hasz-
nosítási eredményének ismertetése) már 
az adatlapon is meg kell jelenni.

2. Felterjesztés indoklása
A jelölt innovatív tevékenységének és ered-
ményeinek rövid (legfeljebb 3 A4-es gépelt 
oldal terjedelemben), lényegre törő és konk-
rét bemutatása, a Gábor Dénes-díjra való 
jelölés indoka. A jelölés indoklása nem 
azonos a szakmai életrajzzal. Az indok-
lásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által 
végzett és a szakmai életrajzban felsorolt 
tevékenységek milyen hatást gyakoroltak 
például a gazdaságra, a tudományra, a fej-
lesztésre, a közéletre, az életminőségre, a 
környezetre, stb. Itt kell megnevezni a jelölt 
konkrét műszaki-szellemi alkotásait, és itt kell 
ismertetni azok hasznosítási eredményét.

3. A jelölt szakmai életrajza
A jelölt képzettségének és munkásságá-
nak legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismer-
tetése. (A szakmai életrajz lehet önéletrajz 

is abban az esetben, ha a jelölés a Jelölt 
tudomásával történik!)

4. Hivatkozott alkotások, 
eredmények listája

A felterjesztés indoklásában hivatkozott 
alkotás/ok/ illetve szakmai eredmények 
listája (a jelentős találmányokról, szaba-
dalmakról, egyéb jogi védettséget élvező 
teljesítményekről, hazai és nemzetközi 
kutatási-fejlesztési projektekről vagy nem-
zetközileg is magasan idézett tanulmá-
nyokról, cikkekről). Kik lehetnek ajánlók?

5. Két ajánlólevél
Két, a jelölt szakmájában elismert, tekin-
télyes szakembernek a jelölt kitüntetését 
támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű 
ajánló levele. (A jelölt és az ajánlók között 
nem lehet összeférhetetlenség! A Jelölő 
és az Ajánló (a felterjesztést támogató) 
nem lehet azonos személy!)

Az aláírt adatlapot, ami tartalmazza az 
adatkezelési nyilatkozatot a NOVOFER 
Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegy-
alja út 86.) egy eredeti példányban kell 
megküldeni. A jelölés további dokumen-
tumait elegendő elektronikusan eljuttatni 
az alapitvany@novofer.hu e-mail címre. 
Egy e-mailben csak egy jelölt felter-
jesztési dokumentációja továbbítható. 

Kik lehetnek ajánlók?

Ajánlónak célszerű felkérni a szakmában 
országos vagy nemzetközi hírnévvel és 
tudományos minősítéssel rendelkező 
„független” szakembert (például: akadé-
mikus, egyetemi tanár, kutató professzor) 
vagy korábbi Gábor Dénes díjazottat.

Kik nem lehetnek ajánlók?

A Kuratórium a jelölővel vagy a jelölttel 
alárendeltségi, függelmi vagy családi kap-
csolatban álló szakember támogatását, 
ajánlását nem értékeli. A Kuratórium nem 
fogadja el ajánlónak a jelölő gazdasági, 
kutatási, fejlesztési, oktatási szervezet al-
kalmazottját, illetve a jelölő szakmai vagy 
érdekvédelmi szervezet, szövetség, egye-
sület tisztségviselőjét. Azaz: a jelölő és az 
ajánló nem lehet egyazon szervezet dolgo-
zója, illetve tisztségviselője.
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Kuratóriumának vagy Felügyelő Bizottsá-
gának elnöke vagy tagja.

Hová, hány példányban és meddig kell 
a jelöléseket elküldeni?

A komplett jelölést (1–5.) elektronikus for-
mában kell megküldeni az előírt határidőre 
az alapitvany@novofer.hu e-mail címre.
Az ADATLAP egy eredeti, aláírt példá-
nyát, ami tartalmazza az adatkezelési nyi-
latkozatot is, a NOVOFER Alapítvány címére 
(1112 Budapest, Hegyalja út 86.) postai 
úton is meg kell küldeni. Az aktuális határ-
időket a www.gabordenes.hu honlapon is 
nyilvánosságra hozott adott évi felhívások 
tartalmazzák.

Kik döntenek a jelölésekről?

A díj odaítéléséről a NOVOFER Alapítvány 
Kuratóriuma dönt. A hiányos (adatlapot, 
indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló 
leveleket nem tartalmazó) vagy az össze-
férhetetlenségi szabályokba ütköző jelölé-
seket a Kuratórium formai okból figyelmen 
kívül hagyja. 
A Kuratórium döntése végleges, az ellen 
fellebbezésnek helye nincs.

A KURATÓRIUM ELNÖKE:

Dr. Bendzsel Miklós Gépészmérnök, 
mérnök-közgazdász, szabadalmi ügyvivő, 
címzetes egyetemi tanár. A Szabadalmi In-
formációs Központ igazgatója, majd a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal, később a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke volt. 
Az iparjogvédelemhez tartozó szakterüle-
teken számos hazai és nemzetközi szerve-
zetben töltött-, tölt be vezető tisztséget. 
Az Európai Tudományos és Művészeti Aka-
démia tagja, a Magyar Mérnökakadémia 
elnöke, a Digitális Jólét Alapprogram ta-
nácsadó testületének elnöke. Az European 
Design Leadership Board tagja, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem díszpolgára.

A KURATÓRIUM TAGJAI: 

Dr. Blaskó Gábor Vegyészmérnök, a ké-
miai tudományok doktora, az MTA rendes 
tagja. A szerves kémia, a biológiailag aktív 
természetes szerves vegyületek kémiája, 

és a gyógyszerkémia szakértője. Korábban 
az EGIS Gyógyszergyár kutatási igazgató-
ja, később a Servier Research Institute of 
Medicinal Chemistry ügyvezető igazga-
tója, jelenleg tudományos tanácsadója. A 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem díszdoktora, valamint címze-
tes egyetemi tanára. Az MTA Szerves- és 
Biomolekuláris Kémiai Bizottságának, to-
vábbá a Gyógyszerésztudományi Osztály-
közi Komplex Bizottságának tagja. 

Fülöp Zsolt Okleveles fizikus, Ph.D, az 
MTA doktora. Az MTA Atommagkutató 
Intézet volt igazgatója, jelenleg tudomá-
nyos tanácsadója, a nukleáris asztrofizika 
szakértője. Az Európai Fizikai Társulat Mag-
fizikai Bizottságának volt elnöke. Többek 
között a LUNA-II tudományos együttmű-
ködés, az Országos Atomenergia Hivatal 
Tudományos Tanácsa és a Debreceni 
Egyetem Természettudományi Doktori 
Tanács tagja.

Karsai Béla Gépészmérnök, MBA és PhD. 
A kilenc vállalatból álló KARSAI Holding 
elnök-vezérigazgatója. A Bolyai-díj Alapít-
vány alapító tagja, a Pro Progressio Ala-
pítvány kurátora. A Magyar Közgazdasági 
Társaság tagja, valamint a Magyar Mérnök-
akadémia tiszteletbeli tagja.  

Dr. Pap László Villamosmérnök, a műsza-
ki tudományok doktora, az MTA rendes 
tagja. A hírközléselmélet és a hírközlő 
rendszerek technológiáinak szakértője. 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem professzor emeritusa, 
korábban oktatója, dékánja és stratégiai 
rektorhelyettese, a Mobil Innovációs Köz-
pont elnöke volt. Magyar Telekom Felü-
gyelő Bizottságának elnöke, a Nemzeti 
Hírközlési és Informatikai Tanács tagja.

Dr. Prószéky Gábor Széchenyi-díjas 
programtervező matematikus és nyelvész, 
az MTA doktora, a Nyelvtudományi Kuta-
tóközpont főigazgatója, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Információs Technoló-
giai és Bionikai Karának egyetemi tanára, 
az NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudo-
mányi Kollégiumának elnöke. 1991-ben 
egyik alapítója és több mint 25 éven át 
igazgatója az első hazai nyelvtechnológiai 
kutatás-fejlesztésre specializálódott vállal-
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cikluson át elnöke az MTA Szótári Munka-
bizottságának, az MTA Magyar Nyelvi Osz-
tályközi Állandó Bizottságának, a Magyar 
Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok 
Egyesületének, alelnöke az Informatikai 
Vállalkozások Szövetségének és a Neu-
mann János Számítógéptudományi Tár-
saságnak.

Melyek az értékelés szempontjai?

Az alakilag megfelelő jelölések főbb érté-
kelési szempontjai: 

• a jelölt kreativitása, innovativitása, ered- 
ményeinek gyakorlati hasznosítása,

• az elismerni kívánt kiemelkedő telje-
sítmény időszerűsége, aktualitása, 

• a szakmai tevékenység eredményessé-
ge (műszaki-, gazdasági-, társadalmi ha- 
tások),

• elismertség (hazai és nemzetközi szak-
mai körökben a jelölt megítélése), 

• alkotói, feltalálói tevékenység (újítás, 
szabadalom, know-how, szoftver),

• a jelölt szakmai-társadalmi tevékeny-
sége, 

• a tudás átadás aktivitása, színvonala, 
• publikációs tevékenység,
• vezetési képesség (csapatépítés, alko-

tómunka infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése).

Mikor és hogyan értesülnek a jelölők 
és a díjazottak az eredményről?

Az elbírálás eredményéről, a döntés meg-
születése után 2-3 napon belül e-mail ér-
tesítést kapnak a díjat elnyerők, a díjazottak 
jelölői és ajánlói.

A díjat el nem nyert jelöltek jelölői (azaz 
csak a felterjesztők!) 30 munkanapon be-
lül kapnak értesítést. A díjazottak szemé-
lyét és a kitüntetés indokát az ünnepélyes 
díjátadást követően, a szaksajtó, a rádió és 
a televízió segítségével széles körben is 
nyilvánosságra hozzuk. A nemleges dön-
téseket a kuratórium nem indokolja.

Mikor és hogyan történik a  
Gábor Dénes-díjak átadása?

A díjat minden évben ünnepélyes keretek 
között adjuk át a meghívott állami vezetők 
közreműködésével, a különböző szakmai, 
tudományos, társadalmi vagy érdekvé-
delmi szervezetek, felsőoktatási intézmé-
nyek, innovációs parkok és alapítványok 
tisztségviselőinek, a média képviselőinek 
jelenlétében.
A Gábor Dénes-díj ünnepélyes átadásának 
helyszíne 2005 óta a Parlament Felsőházi 
terme, és időpontja az adott év decembere.

Honnan nyerhető további információ?

További felvilágosítás kérhető a kuratóri-
um titkárától: 
Hesz Anikó, mobil: +36 30 4848-004, 
e-mail: alapitvany@novofer.hu
Az aktuális adatlap, a felhívás és az álta-
lános tájékoztató a www.gabordenes.hu 
Internet címről letölthető.
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Dr. Roósz 
András
1945-ben szüle-
tett az ausztriai 
Weissensteinben. 
A miskolci Ne-
hézipari Műszaki 
Egyetemen szer-
zett kohómérnöki 
oklevelet (1968). 

1994-ben nevezték ki habilitált egyete-
mi tanárrá. Az MTA rendes tagja (2010). 
1999 és 2010 között a Miskolci Egyetem 
Anyagtudományi Intézetének a vezető-
je, 1996-tól 2017-ig az MTA-ME Anyagtu-
dományi Kutatócsoportjának a vezetője. 
2014-től 2020-ig az MTA miskolci területi 
bizottságának (MAB) az elnöke. 1984-től 
1991-ig a stuttgarti Max Planck Intézet 

meghívott kutatója, majd 1991 és 1994 
között a Darmstadti Egyetem vendég 
professzora az itthoni munkája mellett. 
Jelenleg a Miskolci Egyetem aktív pro-
fesszor emeritusa.

Fő kutatási területe az ötvözetek kristá-
lyosodása. Algoritmusokat és szoftvert 
dolgozott ki a kristályosodási folyama-
tok szimulációjára. 2000-től hazai veze-
tője két, az ESA-val közös kutatásoknak, 
melyek során az olvadék áramlás hatását 
vizsgálják földi és űr körülmények kö-
zött. Nyolc megadott szabadalom közül 
többet a gyakorlatban is alkalmaznak. 
Eredményeit 162 folyóirat cikkben tette 
közzé, melyekre 1320 hivatkozást kapott.

Kiemelkedő díjai:  Eötvös József díj, MTA 
Szabadalmi Nívó Díj,  Pro Universitate 
Díj, BAZ Megyei Príma Díj, Széchenyi Díj, 
Mikó Imre Díj (EME Kolozsvár). A Miskolci 
Egyetem Honoris Causa Doctora. 

A Gömböc az Életmű Díjjal jár.

Feltalálók:
Dr. Domokos Gábor egyetemi tanár 
és Dr. Várkonyi Péter adjunktus, 
a BME Építészmérnöki Kar dolgozói

Gyártó: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
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Dr. Tigyi 
Gábor
Dr. Tigyi Gábor 
az University of 
Tennessee Életta-
ni Intézet Hariett 
Van Vleet Alapít-
vány Professzora 
Pécsett született. 
A Pécsi Orvostu-

dományi Egyetemen nyert orvosi diplomát, 
majd az MTA Szegedi Biológiai Központ-
jában dolgozott. Az SZBK-ban felfedezte, 
hogy a Richter Gedeoon Gyógyszergyár 
sztár vegyülete, a Covinton - gátolja az 
immun sejtek agyba való bejutását, és az 
autóimmun sclerosis multiplexes betegek 
kezelésére is alkalmas.  Ezen a felfedezésen 
alapulva, a Covinton új indikációja miatt, 
a vegyület szabadalmi védettsége 15 év-
vel meghosszabbítható volt. 1986-ban a 
University of California Irvine egyetemen 
felfedezete lizofoszfatidsav lipid mediá-
tort, amelyről kiderítették, hogy az őssejtek 
pluripotenciájának esszenciális regulátora.  
Felfedezése egy egész új kutatási és ipari fej-
lesztési terület kialakulását indította el. Leg-
jelentősebb tudományos eredményei közé 
tartozik a lizofoszfolipid mediátor család 
tagjainak azonosítása, in silico lizofoszfolipid 
receptor modellek fejlesztése, amelyeket 
sikeresen alkalmaztak gyógyszerek fejlesz-
tésekben. Kimutatta, hogy a lizofoszfatidsav 
képes a nagydózisú ionizáló sugárkárosodás 
genotoxikus hatására létrejött sejthalál kivé-
désére, ezáltal a sugárbetegek életmentő 
kezelésére is alkalmas. Gyógyszertervezési 
tevékenységüket kiterjesztették az autotaxin 
gátló molekulák fejlesztésére, amelyek tu-
mor őssejteket elpusztítják, ezáltal lecsök-
kentik a rákos áttéteket és a therápiás rezisz-
tenciát. Új kezelési eljárást dolgoztak ki a fog 
gyökéreben szunnyadó őssejtek aktiválásá-
ra, amelyek fogállomány pótlásával képesek 
természetes regenerációval meggyógyítani 
a fogszuvasodást. Fejlesztő kutatásaikból 
származó hat szabadalmára két biotechno-
lógiai vállalat, az RxBio Inc., és a StemDen-
USA létesült.  233 Tudományos közleményét 
és 10 könyv fejezetét eddig 17,400 alkalom-
mal idézték. Az MTA külső tagja, az Arany 
János Érem, az Otto Wheely (USA) és A 
Nagayoshi (Japán) díjak kitüntette.
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Dr. Toldy 
Andrea
Toldy Andrea ve- 
gyészmérnök, a 
Budapesti Mű-
szaki és Gazda-
s á g t u d o m á n y i 
Egyetem egye-
temi tanára. 
1979-ben szü-

letett Nagybecskereken. 1998-ban a 
szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gim-
názium kémia tagozatán érettségizett, 
2003-ban a BME Vegyészmérnöki Ka-
rán vegyészmérnöki diplomát, 2007-
ben pedig PhD-fokozatot szerzett. 
2008 óta a BME Gépészmérnöki Kar 
Polimertechnika Tanszékének munka-
társa, jelenleg a Polimer kompozitok 
és orvostechnikai anyagok kutatócso-
port vezetője. Kutatómunkája során 

számos gyakorlatban is megvalósu-
ló eljárást dolgozott ki polimerek és 
kompozitjaik környezetbarát égésgát-
lására és a közlekedés fenntarthatób-
bá tételére, többek között az Airbus 
Space and Defence, Dassault Aviation 
repüléstechnikai cégekkel együtt-
működésben. Aktívan részt vesz az 
egyetemi oktatásban is: Eddig három 
hallgatója szerzett PhD-fokozatot, a 
Fenntartható fejlődés technológiái és 
a Fenntartható hulladékgazdálkodás 
című tárgyak előadójaként hozzájárul 
a fiatal mérnökgenerációk környezet-
tudatos szemléletmódjának formálá-
sához. A Fiatal Kutatók Akadémiájának 
tagja, a Magyar Műanyagipari Szövet-
ség felsőoktatás és ipar kapcsolatá-
ért felelős elnökségi tagja. Európai 
Uniós pályázatok rendszeres bírálója. 
2009-ben L’ORÉAL-UNESCO Nőkért és 
a Tudományért díjat, 2020-ban Bolyai 
plakettet nyert.



22

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K  2022

Bertényi  
Baláz s 
Bertényi Balázs 
széleskörű, több 
évtizedes szak-
mai munkássá-
gát a Budapesti 
Műszaki Egyete-
men kezdte meg, 
ahonnan 1998-

ban M.Sc. diplomát szerzett.

1998-ban csatlakozott a Nokia frissen 
alapított kutató-fejlesztő laboratóriu-
mához, és az akkor úttörő területnek 
minősülő IP multimédia rendszerek 
(IMS) kutatásának vezetésére kapott 
megbízatást.

A Nokia delegáltjaként 2001-ben csat-
lakozott a 3GPP nemzetközi szabvá-
nyosítási munkálataihoz. 

2003–2007: Nokia delegáció vezetője 
3GPP SA2-ben (architektúra munkacso-
port). Témavezető az IMS és csomag-
kapcsolt mobilhálózatok területén.

2007–2011: 3GPP SA2 Elnökének vá-
lasztják. Elnökségével nagy mérték-
ben hozzájárult a 4G rendszer szabvá-
nyainak kifejlesztéséhez.

2011–2015: 3GPP TSG-SA (Services and 
System) plenáris csoportja Elnökének 
választják, aktívan támogatta a 4G 
rendszerek széleskörű globális elterje-
dését többek között a kritikus készen-
léti hálózatok 4G szabványosításának 
beindításával. 

2017–2021: 3GPP TSG-RAN (Radio Access 
Networks) plenáris csoportja Elnökének 
választják. Döntő szerepet játszik az 5G 
rádiós szabványok tartalmi és időbeli el-
készülésében, az 5G rendszerek globális 
beindításában. 

2022 óta a Nokia 6G kutatási programjá-
nak globális szabványosítási törekvéseit 
vezeti. Fő célja a legmodernebb rádiós 
és mesterséges intelligencia alapú tech-
nológiák meghonosítása és beépítése 
a 6G-be, különös tekintettel az iparág 
fenntarthatósági és energiahatékonysá-
gi céljait illetően. 

Prof.  
Dr. Kovács  
Levente 
Adalbert
Kovács Levente 
villamosmérnök, 
az Óbudai Egye-
tem (ÓE) egye-
temi tanára. 
1977-ben szüle-

tett Resicabányán, Romániában. 2000-
ben diplomázott a Temesvári Műszaki 
Egyetemen (TME), PhD fokozatát a  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen védte meg 2008-
ban. 2013-ban az ÓE-n habilitált.

Kutatási területe modern irányításelmé-
let és élettani szabályzások, elsősorban 
a cukorbetegség és a daganatterápia 
tématerületeken. Több mint 500 tu-
dományos cikket publikált. Kumulált 
impakt faktora 150 fölötti, h-indexe 24, 
hivatkozásai száma 2500+, Stanford 2% 
adatbázis által jegyzett kutató.

A diabétesz esetében a cukorbetegek 
automatizált szabályozásán dolgozik 
(mesterséges hasnyálmirigy). 2010-
ben a Magyar Diabétesz Társaság 
(MDT) keretében Mesterséges Pancreas 
Munkcsoportot alapított és vezet. 
Munkásságát 2021-ben az MDT első 
mérnökként Hetényi Géza életműdíjjal 
jutalmazta.

A daganatterápiák keretében ennek 
automatizált algoritmizálásával fog-
lalkozik, 2015-ben az EU legkompetití-
vebb egyéni K+F pályázatát, az ERC-t 
nyerte el.

Alapítója (2013) és vezetője az ÓE Élettani 
Szabályozások Tudásközpontjának, MTA 
Bolyai János ösztöndíjas (2012-2015), IEEE 
tag (2009), IEEE Senior Member (2018), 
IEEE Hungary Section elnöke 2017-től, 
IEEE Control Systems Hungary Chapter 
alapító elnöke (2018), Zsámbék ProUrbe 
díjas (2021), Docotr Honoris Causa: TME 
(2022), Kassai Műszaki Egyetem (2022), 
honorary professor Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem (2022). 2019-
től az Óbudai Egyetem rektora.
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2G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K  2022

Dr. Pauk   
János
1951-ben szüle-
tett Szolnokon. 
Okleveles agrár- 
mérnökként nö- 
vényi génbank-
ban kezdte mun- 
káját, majd 1984 
óta a szegedi 

Gabonakutató munkatársa, ahol tíz 
éven át kutatási igazgató volt. Az 
MTA doktori címet 2005-ben szerezte 
meg. 2006-tól egyetemi magántanár 
a MATE-n és jogelődjeinél. Magyar és 
angol nyelven növényi biotechnológiát 
oktat, eddig tíz PhD hallgatója végzett.

Munkájának jelentős részét az 
androgenezis kutatás teszi ki. Vezeté-
sével dolgozták ki és publikálták hét 
faj in vitro haploid előállítási módsze-
rét. Az eljárást sikeresen integrálták a 
növénynemesítésbe. DH- és klasszikus 
módszerekkel több (>30) államilag 
elismert fajtát hoztak létre 3 növény-
fajban, a fajták nagy része oltalommal 
védett. Fajtái jelenleg is termesztés-
ben vannak. Alapvető szerepe volt 3 
növényfaj in vitro génátviteli módsze-
reinek kidolgozásában. Tudományos 
közleményeinek száma 112, kumulatív 
IF-je 91.187, összes idézők száma 1200 
feletti, Hirsch index: 19.

Tizenkét éven keresztül főszerkesztője 
volt a Cereal Research Communications 
nemzetközi folyóiratnak, ma szerkesz-
tője. Ösztöndíjasként több évet töltött 
finn, német és kínai egyetemeken, 
intézetekben. Tagja az EUCARPIA-nak, 
2022-től elnöke a Magyar Növényne-
mesítők Egyesületének. Akadémiai díj, 
Entz Géza- és Darányi Ignác-díj, Baross 
L. emlékérem és Eötvös József koszo-
rú birtokosa. Református emberként a 
keresztyén értékeket képviseli.

Dr. Szigeti   
Krisztián
1977-ben szüle- 
tett Budapesten, 
2001-ben biofizi- 
kusként diplomá-
zott az Eötvös Lo-
ránd Tudomány- 
egyetemen majd 
2008-ban PhD 

fokozatot szerzett a Semmelweis 
Egyetemen. Jelenleg a Semmelweis 
Egyetem tudományos főmunkatársa. 
A Kvantitatív In Vivo Molekuláris Kép-
alkotó Laboratórium és a Kinepict Kft 
társalapítója és vezetője.

Szakterülete a transzlációs kvantita-
tív képalkotás. Szerepe kiemelkedő 
a kinetikus képalkotás megalkotásá-
ban, szabadalmaztatásában, amely 
paradigmaváltást jelent a interven-
ciós radiológiában, és segítségével 
70-90% röntgen sugárzás csökkenés 
érhető el. Amely az Európai Unió leg-
jelentősebb innovációs pályázatát is 
(EIC Accelerator), elsőként a magyar 
orvostechnika történetében elnyerte. 
A módszer a világ számos kliniká-
ján használják a napi gyakorlatban. 
A berlini kék nanorészecske alapú 
multimodális teranosztikum kifejlesz-
tője, laborjában elsőnek a világon 
dolgoztak ki eljárást extracelluláris 
vezikulák izotópos, kvantitatív kép-
alkotására és biodisztribúciójának 
meghatározásásra. Tudományos ered-
ményeit 90 közlemény és 3 szabada-
lom jellemzi, számos nemzetközi pá-
lyázat résztvevője.

Kutató-fejlesztő munkája a tehetség-
gondozásban is hasznosult, számos 
TDK és PhD hallgató témavezetője. 
Tevékenységét 2018-ban Kiváló Tudo-
mányos Diákköri Nevelő díjjal ismer-
ték el. 
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G Á B O R  D É N E S 
T UD OM ÁNYOS  D IÁK KÖ R I  ÖSZ TÖ NDÍJ

2022

A díjat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER Alapít-
vány által 2001 júliusában alapították.
Célja az egyetemi graduális képzésen részt vevő hallgatók szakmai tudásának elmé-
lyítése, a tudományok iránti elkötelezettségének növelése. Az ösztöndíj odaítélése a 
három tagú zsűri feladata, amelybe egy főt az Alapítvány, két főt a BME delegál.

2008.   Polgári Beáta  
„Rezisztív szupravezetős zárlati áramkorlátozókban használható YBa2Cu307-∂ 
szupravezetők készítése és vizsgálata”

2009.   Antal Norbert  
„Lean kultúra fejlesztése a Coca-Cola-nál”

2010.  Lisztik Balázs és Túri József  
„Nagy széntartalmú villamosközlekedési acélsínek előmelegítés nélküli javítóhegesztése” 

2011.   Török Gergely Tihamér  
„Vegyes szemösszetételű folyómeder morfodinamikájának numerikus vizsgálata”

2012.   Sik Dávid  
„A BME Alfa elektronikus tanulási környezetben rejlő tanítási-tanulási potenciál vizsgálata”

2013.   Tóth Réka  
„Sűrűn beépített történeti városrészek fenntarthatósága”

2014.  Borbás Enikő   
 „Antipszichotikumok formulálása és in vitro analitikai vizsgálati módszerei”

2015.   Várszegi Kristóf 
„Kézmozgatási szándékdetektálása EEG jel alapján”

2016.  Szlancsik Attila 
 „Szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak becslése és mérése”

2017.  Sárdi Dávid Lajos 
 „A budapesti bevásárlóközpontok áruellátási rendszerére vonatkozó   
                      költségstruktúra matematikai modelljének leképezése”

2018.  Török Tímea Nóra 
 „Atomi skálájú kapcsolás Nb nanovezetékekben és Nb2O5 memrisztorokban”

2019.  Rendes Szilveszter 
 „Falazott hídszerkezetek dinamikai vizsgálata mozgó teherre”

2020.  Bozsoki Fruzsina 
 „Barnamezős területek Budapesten – Közvágóhíd és környékének fejlesztési koncepciója”

2021.  Regős Krisztina 
 „Egy kétcsúcs tétel normális cella-felbontásokra”

2021.  Schäffer Ádám 
 „Hibrid kompozitok: mechanikai tulajdonságok és deformációs mechanizmusok”

 

 

Gépészmérnöki Kar
Kozák Áron
„Buborékdinamika a hidrogéngyártásban: energetikai hatékonyság 
numerikus optimalizációja”
Témavezetők: Dr. Hegedűs Ferenc, egyetemi docens, 
BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék
Kalmár Csanád, doktorandusz, BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék
Szekció: Áramlástan

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Sóki András
„Kvantum csatorna integrálása meglévő optikai hálózatokba”
Témavezető: Dr. Gerhátné Udvary Eszter, egyetemi docens, 
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Szekció: Hálózattervezés és szimuláció
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Bolyki Balázs

 

I. helyezett 
január 

Diplomamunka címe: 
Szőlő alaktani jellemzőinek felismerése 
mesterséges intelligencia segítségével

Tugyi Levente

 

I. helyezett 
június 

Diplomamunka címe: 
Szubszonikus és szonikus gázkibocsátás 
és terjedés CFD modellezése ipari kör-
nyezetben

2022

G Á B O R  D É N E S 
DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT MISKOLC

A Miskolci Egyetem és a NOVOFER Alapítvány 2001 óta, a műszaki informatikai té-
makörben, illetve az ehhez kapcsolódó határterületeken, a végzős hallgatók részére 
minden évben meghirdeti a Gábor Dénes Diplomamunka pályázatot.

A sikerrel szereplő fiatalok az egyetemi diplomakiosztó ünnepségen vehetik át az 
elismerő oklevelet és a díjat.

DÍJAZOTTAK I. II. III. 
2001 Sárosi Zoltán Komlódi Attila Géczy Viktor

2002 Gadóczi Csaba és Kulcsár 
Péter (megosztott)

Szilágyi Tamás Majoros Gábor

2003 Sipos Gergely Zámborszky Betti Halász András

2004 Kecskeméti Gábor Antal László Bulyáki Péter

2005 Barabás Péter és Flaskár 
Antal (megosztott)

Bartha Tibor, Garamvöl-
gyi András (megosztott) 

Kolcza Péter György

2006 Tóth Adrián Kun Szabolcs Becsei Lajos Csaba

2007 Török Tamás Jakab Zoltán  Schmidt Szabolcs

2008 Szmetankó Gábor Zemlényi Dávid Vasi Sándor

2009 Csendes Csilla Balogh Tamás Ajtay László

2010 Pintér Judit Mária Kárpáti Zsuzsanna Nóra Prókaj Dávid

2011 Piller Imre Hablik Zsolt Tóth Zsolt

2012   I. helyezett  Szkárosi Szabolcs – január, Méhes László – június

2013   I. helyezett  Bárány Gergő – január,  Biró Zoltán – június

2014   I. helyezett  Szűcs Ildikó – január,  Karsai Szabolcs – június

2015   I. helyezett  Csáti Zoltán Csongor – január,  Varga Dóra – június

2016   I. helyezett  Tamás Judit – január,  Kiss Kamilla – június

2017   I. helyezett  Eckl Bence – január,  Tamás Judit – június

2018   I. helyezett  Kiss Dávid – január,  Rostás László – június

2019   I. helyezett  Szemán Dávid – január,  Trencsényi Réka – június

2020   I. helyezett  Tóth Alex – január,  Lipták Krisztián – június

2021   I. helyezett  Gárdosi Edit – január,  Petrik Máté – június
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A versenyt első alkalommal az 1997/1998-
as tanévben hirdettük meg általános és 
középiskolai tanulók számára. Az akkori 
szervezők később továbbadták a stafétát, 
és az újonnan belépő kollégák a saját ízlé-
sük és kor követelményeinek megfelelően 
alakították át a feladatokat. 

Ezért lehet, hogy a verseny ennyi év után 
is kedvelt és népszerű mind az informa-
tika tanárok, mind az érdeklődő diákok 
körében.

A 2021/2022. tanév feladatai az E-sportot 
járták körül.

Az e-sport közösség Magyarországon is 
folyamatosan bővül, a versenyek egyre 
népszerűbbek, különösen a fiatalabb kor-
osztály körében. Innen jött az ötlet, hogy a 
felsős ill. középiskolás korosztálynak szóló 
versenyfeladatok kapcsolódjanak egy őket 
érdeklő témához.
A három forduló során először egy pre-
zentációt kellett készíteni az e-sport tör-
ténetéről saját narrációval. A következő 
fordulóra egy videóval lehetett nevezni, 
mely a csapat kedvenc e-sportjának adja 
meg a célját, tartalmát, ragadja meg a 
hangulatát. Végül egy adott verseny le-
bonyolítására alkalmas weblapot kellett 
elkészíteni, melyen lehetőség van nevez-
ni, az eredményeket megjeleníteni stb.

Az idei tanévben is számtalan egészen 
kreatív pályaművet volt lehetőségünk 
elbírálni. A legjobbak mellett korosztá-
lyonként díjaztuk a fordulógyőzteseket 
is. Összesen 55 díjat osztottunk ki, 
melyek anyagi hátterét elsősorban a 
Novofer Alapítvány biztosította. 

GÁBOR DÉNES
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EMLÉKVERSENY

Az „Eszinvonal” csapat weboldalának nyitólapja

Glonczi Dániel prezentációjából

A „P&D” csapat ismertetőjéből
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GÁBOR DÉNES 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EMLÉKVERSENY

5.–6. osztályosok között: „HTML Team” nevű 
csapat
Iskola: Tarjáni Kéttanyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola
Tagok: Sándor Áron, Romák Csanád  
Felkészítő tanár: Márton Attila

A HTML Team csapata ezen kívül versenyünk-
ben fordulógyőztesként elnyerte a „Képes tör-
ténetmesélés mesterei” és az „E-sportszerve-
zők legjobbjai” címeket is.

7.–8. osztályosok között: „pronk.david@gmail.com”  
Iskola: Budaörsi 1. Számú Általános Iskola
Tagok: Pronk Dávid, Kendi Arlen, 
Varga Bertalan 
Felkészítő tanár: Halasné Dávid Irén

A „pronk.david@gmail.com” csapata ezen kí-
vül versenyünkben fordulógyőztesként elnyer-
te a „Képes történetmesélés mesterei” címet is.

9.–10. osztályosok között: „Krúdy Szabiék” 
Iskola: SZSZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola
Tagok: Remete Szabolcs, Mátó Péter, 
Berta Donát
Felkészítő tanár: Vida Attila

A „Krúdy Szabiék” csapata ezen kívül verse-
nyünkben fordulógyőztesként elnyerte a „Ké-
pes történetmesélés mesterei” és az „E-sport-
szervezők legjobbjai” címeket is.

11.+ osztályosok között: „Eszinvonal” 
Iskola: Energetikai Technikum és Kollégium, Paks
Tagok: Vörös Levente, Szamek Andor Máté, 
Kun Dániel 
Felkészítő tanár: Bacsó Miklós

Az „Eszinvonal” csapata ezen kívül verse-
nyünkben fordulógyőztesként elnyerte a „Ké-
pes történetmesélés mesterei” és az „E-sport-
szervezők legjobbjai” címeket is.

5.–6. osztályosok között: „Next Gen”
Iskola: Budaörsi 1. Számú Általános Iskola
Tagok: Gellért Zoltán, Rabby Armand 
Felkészítő tanár: Rada Anikó

7.–8. osztályosok között: „The HUN” 
Iskola: Budaörsi 1. Számú Általános Iskola 
Tagok: Tamás Levente
Felkészítő tanár: Halasné Dávid Irén

Tamás Levente ezen kívül versenyünkben 
fordulógyőztesként elnyerte a „Prezentációké-
szítés bajnoka” címet is.

9.–10. osztályosok között: „Krúdy nem Szabi” 
Iskola: SZSZC Krúdy Gyula Szakképző  
Iskola
Tagok: Kónya Blanka Heléna, Horváth Hunor, 
Farkas Tibor
Felkészítő tanár: Vida Attila

11.+ osztályosok között: „Theseus Academy”
Iskola: Tatabányai Árpád Gimnázium
Tagok: Szabó Zsolt László, Bognár Balázs
Felkészítő tanár: –

5.–6. osztályosok között: „Három random gyerke” 
nevű csapat
Iskola: Budaörsi 1. Számú Általános Iskola 
Tagok: Wertetics Nikola, Titonelli Brúnó, Grivant 
Gergő 
Felkészítő tanár: Szaliszlóné Rada Anikó Tünde

A „Három random gyerke” csapata ezen kívül 
versenyünkben fordulógyőztesként elnyerte a 
„Prezentációkészítés bajnokai” címet is.

7.–8. osztályosok között: „Jerneys Fiuk” 
Iskola: Szegedi Jerney János Általános Iskola 
Tagok: Takács Milán, Bozsák Barnabás
Felkészítő tanár: Dudás József

A „ Jerneys Fiuk” csapata ezen kívül verse-
nyünkben fordulógyőztesként elnyerte az 
„E-sportszervezők legjobbjai” címet is.

9.–10. osztályosok között: „P&D” 
Iskola: Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és 
Kollégium és Szent László Katolikus Gimnázium, 
Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Kollégium és Óvoda

Tagok: Papik Petra, Papik Dalma
Felkészítő tanár: –

A „P&D” csapata ezen kívül versenyünkben 
fordulógyőztesként elnyerte a „Prezentációké-
szítés bajnokai” címet is.

11.+ osztályosok között: „The JORDAN” 
Iskola: Fáy András Görögkatolikus Technikum és 
Szakgimnázium
Tagok: Glonczi Dániel
Felkészítő tanár: Lestál Máté

Glonczi Dániel ezen kívül versenyünkben 
fordulógyőztesként elnyerte a „Prezentációké-
szítés bajnoka” címet is.

Az 1. helyezett csapatok:

A 3. helyezett csapatok:

A 2. helyezett csapatok:

A szervezők nevében: 

Várhidiné Kemenesi Rita
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FI ATA LO K  E L I S M E R É S E 
KÖZÉPISKO L AI  ÖSZ TÖ NDÍJ  2022
Gábor Dénes mintegy fél évszázada, a 
Római Klub alapítóinak sorában mind 
nagyobb szenvedéllyel vizsgálta a tech-
nológia és az innovációk társadalmi kör-
nyezetét és hatásait. Eredményeit önálló 
könyvekben is közreadta: a Tudományos, 
műszaki és társadalmi innovációk, illetve Az 
érett társadalom lebilincselő gondolatme-
netei alapján éppen a mai horizontunkról 
fogalmaz meg sok - helytállónak bizonyult 
- előrejelzést. Nem véletlen, hogy műsza-
ki téziseinek katalógusát az Anyag és az 
Energia világának vízióival kezdi, s a tech-
nika autonóm fejlődésének önálló fejeze-
tet szentelt. Kiemelkedő mérnök-fizikusi 
talentuma széles műveltséggel és felelős 
társadalmi gondolkodással párosult.
A Római Klub tevékenysége az elmúlt évti-
zedekben rendkívül nagy hatást gyakorolt 
a tudományos életre és a gazdaságpoli-
tikai vélekedésekre, és megteremtette a 
globális dimenziókban való gondolkodás 
tudományos alapjait. Jelentéseik hasznos 
kalauzként szolgáltak úgy a tervezés, mint 
a veszélyek és esélyek racionális és humá-
nus kezelése terén.

A NOVOFER Alapítvány, a reál tárgyak 
magas szintű elsajátításának ösztönzése 
érdekében „Láss, ne csak nézz” címmel 
hirdette meg a Gábor Dénes Ösztön-
díj pályázatot a hazai és a határainkon 
túl élő, magyarul tudó középiskolások 
körében. Örömünkre szolgált, hogy az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, az Or-
szágos Tudományos Diákköri Tanács és a 
Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat 
népszerűsítését. A felhívás megjelent a 
világhálón is. 

A villamosmérnöki diplomát szerzett Gá-
bor Dénest többek között a plazmajelen-
ségek elmélete foglalkoztatta és egy plaz-
malámpát is szabadalmaztatott. 1933-34 
között a TUNGSRAM kutatójaként dolgo-
zott, majd érdeklődése végleg az elektron-
optika felé fordult. 1947-ben alkotta meg a 
holográfiát, melyben elért eredményeiért 
1971-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.
A XXI. század egyik - minden nemzetet 
érintő - súlyos problémája a fejlődés kö-

vetkezményeivel is számoló fenntartha-
tóság, a föld erőforrásainak, a természet-
nek, az ember környezetének a későbbi 
generációk számára is rendelkezésére 
álló megőrzése. A műszaki- és élettudo-
mányi kutatások, fejlesztések nemcsak a 
lehetséges válaszok megszületésének, ha-
nem az ezt megelőző kérdésfeltevések és 
feladatmeghatározások számára is újabb- 
és újabb lehetőségeket (nagyon leegysze-
rűsítve: szenzorokat) biztosítanak. 

Leleményes, bátor és jól alátámasztott 
látomásokat és ajánlásokat vártunk a 
diákoktól, hiszen Gábor Dénes elhíre-
sült mondása szerint: „A jövőt nem 
lehet megjósolni, de a jövőnket fel 
lehet találni”.

„LÁSS! NE CSAK NÉZZ!” Gábor Dénes 
Középiskolai Ösztöndíj Pályázat 2022

A pályázati munkák kidolgozására váró 
kérdések a következők voltak:

• Milyen szenzorokkal, mit és hol kelle-
ne mérni (feldolgozni, tárolni), hogy 
később megoldásokat kaphassunk 
életminőségünk javítására, a Föld 
erőforrásaival történő hatékony gaz-
dálkodásra és környezetünk, élette-
rünk megőrzésére? 

• Milyen megoldást javasol az ener-
giaigény mérhető- és érzékelhető 
csökkentésére a háztartásokban, a 
közlekedésben és az ipari termelés 
területén?

• Milyen módon lehetne rávenni a fo-
gyasztókat, hogy csak akkor használ-
janak villamosenergiát, amikor kellő 
mértékű a megújuló forrásból szár-
mazó termelésük?
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Felhívásunkra 29 iskolából 44 érvényes 
pályamunka érkezett. A kizárólag jeligé-
vel azonosított pályázatokat két fordu-
lóban, egységes szempontok alapján, 
pontozással értékelte 19 elbíráló. Az 
elbírálásra Gábor Dénes-díjas szakem-
berek, középiskolai tanárok és a kurató-
rium tagjai vállalkoztak. A pályázók és az 
elbírálók közötti összeférhetetlenséget 
kizáró módon csoportokba sorolt pályá-
zatok végső sorrendjét az elbírálók által 
adott pontok átlaga határozta meg. 

ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓ

A kuratórium a 2022-es évben egyön-
tetű döntés alapján az alábbi ösztön-
díjakat ítélte oda: 3 nyertes pályázó 
150.000,-Ft ösztöndíjat, 2 nyertes pályá-
zó 100.000,-Ft ösztöndíjat és 13 pályázó 
könyvjutalmat vehetett át.

150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Aradi Hanna Adelina, az Egri Dobó  
István Gimnázium tanulója, felkészítő  
tanára Prokainé Hajnal Zsuzsanna,
Fülöp Levente, Budapesti Német Iskola 
– Thomas Mann Gimnázium tanulója, fel-
készítő tanára Hömöstrei Mihály,
Torma Viola, a Budapesti Toldy Ferenc 
Gimnázium tanulója, felkészítő tanára 
Szarkowicz Judit,

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Borbély Zalán Zoltán, a Debreceni  
Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, fel-
készítő tanára Adorján László,
Kékes-Szabó Boglárka, a Szegedi SZC 
Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai 
Technikum, felkészítő tanára Janó Éva.

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják 
az OTDT által adományozott „Tehetség-
útlevelet” is.

Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című 
könyvét ítélte oda a bíráló bizottság 
a következő pályázóknak:
• Mátéffy Borbála Petra, a szentendrei 

Ferences Gimnázium tanulója, felkészí-
tő tanára Dr. Mészáros Lukács.

• Borbély Petra Viktória, a Debreceni 
Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, fel-
készítő tanára Türk Zsuzsanna.

• Császár Ferenc, a Türr István Gimnázium 
tanulója, felkészítő tanára Szilos Attila.

• Dervaderics Zita, a Szegedi Deák Ferenc 
Gimnázium tanulója, felkészítő tanára 
Bánóczki Gabriella.

• Farkas Edit, a Szegedi SZC Vasvári Pál 
Gazdasági és Informatikai Technikum ta-
nulója, felkészítő tanára Janó Éva

• Gergely Csongor, a Budapest, II. Kerüle-
ti II Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója, 
felkészítő tanára Bíróné Rákóczi Márta.
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• Koronczai Melissza Violetta, a Kisfa-

ludy Sándor Gimnázium tanulója, fel-
készítő tanára Káliné Szabó Hajnalka.

• Losonczi Árpád, a Győri SZC Baksa 
Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 
tanulója, felkészítő tanára Kurcsics 
Rafaella Anna.

• Németh Kristóf Dániel, a Németh 
László Gimnázium tanulója, felkészítő 
tanára Simon Tibor.

• Olajos Remig Szilárd, a Kratochvil 
Károly Honvéd Középiskola és Kollégi-
um tanulója, felkészítő tanára Kállainé 
Varga Mária.

• Szabadszállási Barnabás, Xántus János 
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanuló-
ja, felkészítő tanára Kovács Dóra.

• Szokalopulosz Timon, a Bornemissza 
Péter Gimnázium tanulója, felkészítő 
tanára Eggendorferné Bagyarik Cecilia.

• Varga Bence, a ELTE Bolyai János Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium ta-
nulója, felkészítő tanára Dobre Norbert.

Dr. Bendzsel Miklós köszönetet mondott 
a felkészítő tanároknak áldozatos mun- 
kájukért:

• Adorján László, Debreceni Fazekas Mihály 
Gimnázium

• Bánóczki Gabriella, Szegedi Deák Ferenc 
Gimnázium

• Bíróné Rákóczi Márta, Budapest, II. Kerü-
leti II Rákóczi Ferenc Gimnázium

• Dobre Norbert, ELTE Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium

• Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bor-
nemissza Péter Gimnázium

• Hömöstrei Mihály, Budapesti Német 
Iskola – Thomas Mann Gimnázium

• Janó Éva, Szegedi SZC Vasvári Pál Gaz-
dasági és Informatikai Technikum

• Káliné Szabó Hajnalka, Kisfaludy Sándor 
Gimnázium

• Kállainé Varga Mária, Kratochvil Károly 
Honvéd Középiskola és Kollégium

• Kovács Dóra, Xántus János Két Tanítási 
Nyelvű Gimnázium

• Kurcsics Rafaella Anna, Győri SZC Baksa 
Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

• Prokainé Hajnal Zsuzsanna, Egri Dobó 
István Gimnázium

• Simon Tibor, Németh László Gimnázium

• Szarkowicz Judit, Toldy Ferenc Gimnázium
• Szilos Attila, Türr István Gimnázium
• Türk Zsuzsanna, Debreceni Fazekas 

Mihály Gimnázium

A Rákóczi Szövetség különdíját két diák, 
Losonczi Árpád, Győri SZC Baksa Kálmán 
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója 
és Németh Kristóf Dániel, a hódmező-
vásárhelyi Németh László Gimnázium 
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tanulója vehette, ami egy hetes táboro- 
zás volt a Rákóczi Szövetség Sátoraljaúj-
helyi táborában. A különdíjat Martényi 
Árpád, a Rákóczi Szövetség tanácsadó- 
testületi tagja adta át.

A középiskolai ösztöndíjakat és az OTDT 
Tehetség útlevelét 2022 június 2-án, az 
MTA Felolvasó termében tartott ünnep-
ség során vehették át a diákok. A Tehet-
ség útlevelet Prof. Szendrő Péter, az 
Országos Tudományos Diákköri Tanács 
örökös elnöke adta át.
Minden díjazottunk egy családi tiszte-
letjegyet kapott a Millenáris Álmok 

Álmodói 20 kiállítására, melyet a kiállí-
tás szervezői ajánlottak fel. 

A díjak átadásában közreműködött  
Dr. Bendzsel Miklós, a NOVOFER Ala 
pítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Erdei 
Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az MTA 
Közoktatási Elnöki Bizottságának elnö-
ke, Dr. Csépe Valéra, a Magyar Felsőok-
tatási Akkreditációs Bizottság elnöke és  
Dr. Bendzsel Miklós, az Alapítvány kura-
tóriumának elnöke.

Az ünnepélyes díjátadás képei és 
video felvétele megtekinthetők a 
www.gabordenes.hu főoldalán és a 
ht tps : //w w w.gab orden es . hu / kep es-
beszamolok/ oldalon.

Külön szeretnénk megköszönni az elbí-
rálást segítő, szakemberek munkáját:
Árokszállási Laura, Bálint Nóra, Bertalan 
Zsolt, Borbélyné Bacsó Viktória, Ilinyi Já- 
nos, Király Anikó, Ladányi Andrea, Len-
gyel Zoltán Tamás, Magyar Tünde, Nagy 
Szilvia, Pápics József, Prof. Dr. Tóth Lász-
ló, Varga Dóra, Várhidiné Kemenesi Rita.
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G y e r m e k k o r o m 
óta érdeklődöm 
a természet, – és 
műszaki tudomá-
nyok iránt. Már ak-
kor foglalkoztatott 
Földünk és vizeink 
fenntarthatósága, 
és a fenntartható-
sághoz szükséges 
műszaki és társa-
dalmi megoldások.
A sors úgy hozta 
tíz évvel ezelőtt, 
hogy ahol én ta-

nultam, most ott tanítok. Építőmérnök-
ként, a Szegedi Szakképzési Centrum Gá-
bor Dénes Technikum és Szakgimnázium 
környezetvédelem- és vízügy ágazaton 
tanító oktatójaként, valamint az ágazat 
vezetőjeként nagyon fontosnak tartom 
a gyerekek környezettudatosságra, mű-
szaki beállítottságra, valamint innovatív 
gondolkodásra való nevelését.
A Novofer Alapítvány Gábor Dénes Kö-
zépiskolai Ösztöndíj Pályázata igazán jó 
lehetőség mindazon fiatalok számára, 
akik iskolai tanulmányaikat alapul véve 
képesek újszerű, haladó szellemű gondo-
latok megfogalmazására, megalkotására.
Ebben a rohanó világban, ahol a gye-
rekek iskolai leterheltsége túlontúl ma-
gasnak mondható mindig nagy öröm 
számomra, ha vannak olyan diákjaim, 
akik szeretnék magukat megmérettetni 
különböző (szakmai) versenyeken, pá-
lyázatokon. Minden ilyen többletidő, 
amit a szakmával és a tudományokkal 
töltenek olyan hozzáadott értékkel bír-
nak, melyek csak a javukat szolgálják. Jó 
látni rajtuk, amikor elhivatottan, szor-
galmasan dolgoznak egy-egy projek-
ten, tanulmányterven és mérhetetlen 
büszkeséggel tölt el, amikor ezen be-
fektetett idők és energiák meghozzák 
gyümölcsüket akár egy jó versenyered-
ménnyel, vagy pályázati különdíjjal.
A Gábor Dénes Középiskolai Ösztön-
díj Pályázat azon kimagaslóan színvo-
nalas szakmai versenyek közé tartozik, 
amire minden műszaki pályán tanuló, 
vagy mérnöki pályára kívánkozó diák 
figyelmét fel kell hívni, hiszen ők lesz-

nek a jövő kutatói és mérnökei, akiknek 
korszerű és forradalmasító gondolataik 
esetleg találmányaik változtathatnak, 
javíthatnak a minket körülvevő világon.

Az iskolákban 
szeretnénk minél 
több hasznos is-
meretet, tudást 
és készséget át-
adni, kifejleszte-
ni a diákjainknál. 
Azonban a taná-
rok és a diákok 
ideje is véges, így 
t e r m é s z e t e s e n 
nem tudunk min-
dent megtanítani 
– még abból sem, 
amit szeretnénk. 

Válogatunk, optimalizálunk és bízunk 
benne, hogy amit „megtanítottunk”, azt 
meg is tanulták a diákjaink. 
A minél nagyobb átadott ismeretanyag-
nál azonban az lenne talán még fonto-
sabb, hogy diákjainkat képessé tegyük 
arra, vagy legalábbis segítsük őket ben-
ne, hogy önállóan is képesek legyenek a 
tudás megszerzésére, saját készségeik és 
képességeik fejlesztésére. Hiszen a tudás, 
melyet nem csak az érettségiig vagy a 
diplomáig hajszolunk, egy egész életen át 
hagyja, hogy küzdjünk és dolgozzunk érte.
A Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj 
program pont ebben ad nagyszerű le-
hetőséget a diákoknak. Olyan területek-
re barangolhatnak, ahol a tanárok nem 
a tudás forrásai, hanem csak segítők, 
társak lehetnek a felfedezés során. Egy 
olyan élmény folyamán, melynek vég-
termékeként akár olyan új ismeretek is 
születhetnek, melyek még egyetlen tan-
könyvben sem szerepelnek. Eközben a 
diák olyan dolgokat is tanulhat – akár a 
tanárától is – melyeket a tanórai körül-
mények sokszor nem tennének lehető-
vé: szakirodalom kritikus és szisztema-
tikus megismerése, kutatási folyamat 
megtervezése, komplex adatok kiérté-
kelése és értelmezése, újszerű ötletek 
megfogalmazása, az eredmények tény-
szerű és jól értelmezhető bemutatása.

Hömöstrei Mihály 
középiskolai tanár

Magyar Tünde
középiskolai tanár
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A kutatói, de akár mérnöki világ is pont 
ezekre a készségekre és képességek-
re épül – a képletek memoriter szerű 
ismerete nem elegendő. Az ösztöndíj-
program pedig pont ezen készségek és 
képességek fejlődésének a támogatásá-
val váltja ki a legpozitívabb társadalmi 
hatását, a diákok ösztönzésén túl.

Kémia tanáromtól, 
Dr. Prokainé Haj-
nal Zsuzsannától 
hallottam először 
a pályázatról, ami 
azonnal felkel-
tette az érdeklő-
désemet. Miután 
a pályamunkát, 
természetesen a 
határidő napjának 
éjjelén, befejez-
tem, nem is sejtet-
tem, hogy annak 
témája mennyi-

re aktuális lesz, alig félévvel később. Sőt 
még édesanyám mondta is, hogy minek 
foglalkozom ezzel, inkább aludjak már, 
úgysem lesz belőle semmi. Én eközben 
viszont a már napok óta fejemben kavar-
gó ötletemmel voltam elfoglalva. Melynek 
eredete relatív egyszerű: az ablakomból 
a szembe sor panelre néztem miközben 
a tízmilliomodik videót hallgattam arról, 
hogy hogyan tegyünk a környezetünkért, 
a megújuló energiáért. Így merült fel ben-
nem újra, hogy hogyan, ha az ember egy 
társasház x-edik emeletén él? Ekkor ötlött 
fel bennem a napelemes redőnyrendszer 
ötlete. Az ötlet, ami megcáfolta édesanyá-
mat. Kaptam egy e-mailt a NOVOFER Ala-
pítványtól, egy meghívót a díjátadóra egy 
előadás felkérés mellett.
A díjátadó felejthetetlen élmény marad 
számomra. Életemben először járhattam 
bent az MTA lenyűgöző épületében és, 
hogy nemcsak a többi díjazott érdeke-
sebbnél érdekesebb ötletét hallgathattam 
végig, hanem én magam is előadó lehet-
tem az Akadémián, csupán 17 évesen. 
Még a mai napig hihetetlen kimondani is!
Örömmel tölt el, hogy léteznek ilyen kre-
atív pályázatok, mint a Gábor Dénes ösz-

töndíj program, ahol bármely diák, mint 
például én, az Egri Dobó István Gimnázi-
um egyik 11.-es tanulója, bemutathatja öt-
letét az aktuális témákban. Mindemellett 
az a megtiszteltetés, elismerés és felemelő 
érzés, amelyet a díjátadó ad, hatalmas mo-
tivációs löket a jövőre nézve, hogy igen-
is, van még új a nap alatt, és azt akár mi, 
az egyszerű halandók is képesek vagyunk 
megálmodni.

16 éves diákként 
mindig is nagy 
éreklődéssel és 
lelkesedéssel for-
dultam a termé-
szet, illetve az 
ember környeze-
tének megóvása 
és fenntartható 
használata felé: a 
mindennapokban 
is nagy figyelmet 
fordítok az ener-
giatakarékosság-

ra, erőforrásaink körültekintő haszná-
latára és a természet megóvására.  A 
Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj 
pályázatot fizika tanárom és mentorom, 
Hömöstrei Mihály Tanár Úr ajánlotta fi-
gyelmembe, akinek a felkészítésével 
több magyar és nemzetközi vagy német 
nyelvű fizika versenyen is részt veszünk. 
Nagy örömömre az idei pályázati téma 
pontosan egybeesik személyes érdek-
lődési körömmel is, így kézenfekvő volt 
számomra, hogy az energiaigény csök-
kentésének lehetőségeit szeretném meg- 
vizsgálni, méghozzá a számomra termé-
szetes szempontból: globálisan. 
Fontosnak tartom, hogy a felnőttek vi-
lága valóban fenntartható és tényle-
gesen környezetvédő megoldásokat 
dolgozzon ki, nem csak a szlogenek és 
látszatmegoldások, hanem valós hatá-
sukat tekintve is. Ezért vetettem rend-
szerszintű elemzés alá az EU személy-
gépjárművekre vonatkozó szén-dioxid 
kibocsátási szabályrendszerét erős kriti-
kai szemlélettel. Valóban védjük-e a kör-
nyezetünket a jelenleg érvényben levő 
szabályozásokkal? Melyik gépjárművek 

Aradi Hanna Adelina
ösztöndíjas diák Fülöp Levente  

ösztöndíjas diák
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kapnak zöld rendszámot, a gyártóknak 
milyen kvótákat kell teljesíteniük ahhoz, 
hogy egyéb gépjárműveket gyárthas-
sanak, melyik „zöld” gépjárművek gyár-
tását ösztözik? A rendszer így valóban 
zöld-e? Ezekkel rendszerszinten való-
ban csökken-e a szén-dioxid kibocsátás 
vagy csupán hangzatos látszatmegol-
dások csapdájában élünk? Dolgozatom-
ban konkrét páldákon és számításokon 
keresztül ezekre a kérdésekre térek ki és 
adok jobb megoldási javaslatokat. 
Nagyon köszönöm a Novofer Alapítvány 
ösztöndíját, megtiszteltetés volt ilyen 
rangos bírálóktól megkapni és átvenni 
a díjat. Bízom benne, hogy kritikai gon-
dolkodásom és a lehetséges megoldá-
si javaslatok egyszer majd hozzájárul-
hatnak a világ zöldebbé, élhetőbbé és 
fenntarthatóbbá tételéhez.

A pályázat során 
azzal a kérdés-
sel foglalkoztam, 
hogy hogyan le-
hetne rávenni a fo-
gyasztókat, hogy 
elsősorban meg-
újuló energiafor-
rásból származó 
v i l l am os en erg iát 
használjanak. 
A globális felme-
legedés egy lépé-
sét emeltem ki, a 
szén-dioxid kibo-

csátást, melynek korlátozását tűztem 
ki célul. Egy olyan megoldást kerestem, 
ami az embereket teszi környezettuda-
tosabbá, és átlátható, világos és egysze-
rű szabályokra épül.
Az én megoldásjavaslatom egy új valuta 
bevezetése lenne. Ez a valuta párhuza-
mosan működne a jelenlegi pénzügyi 
rendszerrel, és az lenne a feladata, hogy 
az árucikkek karbonlábnyomát mutassa. 
Tehát azt tükrözné, hogy az adott ter-
mék gyártása és szállítása során men-
nyi CO2 bocsájtódott ki a légkörbe. Ezt 
a Föld lakosai kapnák, birtokolnánk és 
költenénk. Mi hétköznapi emberek bo-
garásznánk vele, nem pedig az ENSZ és 

az államok bűvészkednének vele, mint 
ez a szén-dioxid kvótáknál látható. Az 
összes forgalomban lévő mennyiség 
azt tükrözné, hogy az adott időszakban 
mennyi CO2-t bocsáthatunk ki a légkör-
be. Ezt a pénznemet valamiféle alulról 
szerveződő kriptovalutaként képzelem 
el. Ezt az egyszerűség kedvéért szén-di-
oxid dollárnak neveztem el. Ez a pénz-
nem szabadon váltható lenne bármi-
lyen másik valutára.
Amikor besétálnék reggel a pékségbe, a 
süteményeken 2 árat látnék. Egy forintos 
árat és egy szén-dioxid dolláros árat. Az 
szén-dioxid dollár ár azt mutatná, hogy 
mennyi CO2 bocsájtódott ki a légkörbe, 
amíg az a termék eljutott hozzám. Egy 
túrós bukta kerülne nekem 200 forintba 
és 3 szén-dioxid dollárba.
Ma forintban fizetünk mind termékért, 
mind az elfogyasztott nem megújuló 
energiaforrásból származó energiáért. A 
klímaváltozást vissza lehetne fogni, ha 
ezt a megoldást választanánk. 

Torma Viola  
ösztöndíjas diák
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2021
ÉLE T MŰ

Dr. Petz 
Ernő
Többgenerációs svábként 
született Tolna Megyében 
(1937), és elsőgenerációs 
értelmiségiként vált mér- 

nökké a Műegyetemen (1960). Szakmai 
élete szorosan az energetikához kap-
csolódik. 1979-ig a Hőerőművek Tan-
szék tanársegéde, adjunktusa. 1979-től 
a Paksi Atomerőmű fejlesztési osztály-
vezetője, 1984-től az MVM műszaki-
gazdasági tanácsadója, osztályveze-
tője, főmérnöke. 1989-ben visszatér a 
Műegyetemre, a Nukleáris Technikai In-
tézet osz tály vezetőjeként a tanreak-
tor gazdája, docens, igazgatóhelyettes.  
A rendszerváltozás során pályázat út-
ján a Paksi Atomerőmű Rt. vezérigaz-
gatója (1991–94). 

1970-ben egyetemi doktori, 1980-ban 
kandidátusi címet szerez, 1993 óta 
címzetes egyetemi tanár. 1971–72-ben 
a Stuttgarti Egyetem vendégkutatója.

Oktatási és kutatási tevékenysége szer-
teágazó az energetika, hő- és atom-
erőművek, erőművi irányítástechnika 
és rendszertechnika területén. Szoros 
együttműködést alakít ki az erőmű-
iparral. 

Nyolc szakkönyv, illetve egyetemi 
jegyzet, 60 tudományos cikk, számos 
kutatási jelentés/tanulmány szerzője/
társszerzője. A 90-es évektől kezdve 
érdeklődése az energiapolitika felé 
fordul. A www.energiaakademia.la-
punk.hu honlap társalapítója, itt több 
mint 320 írása jelenik meg, elsősor-
ban a klíma- és energiapolitika tárgy-
körében.

K ÜLH O NI

Dr. Pardi 
Norbert
Pardi Norbert a Szegedi 
Tu d o m á n y e g y e t e m e n 
szerzett biológusi diplo-
mát biokémia és genetika 

szakirányon 2004-ben, majd ugyanitt 
doktori fokozatot 2011-ben. Mind diplo-
ma mind doktori dolgozatát Boros Imre 
professzor szakmai irányításával végezte, 
témája az ecetmuslica p53 fehérje köl-
csönható partnereinek azonosítása volt. 

Dr. Pardi 2011-ben csatlakozott Karikó 
Katalin és Drew Weissman professzo-
rok laboratóriumához a Pennsylvania-i 
Egyetemen, ahol a messzendzser RNS 
(mRNS) terápiás célú alkalmazásának le-
hetőségeit kutatta, különös hangsúllyal 
egy módosított mRNS alapú vakcinálási 
platform kifejlesztésére fókuszálva. A 
világon elsőként, 2015-ben publikálták 
a módosított mRNS-lipid nanopartikula 
platform létrehozását és jellemzését, 
majd 2017-ben szintén elsőként de-
monstrálták, hogy a platform kiválóan 
alkalmazható fertőző betegségek elleni 
vakcinák kifejlesztésére. A jelenleg nagy 
sikerrel alkalmazott Pfizer-BioNTech és 
Moderna COVID-19 elleni mRNS vakci-
nái ezen a technológián alapulnak. Dr. 
Pardi jelenleg a Pennsylvania-i Egyetem 
mikrobiológiai tanszékén vezeti önál-
ló kutatócsoportját, ahol számos más 
témakör mellett széles körű védettsé-
get biztosító influenza és koronavírus 
mRNS vakcinák kifejlesztésén dolgozik. 
Dr. Pardi az mRNS technológia úttörője, 
mintegy 30 másik laboratóriummal dol-
gozik együtt Ausztráliában, Ázsiában, 
Európában és Amerikában. Különösen 
fontosnak tartja a technológia magyar- 
országi bevezetését, ezért aktívan 
együttműködik számos kutatócsoport-
tal a Semmelweis Egyetemen, a Szegedi 
Tudományegyetemen és a Szegedi Bio-
lógiai Központban.
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Dr. Dunai 
László
Dunai László 1958-ban 
születet t Medgyesegy-
házán. 1983-ban diplo-
mázott a Műegyetem Épí-

tőmérnöki Karán, 1987-ben egyetemi 
doktorátust, 1995-ben kandidátusi 
fokozatot, 2008-ban az MTA doktora 
címet szerzett. 2016 óta az MTA levele-
ző tagja. A Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Hidak és 
Szerkezetek Tanszékének tanszékveze-
tő egyetemi tanára, az Építőmérnöki 
Kar dékán emeritusa. Szakterülete acél 
tartószerkezetek fejlesztése, mérete-
zése és tervezése.

Munkásságát a tudományos kutatás 
és a mérnöki alkotó tevékenység egy-
aránt jellemzi. Jelenleg vezetője egy 
végeselem-módszer alapú méretezési 
eljárásokat tartalmazó európai szab-
ványt fejlesztő munkacsoportnak. 
Szakértője, ellenőre vagy társtervezője 
az utóbbi két évtizedben megvalósult 
valamennyi hazai jelentősebb Duna- 
és Tisza-hídnak, és a budapesti tör-
ténelmi hidak felújításának. Vezetője 
számos gyakorlatban hasznosuló KFI 
projektnek, valamint kiemelt beruhá-
zásokhoz kapcsolódó statikai szakér-
tői munkának (ELI lézerközpont, Eif fel-
csarnok, Paks2).

Kimagaslóan eredményes hazai és 
nemzetközi kutatásszervezői tevé-
kenysége is. Kutató-fejlesztő munkája 
az egyetemi oktató-tehetséggondozó 
munkákban is hasznosult, kutató mű-
helyében eddig 16-an szereztek PhD 
fokozatot. Kimagasló szakmai munkáját 
2021-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

 

Dr. Kiss Rita 
Mária
Budapesten született 
1967-ben, 1991-ben a 
BME Építőmérnöki Karán 
építőmérnöki okleve-

let, 1997-ben kandidátusi fokozatot, 
2013-ban MTA doktora címet szerzett. 
2012 óta a BME Gépészmérnöki Kar 
Biomechanikai Kooperációs Kutató-
központ igazgatója, 2019 óta a Mecha-
tronika, Optika és Gépészeti Informa-
tika Tanszék tanszékvezető egyetemi 
tanára.

Kutatásaiban fontos szerepet tölt be 
az interdiszciplinaritás: szakterülete a 
mozgásvizsgálatok, humán anyagok 
mechanikai vizsgálata. Új eredménye-
ket ért el a mozgásvizsgáló eszközök 
fejlesztésében, a hirtelen irányváltoz-
tatás utáni egyensúlyozó képesség 
mérési módszerének kidolgozásában, 
a gerinc alakjának nem-invasív mód-
szerrel történő meghatározásában. 
Kutatócsoportjával kidolgozott be-
fogási és mérési módszerrel bizonyí-
totta, hogy a humán anyagok esetén 
a különböző sterilizációs és tárolási 
módszerek a szilárdsági jellemzőket 
eltérő módon befolyásolják. 

Számos nemzetközi és hazai szakmai-
tudományos szervezet tisztségvise-
lője, folyóiratok szerkesztőbizottsági 
tagja. Tudományos publikációinak 
száma több, mint 300, amelyekre 
közel 1200 független hivatkozást ka-
pott, h-indexe 20, 2 szabadalma van. 
Hat hallgatója szerzett PhD fokozatot. 
Iskolateremtő oktató és kutató mun-
kásságát 2021-ben Akadémiai Díjjal 
ismerték el.
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Dr. Maurovich 
Hor vat 
Pál
Maurovich Horvat Pál ha-
bilitált egyetemi docens, 
az MTA doktora, kardio-

lógus és radiológus szakorvos, a Sem-
melweis Egyetem Orvosi Képalkotó 
Klinikájának igazgatója, a Radiológiai 
Tanszék vezetője, az MTA-SE Kardio-
vaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport 
vezetője, a Magyar Kardiológusok 
Társaságának, valamint az Európai 
Kardiovaszkuláris Képalkotó Társaság 
alelnöke. 

Révkomáromban, Szlovákiában szüle-
tett 1978-ban. A Semmelweis Egyete-
men summa cum laude eredménnyel 
2006-ban szerzett általános orvosi 
diplomát. Egyetemi tanulmányait kö-
vetően az Egyesült Államokban, Bos-
tonban végzett kutatómunkát. A Har-
vard Egyetem Népegészségügyi Karán 
2012-ban szerzett mesterfokozatú dip-
lomát (Master of Public Health).

2013-ban, majd 2019-ben ismételten 
elnyerte az MTA „Lendület” program-
jának támogatását. 

Tudományos munkája elsősorban 
transzlációs jellegű klinikai kutatás. 
Kutatócsoportja a koszorúér-betegség 
modern képalkotó eljárásokkal tör-
ténő jellemzésével, egyénre szabott 
szív- és érrendszeri kockázatbecslés-
sel, valamint gépi tanulásra épülő képi 
diagnosztikai alkalmazások fejleszté-
sével foglalkozik. Tudományos ered-
ményeiről több mint 190 angol nyelvű 
közleményben számolt be, amelyek 
összesített impakt faktora meghaladja 
a 800-at, közleményeit több mint 8000 
alkalommal idézték.

 

Dr. Váncza 
József
Budapesten született, 
1960-ban. Diplomáját 
1984-ben szerezte a BME 
Villamosmérnöki Karán, 

1994-ben lett a műszaki tudományok 
kandidátusa. Egyetemi végzése óta az 
akkori MTA, mai ELKH Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutatóintézet 
(SZTAKI) munkatársa, a Mérnöki és Üz-
leti Intelligencia Kutatólaboratórium 
társalapítója, 2015-től vezetője. 

Kutatási területei a mesterséges in-
telligencia műszaki alkalmazásai, ter- 
melésinformatika, kiber-fizikai gyártó- 
rendszerek, ember-robot együttmű-
ködés, kooperatív és fenntartható 
termelés hálózatokban. Munkáiban 
mindvégig az egyetemi és kutató-
intézeti szféra és az iparvállalatok 
együttműködését kezdeményezte, az 
innovációs folyamat gyorsítására tö-
rekedett.  Három évtizede vesz részt 
az egyetemi oktatásban: elsősorban a 
BME Gépészmérnöki Karán tanít, ahol 
a Gyártástudomány és -technológia 
Tanszék docense (2007–). Az Interna-
tional Academy for Production Rese-
arch (CIRP) rendes tagja (2008–), ahol a 
Production Systems and Organisations 
bizottság volt elnöke (2016–2019), a 
szerkesztő bizottság alelnöke (2021–). 
A Magyar Mérnökakadémia (2015–) és 
International Academy of Engineering 
and Technology (AET) tagja (2021–). 
200 feletti tudományos közleményére 
eddig mintegy 3000 nemzetközi hivat-
kozást kapott, 7 nemzetközi szabada-
lom részese. 
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Dr. Zsoldos 
Ibolya
Szentesen született 1960-
ban. A Horváth Mihály 
Gimnáziumban érettségi-
zett. A Budapesti Műsza-

ki Egyetemen matematikus-mérnöki, 
majd számítógépes elektronikus ter-
vezés szakmérnöki diplomát szerzett. 
Az Erőmű Javító és Karbantartó Válla-
latnál fejlesztőmérnökként dolgozott 
(1983–94). A Szent István Egyetemen 
szerzett PhD fokozatot, itt kutatott, ok-
tatott 15 évig (1995–2010). A Széchenyi 
István Egyetemen az Anyagtudományi 
és Technológiai Tanszék vezetője 2010 
óta. MTA doktora 2012 óta. Az MTA 
Anyagtudományi és Technológiai Bi-
zottság tagja.

Meghatározó szerepe volt a kompu-
ter tomográfia ipari alkalmazásainak 
bevezetésében és módszertanának 

kidolgozásában. Fő kutatási területei: 
random rendszerek, grafén szerkeze-
tek szimulációi, önszervező viselkedé-
sének vizsgálatai, nanotechnológiai 
őrlőmalmok energetikai számításai. 
Többnyire ezeken a területeken érte el 
nemzetközileg is elismert eredménye-
it: egy szabadalom, hetven folyóirat-
cikk, néhány száz hivatkozás (MTMT-
ben részletezve). Számos PhD hallgató 
témavezetője. Magyar és Európai Uni-
ós kutatási pályázatok elnyerésében, 
kidolgozásában vezetőként segítette 
a tanszékét.

Széchenyi István ösztöndíjas volt 
(2002–2005), vendégkutatóként dol-
gozott az USA-ban (Indiana University, 
Biocomplexity Institute, Bloomington, 
2006).

2021 és 2020 évi Gábor Dénes díjazottak (2022. május 12. MTA Díszterem)

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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2020
ÉLE T MŰ

Dr. Csicsery
Zsigmond
Budapesten születet t 
1929-ben. A Műegyetem 
vegyészmérnöki karán 
végzett 1951-ben. Dol-

gozott a For te-nál,  majd a Richter 
Gedeon Gyógyszergyárban.

Ötvenhat októberben az Egye-
sült Államokba ment. Első állása a 
Monsanto vállalat kutatóintézeté-
ben, Daytonban volt .  1959 őszétől 
Evanstonban, a Nor thwestern Egye-
tem „Vladimir Ipatief f ” laboratóri-
umában dolgozott doktorátusán. 
1961 végén  doktorált .  1986-ig a 
Chevron olajvállalat kutatójaként 
Kaliforniában dolgozott.  Ott kezdett 
foglalkozni molekula-szita katalizá-
torokkal és alakszelektív katalízissel. 
Az egyik féle alakszelektív katalízist 
(“Restricted transition state type 
shape selectivity” ) ő fedezte fel . 
Nyolcvanhat elejétől mint tanácsadó 
dolgozott.  Az USA-n kívül a legtöbb 
munkája Indiában, Finnországban, 
Olaszországban, Dél-Afrikában, és 
Kínában volt .  Indiában öt évig, mint 
az UNIDO vezető tanácsadója (“Chief 
Technical Advisor” ) dolgozott.

Szakterülete: heterogén katalízis, 
molekula sziták , zeolit kémia és ka-
talízis,  alakszelektív katalízis,  petró-
leum technológia.

Legjelentősebb eredményei az alak-
szelektív katalízis és a dehidrocik-
lodimerizáció (C3-C5 paraf f inok ka-
talitikus aromatizálása) felfedezése, 
valamint egy ötéves UNIDO/UNDP 
projekt irányítása Indiában. 

Szaklapokban több mint 50 cikke je-
lent meg. 26 szabadalma van.

Dr. Fekete 
Andrea
Fekete Andrea gyer-
mekgyógyász, a Sem-
melweis Egyetem do-
cense. 1975-ben szüle- 

tet t Budapesten. 2001-ben diplo-
mázott a Semmelweis Egyetem általá-
nos orvosi karán, majd ugyanitt 2004-
ben szerzett PhD fokozatot, a renális 
oxigénhiányos károsodás témakörében. 
Vendégprofesszorként több évet töltött 
Németországban és az Egyesült Államok-
ban, ahol a vesebetegségek genetikai és 
molekuláris biológiai hátterével kapcso-
latos kísérleteket végzett. Eredményeiket 
vezető lapok, a Nature Genetics, illetve 
az EMBO Journal közölte. 

Hazatérve, a krónikus vesekárosodás kiala-
kulásával foglalkozott. 2011-ben Lendület 
ösztöndíjat nyert, kutatásai innentől a di-
abétesz okozta sokszervi szövődmények, 
elsősorban a vesekárosodás új terápiás 
lehetőségeinek felfedezésére irányultak. 
Eredményeit számos szakmai díjjal jutal-
mazták, többszörös Bolyai és Magyary 
ösztöndíjas, elnyerte a Richter Gedeon 
Zrt., Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft., 
Sanofi–Aventis Magyarország Kereskedel-
mi és Szolgáltató Zrt. kutatási díját, Miklós 
György, Talentum Akadémiai Ifjúsági, Ju-
nior Prima és L’Oreal Unesco díjat kapott. 
Kutatási eredményei alapján több mint 
150 cikk, 6 könyvfejezet készült, hivatkozá-
sok száma 2000+, Hirsch-indexe: 23. Több 
szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tag-
ja, társszerkesztője. 

Társalapítója és vezetője a SigmaDrugs 
biotech start-up vállalkozásnak, munka-
társaival több hasznosítható, gyógyszer-
fejlesztési szempontból is fontos szaba-
dalmat hoztak létre, mely Semmelweis 
Innovációs Díjat kapott. A tüdőhegesedés 
kezelésében hatékony szabadalmuk alap-
ján novemberben megkezdődött az a 
fázis II tanulmány, amelynek keretei között 
középsúlyos COVID betegek részesülnek 
fluvoxamin terápiában.
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Dr. Hebling 
János
Zircen született 1954-ben. 
Szegeden, a József Atti-
la Tudományegyetemen 
okleveles fizikusként vég-

zett (1978), majd ugyanitt egyetemi 
doktori címet szerzett (1981). 1992-
ben lett a fizikai tudomány kandidá-
tusa, majd 2003-ban az MTA doktora. 
A PTE Kísérleti Fizika Tanszék vezetője 
(2004–2012), a PTE Fizikai Intézet igaz-
gatója (2008–2018), az MTA–PTE Nagy-
intenzitású Terahertzes Kutatócsoport 
megalapítója és vezetője (2012–).  

Fő kutatási területe az ultrarövid im-
pulzusú nemlineáris optikai eszközök 
fejlesz tése. Kidolgozta a spektrális 
bontóelemek általános elméletét. 
2002-ben javasolta, és azóta mun-
katársaival közösen folyamatosan 
fejlesz ti  a döntött impulzusfronttal 
gerjesz tet t litium-niobát, i l letve fél-
vezető alapú teraher tzes (THz-es) 
impulzusforrásokat.  Jelenleg ezek a 
legelterjedtebb nagyenergiájú (> 1 mJ) 
THz-es források . 

A THz-es forrásokkal, és azok alkalma-
zásaival kapcsolatos innovációit több, 
mint 20 szabadalom védi.

Kutatási tevékenységének nemzetkö-
zileg magas szinten történő elisme-
rését mutatja publikációinak magas 
független hivatkozási száma (>6000), 
és tiszteleti tagsága az Amerikai Op-
tikai Társaságban (OSA Fellow, 2014), 
és tagsága az Európai Fizikai Társaság 
(EPS) Kvantumenlektronikai és Optikai 
Bizottságában (2015–). Főbb kitünte-
tések: Selényi Pál Díj (1992); MTA Fizi-
kai Fődíj (2012); Széchenyi Díj (2015); 
Jedlik Ányos Innovációs Díj (2016); 
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj (2019). 

Dr. Kacskovics 
Imre
1961-ban született Bu-
dapesten. Állatorvos-
doktorként végzett az 
Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i 

Egyetemen 1987-ben. 2006-ig a SZIE 
Állatorvostudományi Kar Élettani és 
Biokémiai Tanszékén dolgozott, mi-
alatt az Egyesült Államokbeli Iowai 
Egyetemen volt posztdoktor, majd 
rendszeresen végzett kutatásokat a 
Karolinska Intézetben. 1998-ban sze-
rezte meg PhD fokozatát. 2006-tól az 
ELTE, TTK Immunológiai Tanszéken 
folytatta pályáját, 2013-ban sikerrel 
védte meg az MTA doktori értekezé-
sét. 2015-től az ELTE Immunológiai 
Tanszék vezetője lett, 2019-től az ELTE 
TTK dékánjaként dolgozik.

Tudományos érdeklődésének közép-
pontjában az ellenanyagok molekuláris 
genetikai elemzése, strukturális-funk-
cionális tanulmányozása, a humorális 
immunválasz kutatása áll. 2007-ben 
hatékonyabb ellenanyagfejlesztéssel 
kapcsolatos szabadalmaztatott eljárást 
fejlesztett ki, amelyet azóta cégeiben 
(ImmunoGenes Kft., ImmunoGenes-
ABS Zrt.) hasznosít. Sokrétű tevékeny-
sége révén aktívan fejleszti a hazai 
gyógyszerbiotechnológiát.

2001–2016 között a Magyar Immuno-
lógiai Társaság főtitkára, alelnöke és 
elnöke volt, 2012 évtől társelnöke a 
Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpár-
toló Társaságnak, valamint tagja a Eu-
ropean Academy of Sciences and Arts 
szervezetnek.

Elismerések: Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, 
Szent István Egyetem Aranyérem, az 
ELTE Innovatív Kutatója, Akadémiai-
Szabadalmi Nívódíj, Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje (polgári tagozat).

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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Keserű 
Györg y M ik lós
1967-ban született Bu-
dapesten. Vegyészmér-
nökként végzett a BME 
Vegyészmérnöki Karán, 

majd a PhD-fokozat megszer-
zését  követően a  Sanof i–Avent is  
CHINOIN Gyógyszergyár egyik kémiai 
kutatólaboratóriumának vezetője lett. 
1999-ben a Richter Gedeon Nyrt-ben 
a számítógépes gyógyszertervezéssel 
foglalkozó csoport vezetésére kapott 
megbízást. 2003-ban MTA doktora cí-
met szerzett, majd a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
egyetemi magántanárnak nevezték ki. 
2007-től 2012-ig volt a Richter originá-
lis kémiai kutatásáért felelős vezetője. 
2013 és 2015 között az MTA Természet-
tudományi Kutatóközpontjának volt 
főigazgatója, 2015-től a BME egyetemi 
tanára és az TTK Gyógyszerkémiai ku-
tatócsoportjának vezetője. Összesen 
11, emberi kipróbálásra került vegyü-
let azonosításában vett részt. 21 sza-
badalomban szerepel feltalálóként. 
Hozzájárult az antipszichotikus hatású 
Cariprazine felfedezéséhez, amelyet 
az Európai Unióban és az Egyesült Ál-
lamokban is engedélyeztek. A gyógy-
szerkémiában e lér t  eredményeiér t 
2014-ben Overton-Meyer díjjal tün-
tették ki. 2016-ban a Royal Society of 
Chemistry ’Fellow’ tagja lett. 2019-ben 
az MTA levelező tagjának választották. 
Tudományos eredményeit több mint 
250 folyóiratcikkben és több mint 10 
könyvben és könyvfejezetekben kö-
zölte, amelyekre több mint 5000 füg-
getlen idézetet kapott. 

Dr. Kruppa 
József
Kisvárdán született 1960-
ban. Öntözéses-meliorá-
ciós üzemmérnök (1981), 
agrármérnök (1988), dr. 

univ. (1994), dr. PhD (2001). Agronó-
mus (1981–1987), majd kutató (oszt.
vez és tud. ig.h.) Kisvárdán. USAID bur-
gonya program irányítója (1995–99). 
– Dutch – Hungarian Potato Project 
koordinátora (1997–99). Debreceni 
Egyetemen adjunktus, majd tudomá-
nyos főmunkatárs (2000–2007). 2008 
-tól a Kruppa–Mag Kutató Kft. alapító 
tulajdonosa, ügyvezetője. Nyelvtudá-
sa: angol (szakmai) és orosz középfok. 
Tudományos eredményei: 11 államilag 
elismert fajta nemesítője, társnemesí-
tője – ebből 5 növényfajta oltalmat is 
kapott. MTMT publikációi száma 163. 
37 könyv szerzője, társszerzője – 10 
egyetemeken és főiskolákon engedé-
lyezett tankönyv, 5 idegen nyelvű. 

Elismerései: Mag aranytoll díj (1999), 
Debreceni Egyetem „Dezső György 
alapítványi díj” (2004), Tessedik Sámu-
el Főiskola címzetes főiskolai tanára 
(2006), Tankönyv Nívódíj (Növényter-
mesztéstan I–II, 2007), DE tiszteletbeli 
docense (2008), Sz-Sz-B. megye 2013. 
év vetőmag nemesítője (2013); Fleisch-
mann Rudolf díj (2014); Jedlik Ányos 
Díj (2015), Debreceni Egyetem címze-
tes egyetemi tanára (2015). Fontosabb 
tagságai: Magyar Növénynemesítők 
Egyesülete (1989–), MTA Növényter-
mesztési Tudományos Bizottság tagja 
(2008–2009), MTA Növénynemesítési 
Tudományos Bizottság tagja (2014–).
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Dr. Németh 
Géza
A BME Távközlési és Média-
informatikai Tanszék habi-
litált egyetemi docense, a 
Beszédkommunikáció és 

Intelligens Interakciók Laborcsoport 
(SmartLabs) vezetője 1959-ben Bu-
dapesten születet t .  A BME-n villa-
mosmérnök (1983),  híradástechnikai 
szakmérnök (1985) majd PhD (1997) 
fokozatott szerzett .  A BME iskolate-
remtő oktatója 1987-ben let t tanár-
segéd Gordos Géza kutatócsoport-
jában. 

Tématerülete a beszédinformációs 
rendszerek , a multimodális és a mo-
bil  ember-gép inter fészek körében 
az alapkutatástól,  a fejlesz tésen át 
az alkalmazásig terjed. Számos nem-
zetközi szinten is innovatív interak-
ciós megoldás meghatározó alakja 

(MULTIVOX beszédszintetizátor csa-
lád, MAILMONDÓ elektronikus-levél 
felolvasó, ProfiVox, a legelterjedteb-
ben használt PC-s felolvasó rend-
szer a látássérült emberek számára 
Magyarországon, SMSMondó világ-
első okostelefonos SMS-felolvasó, 
ProfiVox-Korpusz, a MÁV állomások 
hangos utastájékoztatója). 

2019-től az EU mesterséges intelli -
gencia plat formjának (www.ai4eu.
eu) magyar kapcsolat tar tója (NCP), 
a Mesterséges Intelligencia Koalíció 
(ht tps://miagyakorlatban.hu/ ) nem-
zetközi kapcsolatok munkacsoport 
vezetője. A budafoki református 
gyülekezet kurátora.

Legfontosabb elismerései:
1999: Megosztott Akadémiai Díj .
2004: Magyar Köztársasági
Érdemrend T isz tikereszt
2011: Akadémiai Nívódíj 
2013: Mester tanár  

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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ÉLE T MŰ

Dr. Bartha
László
Mezőhegyesen szüle-
tett 1945-ben. Vegyész-
mérnök (1970) Veszpré-
mi Vegyipari Egyetem, 

ugyan itt dr. techn. (1972), a kémiai 
tudomány kandidátusa (1979). 1970-
től az Ásványolaj- és Széntechno- 
lógiai Tanszék oktatója, 1999–2006 tv. 
egyetemi docens, 2006–2009 tv. egye- 
temi tanár, 2009–2013 a Pannon Egye-
tem ny. egyetemi tanár. Kutatásait a 
kenőolaj adalékok, és egyéb olajipa- 
ri adalékok előállításának és alkalma- 
zásának területén végezte. Kutatási és 
vezetői eredményei alapján létrejött 
és a MOL csoport  ma is működő üze- 
meinek termékei és  kapacitásai a kö- 
vetkezők: hamumentes alkenil-szuk- 
cinimid diszpergens (3000 t/év, 1987), 
polialkenil- poliszukcinimid (3000 t/év 
1991),  zsírsav-politilénglikol ész ter 
emulgeátor és szulfurált zsírsavészter 
(400 t/év, 1994) ), útépítési gumibitumen 
(5000t/év 2012),  két új nemionos 
tenzid (5000 t /év, 2017).   A Shell,  Lub- 
rizol,  BASF, vegyipari vállalatokkal 
folyó közös K+F tevékenységekben 
is szerepet vállalt .  2013-tól,  a MOL 
Nyrt. szakértője. 25 találmány (15 hasz- 
nosult), 95 cikk, 550 hivatkozás. 

Elismerések : 2000 MOL Tudományos  
Díj ,  2002 MTA Varga József Műszaki 
Alkotói Díj ,  2010 MKE Than Károly 
Emlékérem, 2013 A Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje.

ÉLE T MŰ

Sz ige t hy
Dez ső
Kaposváron születet t 
1949-ben. Kiváló ered-
ménnyel végzett 1974-
ben az ELTE TTK Ve-

gyész Szakán. Az MTA Műszaki Fizikai 
Kutató Intézettudományos munka-
társa 1982-ig. 1982–85-ig a Mikroelek-
tronikai Kormányprogram irányítá-
sában vett részt. 1984-től már bará- 
taival vállalkozásba kezdett és ez a 
tevékenysége is szorosan kötődött a 
K+F területhez. 1985–89-ig az Országos 
Műszaki Információs Központ és Könyv-
tár keretein belül a K+F és licence in-
formációs rendszer vezetője. 1989-ben 
közgazdász  diplomát  is  szerzett. 1990-ben 
két kutató intézettel és több nemzet-
közi hírű tudóssal összefogva megala- 
pította a Technoorg Linda Kft-t, amely-
nek azóta is vezetője. Az elmúlt 30 év 
fejlesztései főként az elektronmikroszkó- 
pos mintapreparálás területére, a nanoré- 
szecskék különböző paramétereinek méré- 
sére, mini-lézerek és egyéb lézer app- 
likációk fejlesztésére – mint például a digi- 
tális holografikus interferometrián alapuló 
deformáció és feszültségmérés – fóku- 
szált. Szakmai vezetésével és a részvé- 
telével létrejött szabadalmakra támasz- 
kodva állt elő az ionsugaras mintaelő- 
készítő berendezések egy új családja, 
amely a világon a legmagasabb elvárá- 
soknak is képes egyedülállóan megfe- 
lelni a pásztázó és transzmissziós elek- 
tron-mikroszkópia világában. Jelenleg több 
mint 10 K+F projekt műszaki-szakmai 
vezetését végzi hozzájárulva a jövő év- 
tized szakmai és üzleti sikereihez. Látás- 
módja egyedülálló, amelyet mindig a nagy 
ötletek gyakorlatban való hasznosítására 
való törekvés jellemzett. 28 tudományos 
cikk nemzetközi folyóiratokban, több 
mint  35  nemzetközi  konferencián  való  rész- 
vétel, 4 nemzetközi szabadalom, és közel 
20 sikeresen lezárt K+F pályázat fémjelzi 
munkásságát.

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K
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K ÜLH O NI

Pető 
Mária
1964-ben végzett Baróton 
(Erdélyben). A Temesvári 
Tudományegyetemen (1982) 
végzett fizikusként. ELTE 

Fizika tanítása programján PhD fokozat 
2017-ben.

1990-től a sepsiszentgyörgyi Székely Mi- 
kó Kollégium fizikatanára illetve 2019-től 
a Megyei Tehetségközpont megbízott 
igazgatója. Tanárként Romániában első- 
ként nevezett be és vett részt eredmé- 
nyesen az ESA által szervezett „CanSat”- 
miniszatellit építési versenyen, amely- 
nek célja, hogy a középiskolások körében 
népszerűsítse az űrkutatás szépségeit, 
kihívásait. A feladat egy olyan eszköz épí- 
tése, ami szimulálja a valódi mester- 
séges holdak szerkezetét, és alkalmas 
tudományos feladat ellátására. Köte- 
lezően mérni kell a légkör alapvető 
jellemzőit (nyomás, hőmérséklet), rádió- 
kapcsolatot kell létesíteni és fenntar- 
tani a repülő egység és a földi állomás 
között, valamint egy olyan újszerű 
űrkutatási feladat kitalálása, amit a 
csapat végre tud hajtani. A tanárnő 
munkájának fontos része az Arduino 
mikrokontroller és fejlesztői környezet, 
a robotok, a rádiókommunikáció kér- 
déseinek megismertetése a diákokkal. 
Munkája során sikerül úgy ötvözni a 
tanórai kihívásokat és a szakköri fog-
lalkozások feladatait, hogy a tanulók 
kreatív energiáját, ötleteit hasznosítva 
kiváló eredmény születhessen, anélkül, 
hogy a diákok ezt tehernek éreznék. 
5 feletti meghívott előadása összegezi. 

K ÜLH O NI

Dr. Rekeczky  
Csaba
Rekeczky Csaba PhD 
fokozatát Roska Tamás 
doktori iskolájában a 
Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen sze- 
rez te. Post Doc-ként és kutató-
ként több évig az MTA SZTAKI-ban, 
az USA-ban a kaliforniai Berkeley Egye- 
temen, ill. Japánban a Tokushima Egye-
temen dolgozott. Kutatómérnökként 
kulcsfontosságú innovációkkal járult 
hozzá az erősen párhuzamos, cellu- 
láris nemlineáris hálózat alapú szá- 
mítási architektúrák megalkotásá- 
hoz, elsősorban nemlineáris dif fú- 
ziós és hullám-típusú számítási tech- 
nikák k idolgozásával.  A neuromor f és 
bio-inspirált képfeldolgozás út törő- 
jeként, munkatársaival új multi-fo- 
veális látórendszer t tervezett,  amely- 
nek beágyazott rendszerekben tör-
ténő megvalósítása a közelmúlt egyik 
jelentős magyar star t-up sikeréhez 
vezetett (az Eutecus, Inc. cég társ- 
alapítójaként és CEO-jaként először 
a Sensity,  Inc. szilicium völgyi star t- 
up vállalkozással való összeolvasz- 
tásban, majd a Verizon telekommu- 
nikációs óriáscégnek tör ténő ela- 
dásában vállalt főszerepet).  Jelenleg 
a Verizon SC divízió számítógépes 
látást és az autonóm autók szen- 
zoros infrastruktúra fejlesz tését irá- 
nyító igazgatója. Több amerikai és 
európai egyetem doktori iskolájával 
építet t k i  tar tós együttműködést – a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem és 
a Politecnico di Torino docense, az 
IEEE CAS és IJCTA szerkesztő bizott- 
ságának tagja.

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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D r.  Baláz si 
Cs aba 

1970-ben született Szé-
kelyudvarhelyen. 
A brassói „Transilvania” 
Egyetemen okleveles 

kohó-mérnökként végzett (1993), 
PhD fokozatot szerzett a Miskolci 
Egyetemen (2000), MTA doktora (2014). 
A Műszaki Fizikai és Anyagtudomá-
nyi Intézet osztályvezetője (2006–
2012), a Bay Zoltán Nonprofit Kft. 
Anyagtudományi Intézet igazgatója 
(2013–2015), majd 2016-tól az Energia- 
tudományi Kutatóközpont tudományos 
tanácsadója. A kerámia kompozit anya- 
gok alkalmazásközpontú létrehozásával, 
az új anyagok fizikai és funkcionális tu- 
lajdonságainak meghatározásával nem- 
zetközileg is kiemelkedő és elismert 
eredményeket ért el, melyekkel hozzá- 
járult a magyar műszaki anyagtudomány 
fejlődéséhez. Ezen a területen elsőként 
új anyagot dolgozott ki (szén nanocsővel 
és grafénnal adalékolt szilíciumnitrid 
kompozit), a szakterület egyik vezető 
kutatójává vált. Környezetkímélő eljá- 
rással tojáshéj újrahasznosításával új 
csontpótló anyagokat,  majd nagy 
mennyiségben előállítható többréteges 
grafént fejlesztett az ipar számára. 180 
nemzetközi rangos szakmai közlemény 
(összesített IF > 250), 30 könyvfejezet 
szerzője, 9 szabadalomban társszerző. 
Munkáira eddig 2000 független hivatko- 
zás érkezett, Hirsch-indexe: 30. Több ha-
zai és nemzetközi szervezet vezetőségi 
tagja, köztük a Szilikátipari Tudományos 
Egyesület, Európai Kerámia Társaság. El-
ismerések: MTA Bolyai Plaquett (2009), 
„ECerS Fellow” (2017).

. 
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Dr. Czigány 
Tibor
1963-ban született Buda- 
pesten, gépészmérnöki 
oklevelet 1988-ban szer- 
zet t  a  BME Gépészmér- 

nöki Karán. 1997-ben PhD fokozatot, 
2005-ben MTA doktora címet szerzett. 
2013-ban az MTA levelező, majd 2019-
ben az MTA rendes tagjának választották.

Hazai és nemzetközi tudományos szer-
vezetek tisztségviselőjeként, folyóiratok 
szerkesztőjeként jelentős szakmai köz-
életi munkát végez. 2001–2014 között a 
Polimertechnika Tanszék vezetője, 2012–
2019 között a Gépészmérnöki Kar dé-
kánja volt, 2012 óta vezeti az MTA–BME 
Kompozittechnológiai Kutatócsoportot. 
Jelenleg a BME Gépészmérnöki Kar Poli- 
mertechnika Tanszék egyetemi tanára.
Szakterülete a kompozit szerkezeti anya- 
gok és technológiák, anyagvizsgálat, po- 
limerek hegesztése. Új eredményeket ért 
el kompozit anyagok és kompozit előál-
lítási technológiák fejlesztésében, ipari 
bevezetésében. Munkáiban hangsú- 
lyos szerep jut a fenntartható fejlődés- 
nek, a környezetvédelemnek és a bio- 
polimerek, valamint a biokompozitok al-
kalmazhatóságának. Tudományos mun- 
kásságát fémjelzi több, mint 300 pub- 
likációja és az azokra kapott közel 4200 
független hivatkozása. H-indexe 36, 
összesített impakt faktora több, mint 
200. Iskolateremtő kutató, eddig 19 PhD 
hallgatója szerzett fokozatot. Kimagasló 
szakmai és oktató munkáját 2018-ban 
Széchenyi-díjjal ismerték el.

Domokos 
Gábor
Budapesten születet t 
1961-ben. A BME-n okle-
veles építészmérnökként 
végzett (1986), kandidá- 

tusi (1989) majd MTA doktra (1998) 
címet szerzett .

1996 óta a BME Szilárdságtani és Tar- 
tószerkezeti Tanszékének egyetemi 
tanára. 2004-ben az MTA levelező, 
2010-ben rendes tagja lett. 2000 óta 
a BME Csonka Pál Doktori iskola veze-
tője. 1998 óta a Cornell  Egyetem Gé-
pész- és Repülőmérnöki Kar c.  egye- 
temi tanára, 2008/2009-ben a Cam- 
bridge-i Trinity College és a Cambrid- 
ge-i Egyetem vendégprofesszora.
Kutatásai során matematikai modelle- 
ket alkalmazott széles körben, bioló- 
giai,  paleontológiai,  populáció-dina- 
mikai,  geofizikai,  mechanikai és pla- 
netológiai feladatok megoldásában. 
Várkonyi Péterrel közös eredménye a 
Gömböc nevű test,  amellyel V. I .  Ar-
nold egy sejtésére adtak konstruktív 
bizonyítást.

Magyar és amerikai kutatókkal k ifej- 
lesz tet t,  a Gömböcre épülő modellje 
segítet t leírni a kopás okozta alak-fej-
lődési folyamatokat.  Erre a modell- 
re támaszkodott az a NASA-val kö- 
zös kutatás, amelynek során a Mars 
kavicsainak formájából következtet-
tek ősi marsi folyók létezésére.

Ugyanezen modell adott egy termé-
szetes magyarázatot az elsőként 
észlelt intergalaktikus asz teroida, a 
k iváló kutatók által is űrhajónak vélt 
‘Oumuamua sajátos formájára.

A Gömböc formája azonban nem 
csak természettudományos kutatást, 
hanem neves művészeket és k ie-
melkedő mérnöki és gyógyszeripari 
innovációkat is inspirált szer te a vi-
lágon.

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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Dr. Janáky
Csaba
1984-ben szültett Szege-
den. A Szegedi Tudomány- 
egyetemen végzett okle- 
veles vegyészként (2007) 

és  közgazdászként  (20 09),  majd 
ugyanit t  szerez te  PhD fokoz atát 
(2011).  Mar ie  Cur ie  ösz töndí jasként 
kutatot t  a  U T Ar l ington (USA) 
egyetemen,  amely  projek t jét  a 
program sikertörténetei közé válasz- 
tották. 2014-ben az MTA Lendület Prog- 
ram támogatásával alapított kutató- 
csoportot az SZTE-n. Sikerrel épített 
föl egy elektrokémia és fotoelektro- 
kémia témában működő kutatócsopor- 
tot, amely mind alapkutatási, mind al- 
kalmazott kutatási témákban élvonal- 
beli tevékenységet folytat. Ezt jelzi 
az elmúlt 5 évben megjelent 50 ran- 
gos közlemény (teljes IF > 400), 4 sza- 
badalmi bejelentés, valamint az elnyert 
külföldi (pl. ERC Starting Grant) és ha- 
zai támogatások. Erre a tudásbázisra é- 
pítve az elektrokémiai hidrogéngen- 
gerátorok fejlesztése és a szén-dioxid 
elektrolizáló berendezések fejlesztése 
terén ért el áttörő, az iparban alkal- 
mazható eredményeket. 2019-ben a 
ThalesNano Zrt-vel közösen kifejlesz- 
tett H-Genie hidrogéngenerátor elnyerte 
az „Innovációs Oscar”-nak is nevezett 
R&D 100 Awardot, amíg a többrétegű 
szén-dioxid átalakító elektrolizáló cel- 
lájuk  referenciapontként  szolgál  a  tudo- 
mányterület számára. Jelenleg célja a 
technológia méretnövelése és egy or-
szágos szén-dioxid hasznosítási prog-
ram elindítása.

Dr. Laszlovszky 
István
1954-ben született Buda- 
pesten. 1978-ban gyógy-
szerészként végzett  
(SOTE), 1980-ban dokto- 

rált (SOTE). 1984-ben szakvizsgát, 1996-
ban másoddiplomát szerzett me- 
nedzsmentből (Open University  Oxford). 
1978-tól dolgozik a Richter Gedeon 
Nyr t.-ben kutatógyógyszerészként, 
jelenleg mint k linikai projekt koor- 
dinátor. 1978–2003 között a non-klinikai 
kutatás (neurokémia, farmakológia), 
majd 2003-tól a klinikai kutatás terü- 
letén dolgozik, elsősorban a központi 
idegrendszerre ható szereket kutat- 
va. 2004 óta a kariprazin klinikai fej- 
lesz tését koordinálja.  1989-1991 kö- 
zött vendégkutató a Nathan Kline In- 
stitute-ban, majd a Rutgers Universityn 
(USA).

Tudományos közleményeinek száma 
55, hazai és külföldi előadásai, poszte-
rei száma több mint 330, könyvfejeze-
tei száma 4. Két könyvet fordított, illet-
ve egyet írt és szerkesztett. Összesített 
impakt faktora 222, h-indexe 21, hi- 
vatkozásai száma több mint 1350. Ta-
lálmányai száma meghaladja a 40-et. 
1998-tól az MGYK Budapesti Szerve- 
zet vezetőségi tagja. Egy ciklusra az 
Ipari Gyógyszerészeti Szakmai Kollé- 
gium elnöke. 2005 óta a „Gyógy- 
szerészet” szerkesztője. Évek óta ok- 
tat a graduális és posztgraduális gyógy- 
szerészképzésben.

Elismerések: Pro Homine Nobile Phar- 
maciae emlékérem (2002, 2010), Pillich 
Lajos emlékdíj (2009), Koritsánszky Ot-
tó emlékérem (2016).
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Dr. Reith 
András
1974-ben született Buda-
pesten. 2000-ben diplomá-
zott a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építészménöki 

Karán, ahol 2005-ben védte meg PhD 
fokozatát.  2009-ben a Technische 
Universität München Clima Design 
szakán szerzett posztgraduális MSc 
diplomát. Tevékenysége kiterjed az 
épület léptékű innovatív fejleszté- 
sektől a globális léptékű modellek meg-
alkotásáig. Az üveg építészeti alkal- 
mazásáról publikált összefoglaló köny- 
ve egyedülálló elméleti és gyakorlati 
útmutató. Az első hazai Smart City stra- 
tégia társszerzője. A Budapest 2030 és 
2020 stratégiák „Klímavédelem és ha-
tékony energiafelhasználás” fejezeté- 
nek vezető szerzője. Díjnyertes épüle- 
tek vezető tervezője, ahol az elméleti 
kutatásokból leszűrt tapasztalatait való- 
sítja meg. Az ABUD Mérnökiroda ala-
pítója, a BME CSP és PTE BM Doktori 
Iskoláinak témavezetője, a PTE MIK kuta- 
tója és a Budapesti Építész Kamara alel-
nöke. A Magyar Környezettudatos Építés 
Egyesületének (HuGBC) alapítója és ko- 
rábbi elnöke. 2013-ban az Éghajlat-vál- 
tozási Kormányközi Testület (IPCC) szak- 
értő lektora volt. Tagja az emberi épü- 
lethasználati szokásokat elemző nem- 
zetközi kutatóhálózatnak (IEA-EBC Annex 
66). A regeneratív építés jövőjét kutató 
RESTORE COST Action szerkesztőbizott-
ságának elnöke. A G17 EU ÖGNI de-
legáltja. Nemzetközi folyóiratok lektora 
és szerkesztőbizottsági tagja. Több mint 
100 alkotás és tudományos publikáció 
szerzője.

Veres 
Mihály
1968-ban született Tisza-
lökön. Fizikusként vég- 
zett a KLTE Természet-
tudományi Karán.

Szakmai munkásságát a Gábor Dénes dí-
jas Hertelendi Ede irányítása alatt kezdte 
az MTA Atommagkutató Intézetében, a 
Paksi Atomerőmű radiokarbon kibo- 
csátásának mérésével.  2000-től az 
ISOTOPTECH ZRt. vezérigazgatója.

Paksot, illetve a magyarországi radio- 
aktívhulladék-tárolókat érintő jelentő- 
sebb eredményei, azok technológiai 
rendszerei ellenőrzéséhez, kibocsá- 
tás- és környezetellenőrző rendsze- 
rei kiépítéséhez, fejlesztéséhez, va- 
lamint a radioaktív hulladékok minősí- 
téséhez, kezeléséhez, végleges elhe- 
lyezéséhez tartoznak. A Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség révén részt 
vett számos, a témákhoz tartozó nem-
zetközi misszióban. A Magyar Nuk- 
leáris Társaság és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat tagja, az MMK és 
az OAH szakértője, sugárvédelem, 
nukleáris technológia és radioaktív-
hulladék kezelés témakörökben, ne- 
véhez 50 publikáció kapcsolódik. Cé-
ge számos analitikai eljárást, és esz- 
közt fejlesztett a nukleáris ipar szá-
mára. Sajátos innovációként, alapí- 
tója az ISOTOPTECH–ATOMKI Herte- 
lendi Ede Környezetanalitikai Labora-
tóriumának (HEKAL), amelynek tudás- 
tára és műszerezettsége egyedülálló. 
Magyarországon, több mint 30 országra 
kiterjedő kapcsolatrendszerrel működik, 
nemzetközi elismertsége kiváló.

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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ÉLE T MŰ

Dr. Gschwindt 
András
1941-ben született Mező- 
berényben. 1965-ben vég- 
zett a Budapesti Műsza-
ki Egyetem Villamosmér- 

nöki Karán, ahol nyugdíjazásáig, 2002- 
ig, mint oktató-kutató dolgozott
   Diák-éveitől bekapcsolódott a mér-

nöki tevékenységhez kapcsolódó űr- 
tevékenységbe. 1970–2012 között ve-
zette az egyetemi Űrkutató Csopor-
tot. Irányítása alatt, az Interkozmosz 
együttműködésben a Csoport 14 mű-
holdra, a Vega, Rosetta űrszondákra és 
a MIR űrállomásra fejlesztett fedélzeti 
energia kezelő alrendszereket. 1970 
óta vezeti az 1924-ben alakult, rádió-
amatőr műholdak területén tevékeny-
kedő   Műegyetemi Rádió Club-ot. 
    A klubban készültek az AO 10-13 és 
OA -40 műholdak teljes energiaellátó/
kezelő egységei. 2006–2015 között, 
hallgatók és oktatók részvételével, 
szponzorok támogatásával vezette az 
első magyar műhold, a MASAT–1 meg-
alkotását, a hozzá tartozó földi állomás 
fejlesztését, sikeres üzemeltetését.  
    Jelenleg egyetemi környezetben di-
ákok, oktatók bevonásával a  SMOG–P, 
SMOG–1 és ATL–1 kis műholdak fejlesz-
tését irányítja. A fenti műholdak fedél-
zetére kerülő műszerek feladata a Föld 
környezetének ember keltette elektro-
mágneses szennyezettségének mérése.  
   Cél: a Föld környezetének szennye-
zettségét bemutató első térkép elké-
szítése.

ÉLE T MŰ

K iss
Péter Attila
Budapesten született 1943- 
ban. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen szerzett villa- 
mosmérnöki  diplomát 1967- 

ben. A dr. Rácz István professzor által 
vezetett tudományos diákkörben el- 
kezdett munkát folytatta első munka- 
helyén a Villamos Automatka Inté- 
zetben eleinte kutató-fejlesz tő mér- 
nökként, majd főosztály vezetőként. 
A  legkülönbözőbb  ipari  folyamatok  au-
tomatizálásával foglalkoztak a kenyér- 
gyártástól az autógyártásig.

Eredményeit számos szabadalom 
védte, amelyek közül legjelentősebb 
a rézhuzal gyártás közbeni folyamatos 
lágyításának megoldása volt.

A nyolcvanas évek végén meghívást 
kapott az Egyesült Államokba a St.Luis-i 
Zoltek Corp.-től, amely célul tűzte ki 
olyan carbonszál gyártó technológia 
kidolgozását, ami olyan alacsony áron 
képes termelni, amely lehetővé teszi 
annak széles körű polgári használatát. 
Három év múlva már mint a cég fő-
mérnöke kidolgozott egy koncepciót, 
majd vezette azt a project-teamet, 
amely elkészítette a részletes kiviteli 
terveket. Javaslatára a cég megvásá-
rolta a Magyar Viscosa nyergesújfalui 
telephelyét, ahova a texasi után máso-
dikként felépítettek egy – a koncepció 
szerint gyártó – üzemet, amely ma is 
mintegy 1500 embernek ad munkát. 

A technológia alkalmazásának kö-
vetkező állomása a mexikói Guadalajara 
volt. Az olcsó carbonszál megjelenése 
a piacon nagyon jelentős hatással 
volt a kompozit iparra, különösen az 
autógyártásra és a megújuló energia-
termelésre, hiszen a szélerőművek la-
pátjai ma már szinte kizárólag szénszál 
megerősítésű műanyagból készülnek.

68 éves korában a cég műszaki te-
vékenységekért felelős alelnökeként 
ment nyugdíjba, majd hazatelepült Ma- 
gyarországra.

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K
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K ÜLH O NI

Koloz s vár y
Zolt án
1937 április 28-án szüle- 
tett Erdélyben, Marosvá-
sárhelyen. A Bukaresti 
Műegyetem járműsza- 

kos gépészmérnöki karán 1959-ben 
mérnöki diplomát szerzett majd ugyan-
ott 1970-ben doktori fokozatot. Pá-
lyáját a marosvásárhelyi „Encsel Mór” 
gépgyárban kezdte, ahol 1963-ban egy 
nitridáló harangkemence tervezése és 
megépítése végképp meghatározta 
pályáját, mert felismerte az oxigén 
szerepét a nitridálás folyamatában. 

1971-től vezette egy kutató labo- 
ratórium megépítését és szervezé- 
sét, amely 1993-tól részvénytársaság-
ként működik (Plasmaterm Rt).

A nemzetközi szakmai életbe 1968-
ban kapcsolódott be. 1995-ben Tehe-
ránban a Nemzetközi Hőkezelő Szö-
vetség (IFHTSE) elnökévé választották,  
majd 2016-ig  a Szervezet Vezetőta-
nácsnak állandó tagja volt. 

Egyetemi tanárként szilárdságtant 
és anyagtudomány-hőkezelést oktat- 
ja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemen. Az ASM ajánlásá-
ra vendégprofesszorként tart elő- 
adásokat Indiában és Kinában, külön-
böző egyetemeken.

Mintegy 200 közleménye jelent meg 
8 nyelven.  Elkötelezettje az erdélyi ma- 
gyar kultúra megőrzésének. Az RMDSZ 
egyik alapító tagja volt. Ennek színei-
ben 1992–2012 a Marosvásárhelyi Ön-
kormányzat költségvetési bizottságát 
vezette. 

A „Tudományos Munkáért” és a  ”Stea-
ua Romaniei” kitüntetések birtokosa.

2014-ben a Miskoci Egyetem dísz- 
doktorrá avatta, a Bernádi György em-
lékplakett,  Román Tudományos Aka- 
démia „Kiválósági oklevél” tulajdo- 
nosa. A Román Tudományos Akadé-
mia és a Magyar Mérnökakadémia tisz-
teletbeli tagja, a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagja.

K ÜLH O N

Dr. Magyari-Köpe 
Blanka
1973-ban született Brassó- 
ban. Mérnök–fizikus okle- 
velét a kolozsvári Babes-
Bolyai Egyetemen szerezte, 

majd a stockholmi Királyi Technikai 
Főiskola Fizika Tanszékén doktori cí- 
met nyert.

Posztdoktori tanulmányait a Los 
Angeles-i  UCLA egyetemen foly tat-
ta,  majd a Stanford Egyetem Villamos- 
mérnöki Tanszékén vezető kutatómér- 
nök lett. 

Kutatói munkássága technológia- 
ilag fontos anyagok elektronszerkeze-
tének és funkcionalitásának kvantum-
mechanikai modellezésére, valamint 
ezen anyagok gyakorlati alkalmazásá-
nak elősegítésére irányul. A napjaink 
elektronikájában beépített nanométer 
vastagságú oxidrétegek határfelüle-
teinek optimalizálását és a rezisztív 
memóriák (memrisztorok) elektronikai 
tulajdonságainak elem-zését, úgy az 
iparban, mint az akadémiában, világ-
szerte használják.

Számos nemzetközi konferencia bí-
ráló bizottsági tagja, mint az IEEE által 
évente megrendezett IEDM és SISPAD, 
valamint az ECS és az európai ESSDERC 
szervezeteknek. 

Több szakfolyóirat szerkesztőtes- 
tületének tagja, 2017-ben főszerkesz- 
tője volt a Springer által kiadott me-
móriákra összpontosuló JCEL fókusz 
kiadványának. 

Tudományos munkásságát több 
mint 90 cikke, 2 könyvfejezete, va-
lamint nemzetközi konferenciákon, 
egyetemeken és az iparban tartott 35 
feletti meghívott előadása összegezi.

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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D r.  Barna 
L ás z ló 

Tanulmányait a Buda-
pesti Műszaki Egye-
temen foly tat ta, ahol 
1999-ben mérnök-f izi-

kus diplomát szerzett,  majd a BME, 
a SOTE és PPKE közös képzésében 
2002-ban orvosbiológiai mérnök 
diplomát kapott.

Szakmai pályafutását az MTA-
Enzimológia intézetében Dr. Závodszky 
Péter fehérjefizikai kutatócsoportában 
kezdte, ahol molekuladinamikai szi-
mulációk segítségével vizsgálta egyes 
fehérjék fizikai tulajdonságait.

2010-ben csatlakozott az MTA-KOKI 
kutatói közösségéhez, ahol jelenleg a 
Nikon-KOKI fénymikroszkópos képal-
kotó központ vezetőjeként dolgozik. 
Oktatási és kísérlettervezési tevékeny-
sége mellett fő kutatási területe a szu-
perfelbontású fénymikroszkópia alkal-
mazása az ideg-tudományi kutatások-
ban. A kétezres években megjelent 
szuperfelbontású fénymikroszkópiai 
módszerek új lehetőségeket kínálnak 
az élettudományokban, de kihívá-
sok elé állítják a kutatói közösséget 
az adatelemzés és a méréstechnika 
terén. Munkájával új szoftveres adat-
elemzési módszerekkel és technikai 
fejlesztésekkel járult hozzá a STORM 
szuperfelbontású mikroszkópia rutin-
szerű használatához sejtkultúrában és 
idegszöveti preparátumokban.

Számos tudományos publikációja 
jelent meg neves lapokban (pl. Nature 
Neuroscience).

Összesített impakt faktora ~60, 
idézettsége 821.

Munkájával kiérdemelte a Fiatal 
Bio-technológusok Nívódíját.

 

Kotschy 
András
Budapesten született 
1969-ben. Vegyészként 
1992-ben végzett az EL-
TE-n, majd itt szerzett 

PhD. fokozatot 1995-ben. A kémiai 
tudomány kandidátusa 1999 óta, majd 
2008 óta az MTA doktora 

1995-2007 között az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen oktatott és ku-
tatott, itt habilitált 2005-ben. Kutatási 
területe új katalitikus eljárások kifej-
lesztése, és szintetikus alkalmazása. 
2007-ben csatlakozott az akkor induló 
Servier Kutatóintézethez, a Felfedező 
Kémiai divízió igazgatójaként. 2015 
óta az kutatóintézet igazgatója. Több 
gyógyszerkutatási projekt vezetője, 
résztvevője az onkológia területén, 
melyek közül több eredmény jelen-
leg a klinikai vizsgálati fázisba jutott. 
Kutatási eredményeiről beszámoló 57 
közleménye (összesített IF 185) 1200 
feletti független hivatkozást kapott. 
Ezen kívül 1 könyv, 2 könyvfejezet és 
15 szabadalom társszerzője.

Több nemzetközi szakmai rendez-
vény szervezője, az MTA Heterociklu-
sos és Elemorganikus Kémiai Munka-
bizottságának elnöke, hazai szakmai 
szakértői testületek (MKE Tudományos 
Bizottság, MTA Bólyai ösztöndíj szakér-
tői bizottság) tagja. Elismerései: Szent-
Györgyi Albert Emlékérem (1987), 
Royal Society posztdoktori ösztöndíj 
(1996), Alexander von Humboldt ösz-
töndíj (1999), Bólyai János Kutatási 
Ösztöndíj (2001, 2006), Bruckner Győ-
ző-díj (2003), MKE Nívódíj (2005, 2016), 
Oláh György-díj (2011).
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D r.  Kónya 
Zolt án
Budapesten született 
1971-ben. Okleveles 
vegyész (JATE, 1994), 
PhD (JATE, 1997), az 

MTA doktora (2011). Egyetemi tanár, 
az SZTE Környezettudományi Doktori 
Iskolájának vezetője, az SZTE Tudomá-
nyos és Innovációs rektorhelyettese.

Nemzetközileg elismert kutató a 
nanoszerkezetű anyagok kémiája te-
rületén; az elmúlt években jellemzően 
egydimenziós nanoszerkezetek (szén 
és titanát nanocsövek) szintézisével, 
jellemzésével és felhasználásával fog-
lalkozott. Szakterülete a nanoszerke- 
zetek környezeti kémiája. Kutatása- 
inak célja, hogy munkatársaival olyan 
új anyagokat állítsanak elő és minő- 
sítsenek, melyek-kel a nanotechnoló-
gia és a környezettechnika területén 
érhető el áttörés a magas szellemi 
hozzáadott értéket tartalmazó termé-
kek elő-állításában. 

Több mint 300 nemzetközi pub- 
likáció társszerzője (IF >900), függet-
len hivatkozásainak száma ~6200, 
Hirsch-indexe 44; 13 sza-badalomban 
társfeltaláló. Számos szakfolyóirat szer- 
kesztőbizottsági tagja, társszerkesztő-
je, nemzetközi kutatási alapok szakbí-
rálója, zsűritagja.

Rendszeresen oktat minden felső- 
oktatási képzési szinten; téma-vezeté-
sével 18 PhD disszertáció született, 5 
van írás alatt; jelenleg 6 doktorandusz 
hallgatója van.

Elismerései: MKE Nívódíj (1994), 
MTA Polányi Mihály Díj (2003), OTDT 
Mestertanár Aranyérem (2015), MTA 
Pungor Ernő Díj (2015), GDCh George 
Hevesy Award (2017), MTA Szabadalmi 
Nívódíj (2018).

D r.  Pusk ás 
L ás z ló G éz a
Debrecenben született 
1970-ben. Biológusként 
végzett a szegedi József 
Attila Tudomány-egyete-

men 1989-ben.
PhD-t kémiából szerezte nuk-

leinsavak kémiai módosításai és 
alkalmazásai témakörében 1997-ben. 
MTA doktori címet 2007-ben szer-
zett az MTA Biológiai Tudományok 
Osztályán, 2008-ban a Pécsi Tudo-
mányegyetemen habilitált .  Jelenleg 
az MTA Szegedi Biológiai Központ tu-
dományos tanácsadója, a Funkcionális 
Genomika Laboratórium vezetője, az 
Avidin Kft ügyvezető igazgatója.

Kutatási területe az egysejt alapú 
funkcionális genomika módszerek ki-
dolgozása, és alkalmazása első-sorban 
a központi idegrendszeri megbete-
gedések biológiájának jobb megér-
tésére, gyógyszercélpontok azono- 
sítására. Alkalmazott kutatásai első- 
sorban olyan új gyógyszer-hatóanya- 
gok azonosítását,  szintézisét és 
gyógyszerkémiai fejlesz tését céloz- 
zák, amelyek az emberek élet-minő-
ségét alapvetően javíthatják. Így ki-
emelten olyan betegségek terápiás 
megoldásain dolgozik ,  amelyeknek 
gyógyítása jelenleg nem megoldott, 
és óriási terhet jelentenek a társa- 
dalomra és a nemzetgazdaságra: a 
neurodegeneratív megbetegedések , 
azon belül is az Alzheimer-kór, vala-
mint a COPD légzőszervi betegség.

Több mint 150 tudományos pub-
likáció szerzője.
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D r Varga  
Pé ter  Pál 
1951-ben születet t .  A 
Semmelweis Orvostu- 
dományi Egyetemen szer- 
zett általános orvosi dip- 

lomát 1979-ben, majd 1983-ban or- 
topéd sebészi szakvizsgát tet t .  A 
János Kórház Ortopédiai Osztályán 
kezdte sebészi pályáját, majd 1987-
ben a SOTE Ortopédiai Klinika Ge-
rincsebészeti Osztályának alapító 
főorvosa lett. Az osztály 1993-ban a 
Királyhágó utcai Kórházba költözött, s  
1996-ban Országos Gerincgyógyászati 
Központtá (OGK) nyilvánították: ennek 
főigazgatói pozícióját tölti be a mai 
napig.

A nemzetközi szakmai-tudomá-
nyos életbe 1985-ben kapcsolódott 
be, s számos országban (USA, Japán, 
Németország, Hollandia, Egyesült 
Királyság, stb.) töltött hosszabb-rövi-
debb időt ösztöndíjasként, ké-sőbb 
vendégsebészként. 1988 óta önálló 
kutatási projekteket vezetett a ge-
rincsebészeti implantológia veze-
tő nemzetközi cégeinél (Acromed, 
Medtronic, OrthoDevelopment, stb.). 
Megvalósult szabadalmai közül hét 
a gerinc degeneratív és daganatos 
megbetegedéseiben meghatározó 
szerepet tölt be. Közöttük a csigo- 
lyaközti távtartó a világ legnagyobb 
számban beültetett gerincimplantá- 
tuma, míg nonrigid titán gerincsta-
bilizáló eszköze (Dr Farkas József- 
fel, a Sanatmetal Kft. igaz-gatójával 
közös szabadalma) új utat nyitott az 
időskori gerincelváltozások műtéti 
kezelésében. Tizenegy új gerincse-
bészeti eljárás kidolgozása  fűződik 
nevéhez, köztük a keresztcsonti da-
ganatok eltávolításának és re-konst-
rukciós technikájának műtétje, ami az 
adott szuibspecialitás alap-műtétjévé 
vált. Intézete, az OGK a nemzetközi 
gerincsebészeti szakmai–tudomá-
nyos tevékenységek egyik központja, 
jelentős nemzetközi oktatási prog-
rammal, amiben évente mintegy 120 

külföldi orvos vesz részt. Nemzetkö-
zi előadásai és egyetemi (UCLA, UC 
Irvine, UofRochester, Utrecht, Tokio, 
Innsbruck,stb.)  kurzusainak száma 
jelentős, több kormány szakértője és 
nemzetközi szervezet tanácsadója. Öt 
könyvet, 21 könyvfejezetet írt, pub-
likációinak száma 146. Az öt legran-
gosabb nemzetközi gerincsebészeti 
folyóirat szerkesztőségének tagja, a 
Magyar Gerincgyógyászati Szemle ala-
pító főszerkesztője.

Nemzetközi szakmai kitüntetései 
és elismerései mellett Budapest dísz- 
polgára, a Magyar Köztársaság Tiszti-
keresztjének, a Batthyanyi–Strattmann 
díjnak, valamint több szakmai társaság 
életműdíjának birtokosa.
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É L E T M Ű 

Zettwitz  
Sándor                                                                                 
Budapesten született 1933- 
ban, itt végezte iskoláit is . 
A Budapesti Református 
Gimnáziumban érettségi- 

zett, majd a Budapesti Műszaki Egye- 
tem Gépészmérnöki Karán, Gépgyártás- 
és Szerszámgép Szakon végzett jeles 
eredménnyel. Tudományos diákkörben 
kutatta a gépi menetfúrás nyomatéki 
görbéit, és ebből írta diplomamunkáját is.

A Könnyűbeton- és Szigetelő-
anyag Ipari Vállalatnál helyezkedett el, 
hama- rosan a Műszaki Fejlesztési Osz-
tály ve-zetőjévé nevezték ki. Legfőbb 
munkája az első magyar ásvány gyapot 
technológia és gépsor kifejlesztése volt, 
ezen túl hozzá tartoztak a vállalati beru-
házások is. E tevékenysége alapján hívták 
meg a Nikex Külkereskedelmi Vállalathoz az 
akkor alakuló Gépimport Osztály vezető- 
jének. 1983-ban felkérték az olaszorszá-
gi Technoital Vállalat megalapítására és 
vezetésére, majd a Technoimpex keres-
kedelmi igazgatója lett.

A család 1986-ban alapította meg a ma 
is 100%-ban magyar tulajdonban működő 
77 Elektronika Kft-t. Zettwitz Sándor a vál-
lalat vezetőjeként nagy hangsúlyt fektetett 
a fejlesztésre, melyre a cég árbevételének 
6-8%-át fordítják. Részt vett az első magyar 
egyéni vércukormérő fejlesztésében és a 
gyártás megszervezésében.

Az innovációs stratégia eredménye a cég 
profiljához tartozó második, vizelete- 
lemző termékcsalád kifejlesztése, mely 
ma már a fő terméknek számít és a vi-
lág 91 országába exportálják. Az első 
évi 600 ezer forintos árbevétel 2017-re 
27 milliárdra nőtt, melynek 80%-a export.

Az innováció a cégnél egyrészt a meg-
lévő termékek folyamatos tovább-fejleszté-
sét, másrészt új technológiák kidolgozását, 
mint például a lab-on-a-chip technológia, 
vagy a vize-letben található baktériumok 
gyors azonosítása jelenti.

Zettwitz Sándor alapelve a vállalat ala- 
pítása óta változatlan: az innováció, a fej-
lesztés minden esetben prioritást élvez. 
Német, olasz és angol nyelven beszél.

É L E T M Ű

Dr. Balogh  
Géza                                                                            
Makón született 1941- 
ben. Okl. villamosmérnök 
(1964). Egyetemi doktor, 
a Műszaki tudomány 

kandidátusa (1991). A BEAG Fejleszté- 
si főosztályán fejlesz-tőmérnök, osztály- 
vezető (1965-1979), majd főosztály- 
vezető (1980-1992). A „Műszaki akusz- 
tika” előadó tanára (KKVF, 1980-2008). 
Opponens az MTA, BME, KKVF keretei-
ben. 1990 után több vállal-kozást alapít. 
Az Interton Kft. ügyvezető igazgatója 
(1991-). 

Kutatásainak fő témája az irányí-
tott hangsugárzás és hangvétel.  Több- 
hangkapus hangsugárzók és mikrofo- 
nok, ill. ezek rendszerének optimali- 
zált működésére, tervezésére 3D model-
lező rendszert dolgozott ki. A beszéd- 
érthetőség modellezésében is úttörő. 
Pályája során nagyszámú szabadalom-
képes elektroakusztikai berendezést fej- 
lesztett ki. Kutatómunkáját hasznosít- 
va új hangsugárzó- és komplex hango- 
sítási rendszerek fejlesztését irányítja,  
amelyek nagy távolságban, vagy nagy 
utózengésű terekben jó beszédérthető-
séget biztosítanak. Kutatási és fejlesztési 
eredményeit bel és külföldön több száz 
megvalósítás követi, mint pl. a Magyar 
Országgyűlés üléstermének első számí- 
tógép vezérlésű hozzászólói hangrend-
szere, vagy a Paksi Atomerőmű számítógép 
vezérelt biztonsági hangrendszere.

30 publikáció, 1 főiskolai jegyzet, 18 
(+62 külf.) szabadalom. 

Tagságok: MTA köztestület, MTA AOB, 
OPAKFI vezetősége (2006-tól az egye-
sület Tudományos Bizottságának veze- 
tője), MMK, AES (USA).

A „Békésy díj”  (1992) tulajdonosa, 
4 alkalommal nyer te el a „Kiváló fel-
találó arany fokozata” k itüntetést.

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2017
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HATÁR O N T ÚL I  ALKOTÓ

Dr. Bakos  
Gáspár                       
1976-ban született Siófo-
kon. Fizikus, csillagász és 
angol szakfordító szako-
kon végzett az ELTE-n. Ku-

tatómunkáját az MTACsKI-ben kezdte 
Dr.Kovács Géza irányítása alatt, majd 
a Harvard Egyetemen folytatta. 

Doktori fokozatát 2004-ben sze-
rezte, utána a Harvardon kutatott, 
mint Hubble és National Science 
Fellow. 2011-től Princeton Egyetem 
Asztrofizika Tanszékén egyetemi 
tanár,  ahol 2014-ben végleges kine-
vezést kapott. 

Munkája során, magyar munka-
társaival,  k ifejlesz tet t egy teljesen 
automata robottávcsövet, amely 
az éjszakai égbolt csillagainak nagy 
p ontosságú fotometr ia i  megf igye - 
lésére  kép es .  A „HAT” távcsövekből 
k ialakítot t,  egész világot átölelő há-
lózat,  jelenleg a következő 5 helyen 
üzemel:  Arizóna (USA), Hawaii (USA), 
Chile,  Namíbia, Ausztrália.

A távcsőhálózat segítségével Ba-
kos és csapata több mint 100, távoli 
csillag körül keringő exobolygót 
fedezett fel .  Sok ezek közül első volt a 
maga nemében, és mind gyökeresen 
különbözött a Naprendszerünk égi-
testjeitől. 

Elismerések : Beatrice T insley 
Award (2014),  Packard Fellowship 
(2012),  Alfred Sloan Research Fellow 
(2012),  Muhlmann Award of the 
Astronomical Society of the Pacif ic 
(2011),  Newton Lacy Pierce Prize 
of the AAS (2010),  Paul Her telendy 
díj  (2008),  Popular Science Annual 
Brill iant 10 Award (2007),  Magyar 
Köztársasági Ösztöndíj (1998, 99, 
2000).

HATÁR O N T ÚL I  ALKOTÓ

Dr. Buzsáki  
György                                      
Kaposváron született 1949-
ben. Munkásságát a Pécsi
Orvostudományi Egye- 
tem Élettani Intézetében 

kezdte. Jelenleg a New York Egyetem 
Idegtudományi Intézetében kiemelt 
professzor. Kutatásainak legfőbb célja
racionális, mechanisztikus leírást adni
az agykérgi kognitív funkciók magya-
rázatára. Tudományos érdeklődésének 
homlokterében a memória fiziológiai 
alapjainak megfejtése áll. Az információ 
áthelyeződés a neocortexból a hippo-
kampuszba (tanulás) és a hippokam-
puszban tárolt információ agykéregbe 
való ávitele (memória konszolidáció) 
elemzése során bebizonyította, hogy a 
információszerzés fázisában tapasztal-
ható neuronális aktivitás térbeni-időbe-
ni sorozatai időben felgyorsítva, 200 Hz-
es oszcillációs kvantumok formájában 
újra és újra lejátszódnak az alvás során. 
E “kétlépcsős” modelljét ma már számos 
kísérlet, számítógépes tanulási modellek, 
és világszerte különböző laboratóriumok 
eredményei támasztják alá. A hálózati 
oszcillációkkal és populációs kisülésekkel 
kapcsolatos kutatásainknak klinikai jelen- 
tősége is jelentős, hiszen a hippocam-
palis-neocorticalis információ-átmenet 
megértése nélkülözhetetlen számos ideg- 
rendszeri megbetegedés, mint például 
az Alzheimer-kór és az epilepszia diag-
nózisához és kezeléséhez. 

Idegtudományokban az 1% leggyak- 
rabban idézett kutató. Szerkesztő bi-
zottság: Science, Neuron. Tagság: Egye-
sült Államok Tudományos Akadémia, 
Academia Europae, AAAS, MTA. Díjak: 
Agy Díj, Ariëns Kappers érem, Krieg 
Agykéreg Felfedezője, Mester Kutató 
(New York Egyetem), Magyar Érdemrend 
középkeresztje. Díszdoktor: Aix-M 
arseille Egyetem, Kaposvári Egyetem, 
Pécsi Tudomány Egyetem. Könyv: 
Rhythms of the Brain.
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HATÁR O N T ÚL I  ALKOTÓ

Dr. Lingvay  
József
Máramarosszigeten (Ro-
mánia)  születet t  1949. 
február 25-én. 
Vegyészmérnöki (szako-

sítás – elektrokémiai technológiák és 
korrózióvédelem) oklevelet szerzett a
Bukaresti  Műszak i  Egyetemen 1972-
ben,  majd ugyanitt 1984-ben doktori
disszertáció „Elektrokémiai megmun-
kálások fejlesztése és bevezetése a 
szilícium alapú félvezető eszközök 
gyártásában”. 

1972-1986 között a félvezetőiparban 
dolgozott, mint fejlesztő mérnök.

1986 – 2002: az ICPE Bukarest 
kutatómérnöke majd laborfőnök (Kor- 
rózióvédelem és elektrokémiai tech-
nológiák). 

2002-től a Villamosmérnöki Tudo-
mányok Nemzeti Kutató & Fejlesztő 
Intézetének (INCDIE ICPE-CA, Bukarest 
– az ICPE jogutódja) tudományos titkára.     

Kutatási területei: szilícium alapú 
félvezető eszközök fejlesztése, gyár- 
tása és jellemzése; korrózió és korrózió-
védelem; egyen és váltóáramú kóbor-
áramok és ezek hatásai – a környezet 
elektromágneses szennyezése; az ELF 
frekvenciájú (0,5Hz – 1kHz) elektromos 
terek hatásai a mikroorganizmusok fej- 
lődésére és szaporodására, környe-
zetbarát technológiák – energia meg-
takarítás; szigetelő rendszerek (PE ká- 
belek, olaj/Kraft papír stb.) örege-
désének megelőzése; vasbeton tartó-
szerkezetek rongálódásainak javítása és 
megelőzése stb.

Tudományos munkásság: több mint 
400 publikáció - ebből 18 könyv és 32 
szabadalmazott találmány.

Dr. Bozóki  
Zoltán József                                                                             
Tatabányán született 1965-
ben. Az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen ok-
leveles f iz ikusként vég-

zett (1989),  majd ugyanit t szerezte 
egyetemi doktori címét (1981) és 
PhD fokozatát (1997).  Az MTA dokto-
ra (2013). 

A Szegedi Tudományegyetem 
spin-out cégének, a 2004-ben a Vi-
deoton Holding Zrt.-vel közösen ala-
pított Hilase Kft.-nek társalapítója és 
ügyvezető igazgatója. Vezetésével a 
Szegedi Tudományegyetem, a MOL 
Nyrt., a Videoton Holding Zrt. és a  
Hilase Kft. munkatársai K+F együtt-
működés keretében kifejlesztettek egy 
olaj- és földgázipari alkalmazásokra 
optimalizált fotoakusztikus mérőmű- 
szer családot. Megszervezte a foto- 
akusztikus műszerek gyártásba vitelét 
és tevékenységének eredményeként 
Európában, Amerikában és Ázsiában 
jelenleg már több mint 60 darab 
Magyarországon fejlesztett és gyártott 
fotoakusztikus mérőműszer üzemel. 
A fotoakusztikus módszer ilyen célú 
alkalmazása világviszonylatban egyedül-
álló. A mérőműszer gyártási jogát 2013-
ban megvásárló holland tulajdonú Hobre 
Laser Technology Kft. ügyvezető igaz- 
gatója volt az alapítást követő idő-
szakban, jelenleg tudományos tanács-
adója. 

A Szegedi Tudományegyetem oktató 
és kutató professzoraként folyamatosan 
népszerűsíti a tudományos kutatások 
gyakorlati hasznosításának, az egyetemek 
és az ipari vállalatok együttműködésének, 
közös K+F projektjeinek fontosságát. 

Tudományos cikkeire kapott hivat-
kozásainak száma közelíti az ezret. 
Aktív témavezetői tevékenységének 
köszönhetően számos OTDK dolgozat, 
szakdolgozat,  diplomamunka és PhD 
dolgozat készült a fotoakusztikus 
gázdetektálás témakörben.

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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Falk György  
Alfréd                                                                               
Budapesten született 1951- 
ben. Gépészmérnök (BME
 – 1975), gazdasági szak-
mérnök (BME – 1984). 

Szakmai pályafutását a Gépipari Tech-
nológiai Intézetben (GTI) kezdte a 
számítógéppel segített mérnöki te-
vékenységek területén. Tudományos 
főmunkatársként számtalan cikket és 
tanulmányt közölt.

A rendszerváltáskor kutató intéze-
ti társával – Voloncs Györggyel – ma-
gánvállalkozást indítottak. Működésük 
során a K+F tevékenység napi gyakor-
lattá vált, elsősorban a 3D nyomtatás 
alkalmazásainak területén értek el jelen-
tős eredményeket.

Hazánkban a BME-vel közös projekt 
keretében üzemeltették be 1989-ben 
az első 3D nyomtatót. A 3D nyomtatás 
képzésének tematikáját, gyakorlatait Falk 
György állította össze, amely komplex 
módszertant ma is sikerrel alkalmaznak 
az oktatás szinte minden területén.  
A BME-n végzett térítésmentes oktatási 
tevékenységét az Oktatási Minisztérium 
Kármán Tódor díjjal is jutalmazta. 
Az Innovációs Nagydíj pályázaton a 
BME-vel közösen 2000-ben elnyerték 
az Oktatási Minisztérium Innovációs 
Díját.

A BME „A gyors szerszám- és pro- 
totípusgyártás magyarországi megterem- 
téséért, kiemelkedő szerepéért a tech-
nológia ipari és oktatási bevezetésében 
és elterjesztésében” indoklással címzetes 
egyetemi docensi címet adományozott 
neki.
Kiemelkedő tudományos, kutatási-fej-
lesztési tevékenységet folytat elsősor-
ban a gyakorlat orientált alkalmazott mér- 
nöki szakterületeken. Egy egyetemi jegy- 
zet mellett 3 könyvfejezetet, míg 6 fo-
lyóiratban kb. 60 cikket írt. Konferencia 
előadásainak száma közel 50. Az írásos 
tevékenységeiért – két alkalommal – a 
GTE Műszaki Irodalmi Díját kapta meg.

Dr. Koppa  
Pál Gábor                                                                                          
1967-ben születet t Bu-
dapesten. Általános és 
középiskoláit Veszprém-
ben végezte, utóbbit a 

Lovassy László Gimnázium matematika 
tagozatán. 

1993-ban szerzett f izikus diplomát 
az ELTE Természettudományi Karán. 
1992-ben felvételt nyer t az Université 
Paris-Sud doktori iskolájába, ahol op- 
tikai kapcsolással kapcsolatos kuta-
tómunkát végzett. 

1995-ben, PhD védését követően a 
BME Atomfizika Tanszékén helyez-
kedett el – ahol jelenleg is dolgozik , 
tanszékvezető egyetemi tanár be-
osztásban. 

2014-ben holografikus adattárolás 
tárgyú ér tekezése alapján MTA Dok- 
tora címet szerzett .  Koppa Pál ed-
digi szakmai pályafutása során első- 
sorban az optikai információs tech- 
nológiák , a holográfia,  a háromdi-
menziós képmegjelenítés és az opti- 
kai méréstechnika területén tevékeny- 
kedett,  amelyek Gábor Dénes úttö- 
rő munkásságának is fontos mér föld-
kövei voltak . 

Tevékenységének fókusz ában a 
kutatás mellet t a tudományos ered-
mények alkalmazása és ipari hasz- 
nosítása áll,  amelyet számos hazai 
és külföldi ipari együttműködése és 
23 szabadalma is fémjelez . 

Kutatási tevékenységéér t több el- 
ismerésben is részesült, pl. OTKA poszt- 
doktori ösztöndíj, a Magyar Távközlési 
és Telematikai Felsőoktatásér t díja, 
Bolyai ösz töndíj és a BME Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia Oktatói 
Díja. 
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Dr. Németh  
Huba                                                     
1975-ben született Sárvá- 
ron. A BME Közlekedés-
mérnöki karán végzett ok- 
leveles gépészmérnök- 

ként (1998), majd PhD fokozatot szerzett 
(2004).

1998-tól a Knorr-Bremse budapesti 
kutató-fejlesztő központjában helyez-
kedett el fejlesztőmérnökként, 2004-től 
intézeti főmunkatárs, 2007-től pedig 
az innováció és előfejlesztési osztály 
vezetője. 

Munkája eredményeként számos 
innováció került kifejlesztésre, többek 
között a világon első sorozatgyártású 
elektronikus levegő-előkészítő rendszer 
2004-ben, a nehéz kategóriás járművek 
számára kifejlesztett önerősítésű elektro-
mechanikus tárcsafék 2008-ban, a 2014-
ben egyedülállóan sorozatgyártásba ve- 
zetett sűrített levegős motorfeltöltési el-
járás (Pneumatic Booster System – PBS®), 
amely a dízelmotorok turbófeltöltési ké- 
sedelmének megszüntetése révén jelen- 
tős járműdinamikai, tüzelőanyag-fo-
gyasztási és károsanyag-kibocsátási javu- 
lást eredményez, valamint a 2016-
ban a világon elsőként bemutatott, 
telephelyen önvezető működésre képes 
haszonjármű prototípusa.

A járműipar mellett a Műegyetem 
Gépjárművek Tanszékén 2007-től ad-
junktusként, majd 2009-től egyetemi 
docensként végez oktató-kutató tevé-
kenységet a gépjárműmotorok és erő-
átviteli rendszerek területén. 

Kutatási eredményei alapján több 
mint 150 publikáció készült, amelyben 
jelentős részt képviselnek szabadalmi 
oltalmak.

Dr. Stépán  
Gábor                                                                            
Budapesten születet t, 
1953-ban. Gépészmér-
nök (BME 1978),  a mű-
szaki tudományok kan-

didátusa (1981) és doktora (MTA 
1994),  habilitált (BME 1995).  Az MTA 
levelező (2001),  majd rendes tagja 
(2007),  az Európai Akadémia tagja 
(AE 2013).

Dolgozott a Csepel Művek Szer-
számgépgyárában (1980-81),  majd 
MTA-BME kutatócsoportban volt tu- 
dományos munkatárs .  1988-tól több 
évet töltöt t külföldi egyetemeken 
Angliában, Dániában, Hollandiában, 
végül Fulbright ösztöndíj jal Pasa-
denaban, az Egyesült Államokban. 
1995-ben egyetemi tanár,  azóta ve- 
zeti a BME Műszaki Mechanikai Tan-
székét. 

Kutatási eredményei a dinamika 
gépészmérnöki és biomechanikai al- 
kalmazásaiban jelennek meg. 

A gyár tástechnológiában meg-
határozó szerszámgéprezgések ku-
tatásával az Európai Kutatási Tanács 
(ERC) k iemelt kutatási támogatását 
(Advanced Grant) nyer te el 2013-ban. 
Az időkésések meghatározó szerepét 
mutatta ki dinamikai rendszerekben, 
melyek áttörést jelentettek a forgalmi 
dugók modellezésében, a gumiab- 
roncsok tapadásának, zajának és me-
legedésének meghatározásában, az 
emberi és robot egyensúlyozás illet-
ve erőszabályozás esetén, a robotos 
gyógytornásztatásban, illetve  általában 
az ilyen rendszerek dinamikai vizsgá-
latára használt numerikus módszerek 
fejlesztésében. Eddig 16 PhD hallgatója 
szerzett fokozatot, több tanítványa 
kapott mára professzori kinevezést. 

Elismerései:  Széchenyi díj  (2011), 
Caughey Dinamikai Díj  (ASME 2015), 
Szentgyörgyi Alber t Díj  (EMMI 2015), 
Szilárd Leó Díj (MTA 2012),  Simonyi 
Mérnöki Díj  (MTA 2007).

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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Dr. Szente  
Lajos                                                     
Budap esten születet t 
1951-ben. ELTE vegyész 
(1975), az MTA doktora 
(2003).

1975-1989 között a Chinoin Gyógy-
szergyárban Szejtli József, a hazai 
ciklodextrin kutatás elindítója mellett 
dolgozik, majd 1990-től a CycloLab 
Ciklodextrin K+F Laboratórium Kft. tu-
dományos igazgatója lesz. Ez idő alatt 
számos, iparjogilag védett eljárást és 
terméket dolgoz ki munkatársaival. 

1981-82-ben az USA Nemzeti Egész-
ségügyi Hivatal (NIH) Makromolekuláris 
kémiai osztályán vendégkutató. Itt 
dolgozzák ki a ma már általánosan 
használt biztonságos gyógyszerse-
gédanyag, a 2-hidroxipropil-bétacik-
lodextrin szintézisét és gyógyszeré-
szeti alkalmazását. Ez a segédanyag 
ma már több, világszerte engedélye-
zett injekciós készítmény alkotója. 
2010 óta a ciklodextrin segédanyagból 
gyógyszer hatóanyag is let t .  Egy 
ritka és gyógyíthatatlan gyermekbe- 
tegség kezelésére árva gyógyszerként 
alkalmazzák az USA-ban, EU-ban és 
Japánban.

2003-tól napjainkig a cég ügyvezető 
igazgatójaként dolgozik, ebben az idő-
szakban vezetésével a kutató-fejlesztő 
vállalat kis gyógyszergyárrá alakul: az 
USA és EU piacokra saját, szabadalommal 
védett eljárással gyártanak évi 6-8 ton- 
nás mennyiségben parenterális gyógy-
szer-segédanyagot. 
Jelen fő kutatási területe kémiailag 
hangolt ciklodextrin nano-tartályok ter- 
vezése és alkalmazása gyógyszer túl-
adagolások és akut mérgezések haté-
kony kezelésére. 

Az MTA köztestületének és az MTA 
Szerves- és Biomolekuláris Kémiai Bi- 
zottságának tagja. A Nemzetközi Szén-
hidrát Társaságban (ICO) hazánkat 
képviseli, továbbá a Nemzetközi Cik-
lodextrin Társaság elnökségi alapító 
tagja. Tudományos közleményeinek 
száma közel 200, több mint 50 sza-
badalom társfeltalálója. 8 könyv illetve 
könyv-fejezet társszerzője. Számos ran-
gos tudományos folyóirat állandó szak-
bírálója, a magán kezdeményezésű, 
immáron három évtizede megjelenő 
Cyclodextrin News c. saját folyóirat kiadó- 
ja, társszerkesztője. Publikációira tör-
tént független hivatkozások száma 
kb. 4800, Hirsch indexe: 33. A magyar 
mellett, német és angol nyelven elő-
adóképes, ezekből felsőfokú szakmai 
nyelvvizsgákkal rendelkezik. 
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HATÁR O N T ÚL I  ALKOTÓ

Dr. Barabási  
Albert-László  
A „Northeastern University 
Robert Gray professzora” és 
a Harvard Egyetem Orvos-
tudományi Tanszékének az 

előadója. Magyarországon a Közép Euró-
pai Egyetem professzora. 

Az erdélyi születésű fizikus MSc dip-
lomáját az ELTE Elméleti Fizika Tanszékén 
szerezte, majd három évvel később a Bos- 
ton University-n szerzett PhD fokozatot. 
Szakmai karrierjének indító csúcsa volt a 
skála-független hálózatok létezésének, a 
„Barabási-Albert modell”-nek a felfede- 
zése, megfogalmazása 1999-ben, amely 
modellről kiderült, hogy az a természet 
és a társadalom számtalan jelenségében, 
a műszaki életben – így pl. a mobil tele- 
fonhálózatokban, az interneten is – fel- 
bukkan, működik. Barabási Alber-László 
ezen eredménye egy új tudomány-
ággá nőtte ki magát. Ezekről több 
könyvet is írt, pl., Behálózva (Helikon, 
2002) tizenöt nyelven érhető el, a Villa-
nások (Libri, 2010) művét is öt nyelvre 
fordították le. Legutóbbi könyve a Háló-
zatok Tudománya címmel már magyarul 
is elérhető.

2004-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia Külső tagjává, 2007-ben az 
Academia Europaea tagjává választották. 
Barabási „Fellow” az Amerikai Fizikai Tár-
saságban (APS). 2006-ban megkapta az 
Európai Biológiai Társaságok Föderációjá-
nak (FEBS) „Anniversary” díját, 2008-ban a 
„John von Neumann Érmet” a Neumann 
János Számítógép-Tudományi Társaságtól. 

2009-ben a US National Academy of 
Sciences Cozzarelli díjjal, a Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino (CRT) Lag-
range díjával tüntették ki. Díszdoktora 
az Universidad Politécnica de Madrid-
nak, az American Association for 
Advancement of Science-nek (AAAS), 
majd a Massachusetts Academy of 
Sciences választotta meg tagjának. 2014-
ben megkapta a Prima Primissima díjat.

Dr. Babcsán  
Norbert
1972-ben született Balassa-
gyarmaton, középiskolába 
a Balassi Bálint Gimnázium-
ba járt. 1994-1996 között a 

NASA Marshall Space Flight Centerben fél- 
vezetők kristálynövekedését kutatta. 1996- 
ban diplomázott az ELTE és a Miskolci Egye- 
tem közös képzésében mérnök-fizikusként.  
Ezután 2001-ig a Miskolci Egyetemen ok- 
tatott, majd ugyanott 2003-ban szerzett 
PhD fokozatot anyag-tudomány- és tech- 
nológiából. 2003-2006-ig a Hahn-Meitner  
Intézeben Berlinben fémhab tudománnyal 
foglalkozott. 2007-2012 között a Bay Zoltán  
Kutatóintézetek vezető pozícióiban dol- 
gozott üzletfejesztési igazgatói és intézet 
igazgatói munkakörökben. A fémhabok ku- 
tatása, fejlesztése és üzemesítése során ért 
el világszínvonalú eredményeket. Eddig 7 
szabadalom és 9 szabadalmi bejelentés 
fűződik a nevéhez. 2016-ban a magyar 
fémhab az Aluhab 1000 t/éves kapaci-
tású üzemesítését valósította meg, mint 
az Aluinvent Zrt. start-up cég alapítója, 
technológiai igazgatója és alelnöke. A 
Miskolci Egyetem címzetes egyetemi 
docense és a Pallasz Athéné Egyetem 
címzetes főiskolai tanára. 

Tudományos munkája elismeréseként 
1996-ban Pro Sciencia, 2004-ben az MTA 
Tudományos díjában, 2011-ben Bolyai 
ösztöndíjban és a VOSZ Megyei K+F Príma 
Díjában, 2014-ben pedig Jedlik Ányos 
díjban részesült. 

Bagaméry  
István
1960-ban Budapesten szü- 
letett. Mérnöki diplomáj- 
át a Budapesti Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki 

Karán szerezte 1984-ben. Első munkahe- 
lye a Gamma Művek volt, ahol gyártás-
vezetőként dolgozott és az itt eltöltött 
7 év alat t több száz gamma kamera 
gyártását és tesztelését koordinálta. 

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2016

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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amely napjainkra egy nemzetközileg 
elismert, 180 fős alkalmazotti létszámot 
foglalkoztató, a molekuláris képalkotó di-
agnosztikai berendezések széles termék 
portfóliójával rendelkező céggé nőtte 
ki magát. Ezek közül nagy jelentőségű a 
világon elsőként piacra vitt SPECT, PET, CT 
és MRI modalitásokat átfogó pre-klinikai 
 képalkotó berendezéscsalád.

Hitvallása szerint, egy vállalkozás 
hosszú távú életképességének és sike- 
rességének kulcsa a folyamatos inno-
váció. Napi munkája során, tevékenyen 
részt vesz a cég fejlesztési koncepcióinak 
kidolgozásában és végrehajtásában, több 
jelentős szabadalom társszerzője. 

Stratégiájának eredményeként, alkotó-
csapata számos elismerést mondhat ma- 
gáénak: Innovációs Nagydíj (2006, 2010), 
Innovációs Díj (2002, 2013), Ipari Forma-
tervezési Díj (1998, 2002, 2006, 2007, 2009), 
Frost & Sullivan díj (2008, 2012). 

Munkásságát a Magyar Orvostudo-
mányi Nukleáris Társaság Hevesy György 
Emlékéremmel ismerte el (2015). 

Dr. Berényi  
Antal
Kecskeméten születet t 
1981-ben. Monoron foly- 
tatott középiskolai tanul- 
mányai után orvosként 

végzett Szegeden, ahol ezt követően 
idegtudományi PhD-t és orvos-közgaz- 
dász képesítést szerzett. A látás élet-
tanával kapcsolatos szakmai munkáját 
posztdoktorként Prof. Buzsáki György 
new yorki laboratóriumában epilepszia-
kutatással folytatta. 

Amerikai munkája mellett 2011-ben 
megalapította az Amplipex Kft-t, amely 
kifejezetten innovatív, magas hozzáadott 
értékű idegtudományi mérőrendszerek 
gyártásával és fejlesztésével foglalkozik. 
2013-ban hazatért Magyarországra, ahol 
Szegeden egy nemzetközi kutatókból 
álló saját kutatócsoportot alapított, 
amely a világon egyedülálló technikai 
háttérrel végez úttörő kutatásokat az 
epilepszia, az emlékezés, és a tájéko-
zódás idegrendszeri folyamatait illetően. 
 

Kutatásai finanszírozásához az elérhető 
legrangosabb kutatási forrásokat nyerte 
el, eredményei a világ vezető szaklap-
jaiban jelennek meg. Legfontosabb 
szakmai eredményének egy olyan elek-
tromos ingerlési eljárás kidolgozását 
tartja, amely műtét nélkül lehet alkalmas 
az epilepsziás rohamok leállítására 
és egyéb kórképek (pl. depresszió) 
kezelésére. Az eljárást Magyarországon 
szeretné embereken is alkalmazható 
eszközzé fejleszteni. 2013-ban elnyerte 
a Junior Prima díjat.

Frank  
Péter 
Budap esten születet t , 
1970-ben. A BME Gépész- 
mérnöki karán matemati- 
kus-mérnökként végzett. 

Az egyetem után a haszonjárművek 
fékrendszereit gyártó Knorr-Bremse új
Kutatás-Fejlesztési Intézetében kezdett
fejlesztőként dolgozni. Első projektje 
az elektronikus légellátás-szabályozó 
rendszer szabályozási koncepciójának 
és prototípusának kidolgozása. Ez ma a 
cég egyik világelsőként sorozatban 
gyártott terméke.  Projektvezetőként a 
nehéz haszonjárművek alapvető járműdi- 
namikai szabályozó algoritmusai fejlesz-
téséért volt felelős. Ezek a szoftverek ma 
több százezer járműben, többek között a 
Volvo, Renault, Scania és MAN teher- 
autókban működnek. 2006-2008 között 
Münchenben a vállalat legnagyobb elő- 
fejlesztési projektjét, az Elektromecha-
nikus Fékrendszer projektet vezette. 
2008-tól a vasúti járműves üzletág K+F 
osztályának vezetője volt.

Vezetése alatt több mint háromszo-
rosára bővült a mérnöki létszám. Ez idő 
alatt jött létre, az azóta sorozatgyártásban 
levő első vasúti járművezetői asszisztens 
rendszer, amivel jelentős üzemanyag meg- 
takarítás érhető el. 2013-ban az ő irányí-
tása alatt készült el a vállalat Helsinki úti 
telephelyének új laborépülete. Frank Péter 
ma a Knorr-Bremse Kutatás-Fejlesztési 
Központjának Igazgatója. Az intézet 
legújabb, 2016-os eredménye egy au-
tonóm manőverezésre képes pót-ko-
csis szerelvény.
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Dr. Józsa  
János 
1957-ben Győrött szüle-
tett. Műegyetemi tanul- 
mányait 1981-ben abszol-
válta vízépítőmérnöki szakon. 

Kandidált 1993-ban, majd onnan 
indult stelláris tudományos karrierje, 
amely az akadémiai székig repítette. 
Egyetemi tanár, a BME rektora.  

Tudományos munkássága a VITUKI-
ban kezdődött. Itt mélyült el egyre job-
ban a numerikus hidrodinamika prob- 
lémáinak megoldásában, amit azóta is 
töretlenül folytat. Alapvető és nemzet-
közileg ismert eredményeket ért el a 
tavak és folyók hidrodinamikája terü-
letén. A tavak témakörében nevéhez 
fűződik a szél áramláskeltő hatásának a 
tófelszín feletti belső határréteg-fejlődés 
figyelembevételével való újszerű leírása. 
Irányító szerepe volt a felszíni áramlások 
adaptív hálófinomításon alapuló mo-
dellezési elveinek kialakításában. A fo-
lyami kutatásokban a finomfelbontású 
sebességeloszlás-mérés meghonosítója, 
fontos Duna- és Tisza-szakaszok áram-
lási és morfológiai modellezésének irá-
nyítója. Hidromorfológiai modellezési 
ismereteit felhasználva, az MTA szakértői 
karának tagjaként az iszapkiömlés gyors 
numerikus reprodukálásával és szcenárió-
analízisével jelentősen hozzájárult az 
ajkai vörösiszap-katasztrófa környezeti 
kárelhárítási munkáinak tervezéséhez. 
  Eredményei több neves külföldi 
doktori iskola kutatási témájává váltak.  
Eddigi munkáját a vízmérnöki tudo-
mányok, valamint a felsőoktatás jelentős 
hazai kitüntetéseivel ismerték el.  

Dr. Simonyi  
Sándor
1950-ben született a Nóg- 
rád megyei Piliny község-
ben. 1976-ban szerzett gé- 
pészmérnöki oklevelet a 
Miskolci Nehézipari Műsza-

ki Egyetemen, majd 1978-ban doktori 
fokozatot.  1993-ban megalapította a 
TRIGON Kf t-t ,  melyet ma is vezet. 

Vállalata kétszer kapott Innovációs 
Díjat (2006, 2011) és megkapta a Régió 
leginnovatívabb fejlesz téséér t járó 
különdíjat. 2011-től a Miskolci Egyetem 
címzetes egyetemi docense, 2012-
től a Magyar Mérnökakadémia tagja. 
2014-ben egyik létrehozója és vezetője 
az Magyar Gépjárműipari Innovációs 
Konzorciumnak. 2016 februárjától a 
Miskolci Egyetem Konzisztóriumának 
tagja. Bejelentett találmányainak száma 
meghaladja a 30-at. Kutatási területe: 
hajtásvezérlési rendszerek, alternatív 
járműhajtások. K+F eredményeit számos 
szakmai konferencián előadta, egyetemi 
előadásaiban ismertette, szakmai lapok-
ban publikált. 

2013-ban az „Életutak” c. sorozatban 
életéről és munkásságáról könyv jelent 
meg. 2014. augusztusában szülőfalujának 
díszpolgárává választották.

Számos díjat, elismerést kapott Pro 
Urbe díj (2006), Miskolci Egyetem, Gé-
pészmérnöki Kar Emlékérme (2007), Príma 
díj -Tudomány, oktatás kategória (2008). 
2015-ben a Terplán Family Fondation 
(USA) Terplán Zénó díjban részesítette. 
2016-ban megkapta a Magyar Gazdasá-
gért Díjat, és a Szent-Györgyi Albert díjat.

Dr. Ürge  
László
1963-ban született Egerben. 
Egyetemi tanulmányait az 
ELTE-n végezte. Ösztöndí-
jasként tanult és kutatott 
Oxfordban és a Brandeis 

Egyetemen Bostonban. 
A kémia tudomány kandidátusa 

(1995). Postdoktori kutatásait a philadel-
phiai Wistar Intézetben (USA) végezte, 
majd a Szilícium Völgyben a Neurex 
biotechnológiai vállalat (Menlo Park, CA) 
vezető kutatója volt, ahol idegrendszeri 
betegségek kezelésére gyógyszerkutatási 
és fejlesztési projecteken dolgozott. 
1998-2001 között a Biorex RT pre-klinikai 
gyógyszerfejlesztéseit irányította. 2001 
-2006 között a Magyar Innovációs Nagy-
díjas ComGenex ZRt. vezérigazgatója. 
A céget vezetése alatt megvette az AMRI 
(USA). 2006-2012 között a ThalesNano 
vezérigazgatója. Részt vett az Innová-
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gia kifejlesztésében és irányítása alatt 
 a technológiát 35 országban, 5 kontinen- 
sen a világ 20 legnagyobb vezető gyógy-
szergyára és kutató intézete alkalmazta. 
2012-től a ComInnex ZRt. üzletfejlesztési 
igazgatójaként új gyógyszerkutatási tech- 
nológiai platformok kifejlesztését és a 
nemzetközi gyógyszeriparban való sike- 
res bevezetését irányította. Több nem-
zetközileg sikeres kutató fejlesztő cég 
társalapítója, valamint igazgatósági tagja. 
110 publikáció, szabadalom és könyvrész- 
let társzerzője, a Pannon Egyetem címze-
tes egyetemi tanára.

É L E T M Ű

Dr. Dolhay  
Imre Balázs
Debrecenben születet t, 
1936-ban. Orvosi diplomá- 
ját a Debreceni Orvostu- 
dományi Egyetemen sze- 

rezte 1961-ben. Ugyanitt szakvizsgázott 
1965-ben. Évtizedeket töltött a Deb- 
receni Nőgyógyászati Klinikán, és lelki-
ismeretességének, valamint munkabí-
rásának köszönhetően szinte nem volt 
olyan komolyabb nőgyógyászati bea- 
vatkozás, amihez ne lett volna jobbító 
köze. Már akkor is felfigyelt arra, hogy 
Magyarországon a női intim higiénia nem 
jár azokban a magasságokban, ahová az 
Európához tartozás predesztinálná. Így 
jutott el a női intim higiéniai eszközök 
gyártásának ötletéhez. 

Nemcsak vállalkozást alapított a fenti 
céllal, hanem kéttucatnyi szabadalommal 
és védjeggyel alá is támasztotta a ter- 
veit. Az általa alapított és a mai napig 
vezetett vállalkozása, a Dolhay Klinika 
Kft. ma megérdemelten van monopol-
helyzetben Magyarországon a női intim 
higiéniai eszközök fejlesztése, gyártása 
és forgalmazása terén. 

Gyógyító és vállalkozás vezetői 
munkája mellett több tucatnyi szak- 
cikkel igyekezett tájékoztatni orvos-
társait azokról a felfedezésekről és ered-
ményekről, amelyekre pályafutása során 
szert tett. 

É L E T M Ű

Dr. Meiszel  
László 
1942-ben születet t Ten-
gelicen. Vegyészmérnök, 
címzetes egyetemi docens. 
Több mint 20 posztgra-

duális képzésen bővítette ismereteit. 
Ösztöndíjas volt a Stuttgarti Műszaki 
Egyetemen.

1967-1982 a Magyar Viscosagyár 
kutatómérnöke, majd a Szál Technikai 
Kutató Intézet műszaki-gazdasági ta-
nácsadója, a gyár termelési főmér-
nöke, a Fejlesztési Intézet vezetője. 
1996-2000 között a Zoltek Rt. kutatási 
elnökhelyettese, 2002-2003-ban a Pan- 
nonplast RT kutatási igazgatója és 
párhuzamosan a Műanyagipari Kutató 
Kft. ügyvezetője.

Kutatási területei igen szerteágazók. 
Kezdetben az anyagszerkezet és a szál-
tulajdonságok közti összefüggések kuta- 
tása, speciális szál előállítási- és alkal-
mazási technológiák fejlesztése, illetve 
új tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
előállítása és feldolgozása volt a cél, majd 
a szerves szintetikus kémia, a biotech-
nológia és a membrántechnika került elő- 
térbe. ’80-as évektől a szénszál kutatások 
és kompozit fejlesztések domináltak.

Több,  mint  20  sz abadalom ki-
dolgozásában és ipari bevezeté-
sében vett rész t.  Néhány kiemelendő 
eredmény: polipropilén szálgyár tási 
eljárás k idolgozása és egy üzem 
megvalósítása, az első magyar mem-
brángyár tó üzem és kutatóbázis lét-
rehozása, atomerőművi primerkör 
oldatok radioaktív szennyeződései-
nek eltávolítása ultraszűréssel,  szén-
szállal kapcsolatos hazai kutatások 
elindítása, a gyár tás előkészítése, a 
CF-kompozitok műszaki kultúrájának 
elterjesz tését szolgáló Alkalmazás- 
technikai Kutató bázis létrehozása. 

1990-től külső előadó a BME Ve- 
gyészmérnöki Karán. Membrántech 
-nikai Konferencia-sorozat elindítója.  
A Magyar Mérnökakadémia tagja.
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É L E T M Ű

Dr. Szabó  
Csaba Attila 
1945-ben született Juden-
burgban (Ausztria). A Szent- 
pétervári Állami Távköz-
lési Egyetemen 1968-ban 

rádiómérnök MSc diplomát, a BME-n 
1975 ill. 1986-ban Dr. Univ. és PhD 
fokozatot szerzett, 1996-ban az MTA 
doktora lett. 

Igen sikeres egyetemi oktatói, ku- 
tatói, vállalkozásfejlesztői és ipari veze- 
tői pályafutásra tekinthet vissza. A ME-
DIANETS Laboratórium létrehozója a BME 
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások 
tanszékén, ahol ma professzor emeritus. 
1990-ben társalapítója a BCN Business 
Communications Networks amerikai-
magyar vállalatnak. Irányítása alatt a 
BCN piacvezető videokonferencia-szol- 
gáltatóvá és hálózatintegrátorrá vált.  

Egy ideig a Magyar Telekom felsőveze-
tőjeként is tevékenykedett. 

Nemzetközi tanácsadói, kutatásszer-
vezői- és vezetői tevékenysége is kie- 
melkedő. 2002-2003-ban az olaszországi 
Trentino tartomány elnökének tanácsa-
dójaként  résztvett a régió optikai-rádiós 
infrastruktúrájának tervezésében. 2003 
és 2010 között a Create-Net nemzetközi 
kutatóközpont vezető munkatársa volt, 
ahol többek között irányította egy 
innovatív városi szélessávú teszthálózat 
kialakítását. A European Alliance for 
Innovation vezető tanácsadója.

Sok éven át a HTE Híradástechnika 
folyóiratának főszerkesztője és az Info- 
communications Journal alapító főszer-
kesztője. Számos rangos nemzetközi 
konferencia szervezője, elnöke és tu-
toriális előadója.

Szakmai díjai mellett a Magyar Érdem-   
rend Lovagkeresztje kitüntetés birtokosa. 
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É L E T M Ű 

Dr. Mesterházy 
Ákos
Deutsch-Kroneban szüle- 
tett 1945-ben. A Keszthe- 
ly i  Agár tudományi Főis-
kolán szerzett diplomát 

1967-ben. Egyetemi doktori cím (1971, 
Gödöllő.) Mg. tud. kandidátusa (1979), 
mg. tud. doktora (1989), majd az MTA 
levelező (2007) és rendes tagjává (2013) 
választották. Munkásságának gerincét a 
gabonafélék betegségellenállóság kuta- 
tásának szentelte, ezen belül a toxinter- 
melő gombabetegségek álltak a kutatás 
középpontjában már 1970 óta. 1972-től 
a Gabonakutató (Szeged) munkatársa. 
Számos új felimerésre jutott, tisztáz- 
ta, hogy a toxinprobléma elsősorban 
rezisz tenciaprobléma, ezért alapvető 
a növénynemesítés illetősége. Kiváló 
ellenállóságú búzatörzseket állított elő, 
és ma már számos közepesen ellenálló 
szegedi fajta van a köztermesztésben 
a korábbinál lényegesen kisebb toxin 
kockázattal. A szegedi kutatóintézet 
ma a világ egyik vezető laboratóriuma. 
Nemcsak nemesítési, de toxikológiai, 
analitikai és élelmiszerbiztonság terü-
letén is úttörő munkát végzett. 

Tudományos közleményeinek száma 
(MTMT) 226, öt könyvet szerkesztett, 
27 könyvfejezetet jegyez. Hirsch in- 
dex 29, független hivatkozás: 2863, 
31 szabadalomban társfeltaláló, további 
elismert fajták oltalom nélkül. Vendég-
professzori meghívás: USA, Kanada, Kína 
és Brazília. A Szegedi és Szent István 
Egyetemen egyetemi tanár és oktató. 

Az MTA Akadémiai Díj (1992), MTA 
Arany János kuratóriumi díj (2001), 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt 
(2005), Baross László emlékérem (2009), 
Fleischmann Rudolf díj (2012), Pro 
Scientia (2013) kitüntetések tulajdonosa.

É L E T M Ű

Dr. Varjú 
György
Siklóson született 1938-
ban. 1961-ben a Budapesti 
Műszaki Egyetemen villa- 
mosmérnöki oklevelet szer- 

zett, azt követően a Villamos Művek Tan- 
szék oktatója, tanszék-vezető 2003-ig. 
1991-től az MTA műszaki tudomá-
nyok doktora. Oktatási tevékenysé- 
ge kapcsán kiemelkedő szerepe volt 
a villamosenergia átvitelhez kapcso- 
lódó tárgyak kidolgozásában, folyama- 
tos korszerűsítésében és azok előa-
dásában. 

Az ipari kutatási tevékenysége során 
behatóan foglalkozott a kábelvonalak 
méretezési kérdéseivel, amelynek ered- 
ményeit két, társszerzőként írt szak-
könyvben adta közre (1982 és 1985). 
A hazai autótranszformátoros (2x25 
kV-os) vasúti táplálás rendszer egyik 
kidolgozója, és konzultánsként közre-
működött ennek a rendszernek a svéd 
és norvégiai bevezetésében.

Fő kutatási területe a villamos há-
lózatok és a távközlő összeköttetések 
elektromágneses összeférhetősége 
(EMC). Ehhez kapcsolódóan részt vesz 
és különböző tisztségeket töltött be 
a CIGRE EMC kérdésekkel foglalkozó, 
valamint a Nemzetközi Távközlési Unió 
(ITU) elektromágneses környezeti hatá- 
sok elleni védelemmel foglalkozó bizott- 
ságaiban. 

Elnöke a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület (MEE) „Okos hálózatok és 
okos mérés” munkabizottságának.

Kitüntetések: HTI: “Ezüst érem”, PKI: 
„Békési díj”, MMK: „Zielinski Szilárd-
díj”, „Siemens Kutatói Díj”, BME: „Jó- 
zsef Nádor Emlékérem”, MAVIR: „Em-
lékérem”, MSZT: „Szabványosításért 
emlékérem”, „Szent-Györgyi Albert-díj”, 
MEE: “Déri -díj” és „Elektrotechnikai 
Nagydíj”. 

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2015
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HATÁR O N T ÚL I  ALKOTÓ

Dr. Kiss 
László István
1945-ben született Rákos-
csabán. A Kandó Kálmán 
Híradás és Műszeripari 
Technikum elvégzése után 

a Budapesti Műszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Karán, a Hőerőgépész szakon 
folytatta tanulmányait. 1968-ban gé- 
pészmérnöki, 1969-ben tanári diplomát 
szerzett. 1968-tól a Heller László által 
vezetett Hőenergetika Tanszéken, illetve 
annak jogutódján dolgozott. Kandidátu-
si disszertációját 1984-ben védte meg. 
1989-től máig Kanadában, az Université 
du Québec à Chicoutimi-n (UQAC) kutat 
és oktat. Alapításától számítva 8 éven 
át volt az Egyetemi Alumíniumkutató 
Központ (CURAL) tudományos társ-
igazgatója és koordinálta Québec tar- 
tományi szinten a primer alumíni-
umgyártással kapcsolatos kutatásokat.

Tudományos munkája a hő- és tö-
megtranszport jelenségekre terjed ki, 
számos alkalmazással az energetika, 
alumínium metallurgia, méréstechnika 
területén. Szakmai pályafutásának ma-
gyarországi szakaszán foglalkozott nagy- 
fejlesztésével, napenergia hasznosítás-
sal, hővezetési problémákkal, új hőfi-
zikai műszerek, optikai diagnosztikai 
módszerek fejlesztésével. Az utóbbi két 
évtizedben a világ vezető alumínium- 
gyártóival együttműködésben az alu-
mínium elektrolízis technológiájának 
továbbfejlesz tésével,  az energiafel-
használás és károsanyag kibocsátás 
csökkentésére irányuló munkájával vált 
ismertté szakmai körökben.

Több mint 200 publikáció és 10 
szabadalom szerzője, illetve társszerzője. 
Munkáját számos kanadai és hazai 
kitüntetés és díj fémjelzi.

Dr. Charaf 
Hassan
Libanonban született (1967), 
1996 óta a BME VIK Auto- 
matizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék mun- 

katársa, mérnök-közgazdász (1998), 
jelenleg habilitált egyetemi docens. 
Tudományos, fejlesztői és oktatá- 
si tevékenysége 1992-től a szoftver-
fejlesztéshez kötődik. Szakmai-tudo-
mányos életútjának meghatározó 
vonása, hogy összhangot keresett 
és talált a gyakorlati problémák mi- 
nőségi megoldása és az új hallga- 
tói generációk szakmai motiválása 
között. Eddigi életútját végigkíséri az 
ipari kihívások és az oktatás össze-
kapcsolása. Szoftverprojektek sorának 
vezetője, melyek a KKV szektortól a 
vezető hazai informatikai vállalatok 
megbízásaitól, a külföldi partnerekkel 
történő együttműködéseken keresztül 
duál PhD program létrehozásáig ter-
jednek.

A mobilalkalmazások fejlesztésének 
nemzetközi szinten is elismert alakja. 
Irányításával jött létre a BME-n mind 
a hazai, mind a nemzetközi környe-
zetben is elismert Alkalmazott Infor-
matika Csoport. 285 tudományos pub- 
likáció, 1 könyv, 5 könyvfejezet szer- 
zője, kezdeményezésére indult útjá- 
ra az Alkalmazott Informatika könyv-
sorozat.

Kitüntetései:  Bolyai János kutatá-
si ösz töndíj (1998),  „TDK munkáér t ” 
BME emlékplakett (1999),  Mester 
tanári elismerés (2001),  Az év infor- 
matikai oktatója (2003),  IBM Faculty 
Award (2004, 2008, 2012),  ICT véle-
mény formáló (2009),  Pro Juventute 
Universitatis (2011),  Kalmár László-díj 
(2011),  A Kar k iváló oktatója (2012).

A k ia d ványb an j e lze t t  és a dí ja zot tak ra vonatkozó a datok a dí j  m egíté lésekor ak tuál is  információkat tar talma z zák !
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Dr. Hangody 
László
Kiskunhalason születet t 
1958-ban. A Semmelweis 
Orvostudományi Egyete- 
men szerzett általános 

orvosi diplomát 1982-ben. Ortopédiából 
1986-ban, traumatológiából 1988-ban 
szerzett szakképesítést. 1995-ben az 
orvostudomány kandidátusa, 2000-ben 
az MTA doktora címet nyerte el, 2003-
ban habilitált és egyetemi magántanári 
címet kapott, 2013-ban az MTA levelező 
tagnak választotta.

Az Uzsoki Kórház Ortopéd-trauma-
tológiai Osztályán dolgozik 1982 óta, 
2002-től osztályvezető főorvosként. A 
Semmelweis Egyetem Traumatológiai 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára és a Péterfy Sándor Kórház Baleseti 
Központjának szakmai igazgatója 
2010-től. A Sanitas Magánklinika és a 
Dr. Rose Klinika konzultáns ortopéd 
sebésze. Számos hazai és nemzetközi 
orvosi műszergyártó cég konzultánsa 
– Metrimed Kft., Sanatmetal Kft., Smith 
and Nephew Endoscopy Inc., Zimmer 
Inc., IsoTis Inc., Surgicraft Inc., Ortho-
Mimetics Ltd., Tigenix Inc.

Fő kutatási és fejlesztési területei: 
p orc fe lsz ínképzés ,  sz a lagseb észet , 
spor tsebészet,  endoprotetika, mini- 
mál invazív ortopéd sebészet. Kuta-
tásai kapcsán 200 publikáció szüle-
tet t és 380 felkér t nemzetközi elő-
adást tar tott. Hirsch indexe 26, függet- 
len idézettségeinek száma 3500.

Fontosabb elismerései:  Top Ten 
Advances in Orthopedics 1996, Oscar 
Miller-díj 1999, Honorary Member of 
Arthroscopy Association of North Ame-
rica 2004, Markusovszky Lajos-díj 2007, 
Dollinger Gyula-díj 2007, FIFA Medical 
Centre of Excellence díj 2011, Jendrassik 
Ernő-díj 2011, Prima díj 2011, Lumniczer 
Sándor-díj 2013.

Dr. Kazi 
Károly
1955-b en születet t  K is- 
kunhalason. Általános is-
kolába Kisszálláson kö- 
zépiskolába Budapesten 

járt, a Vasúti Távközlési és Bizto- 
sító-berendezési Szakközépiskolába. 
Tanulmányait a Budapesti Műszaki 
Egyetem Villamos-mérnöki karának 
Mikrohullámú ágazatán folytatta. 
1980-ban diplomázott, majd az 
MTA MFKI-ban nagyfrekvenciás fél- 
vezető eszközök kutatásával,  gya-
korlati  alkalmazásaival foglalkozott. 
1986-ban szerzett egyetemi dok-
tori címet, disszertációját a félveze- 
tő eszközök tokozásának modelle-
zése témakörben írta. 1990–1992 
között meghívásra Japánban, a 
Yokogawa Electric Co. nagyfrek-
venciás kutatólaboratóriumában dol- 
gozott. 

Hazatérése után az MFKI-ban 
folytatta munkáját, majd 1993-ban 
csatlakozott a BHE Bonn Hungary 
Kft.-hez. A cégnek előbb műszaki 
igazgatója, majd 1996-tól ügyvezető 
igazgatója. Vezetése alatt a BHE mára 
egy közel 100 fős, a világpiacon is jól 
ismert high-tech céggé, Magyarország 
legnagyobb űripari vállalatává nőtte 
ki magát. Egyik kezdeményezője volt 
annak, hogy a cég többségi beru-
házóként létrehozta az Eltech Centert 
Újpesten. 

A BME címzetes egyetemi docense, 
több mint 60 publikációban szerző, ill. 
társszerző, 11 szabadalom tulajdonosa, 
társszerzője 3 könyvnek. Senior tagja 
az IEEE-nek. Ezüstjelvénnyel kitün-
tetett tagja a HTE-nek, a MISZ vá-
lasztmányának, s alelnöke a MELT-nek. 
Tevékenységéér t MTA Elnöki Díjat, 
valmint Kiváló Feltaláló Díj Arany 
fokozatot kapott. 

Nős, két leánygyermek édesapja, 
hobbija a vitorlázás, a síelés, a tánc.
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Dr. Kistelegdi 
István
1972-ben született Pé-
csett. Warema ösztön-
díjjal építészmérnökként 
diplomázott Németor- 

szágban (főiskola 1996, egyetem 1999), 
majd 2010-ben ClimaDesign M.Sc. 
végzettséget szerzett a Technische 
Universität Münchenben. A Pécsi 
Tudományegyetemen 2010-ben mega-
lapította az Energia Design tanszéket 
és kutatócsoportot azzal a céllal, hogy 
fenntar tható,  energiahatékony és 
környezettudatos építési és tervezési 
megoldásokat hozzon létre. Kifejlesz-
tett egy dinamikus energetikai, kom- 
forttechnikai és áramlástani szimu-
lációkkal támogatott eljárást plusz-
energia mérleggel rendelkező épüle-
tek tervezéséhez. 

A levédett ENERGIA DESIGN® mód- 
szerrel megvalósított egy első proto-
típus épületet. 

A PTE Szentágothai János Kutató 
Központ energetikai koncepció terve-
zéséért volt felelős, ahol jelenleg az 
épület szimulációs és monitoring kuta- 
tócsoport munkáját vezeti. 

A Technische Universität München-
ben oktat és velük kooperációban a 
városklíma szimulációk , az épület- 
arodinamika, az épület energiame-
nedzsment és a komplex komfort-
kutatás területén dolgozik. 2014-óta 
egyetemi tanár, jelenleg kutató pro-
fesszori státuszban.

Publikációi nemzetközi visszhangra 
találnak, számos nemzetközi konfe-
rencia meghívott előadója. Az Active 
House Alliance Guidelines nemzetközi 
aktív ház szabvány egyik szerzője.

A Holcim Awards for Sustainable 
Construction és a Csarnok Nagydíj 
díjasa.  

Dr. Lacza 
Zsombor
Budapesten született 1974. 
január 28-án. A Semmel-
weis Egyetemen szerzett 
orvosi diplomát 1998-ban. 

Tudományos tevékenységét diákkö-
rös, majd PhD hallgatóként a Klinikai 
Kí-sérleti Kutató és Humán Élettani In-
tézetben kezdte, majd 3 évet töltött 
posztdoktorként a Wake Forest Egyetem 
Élettani és Farmakológiai Intézetében. 
Az agyi vérkeringés molekuláris és 
sejtes terápiáinak mechanizmusait ku- 
tatta, amellyel elnyerte a Brain 
Research folyóirat fiatal kutatói díját. 
2003-ban hazatért Magyarországra és 
kutatócsoportot alapított, amelynek je- 
lenlegi kutatási témája a sejtes terápiák 
alkalmazása a mozgásszervek beteg- 
ségeiben. 

2014-ben az MTA doktora fokozatot 
nyerte el. Az alapkutatási eredmények 
hasznosítására három vállalkozást indí-
tott, 8 szabadalmi bejelentést tett és 
több terméket, prototípust dolgozott 
ki, amelyek a sportártalmaktól az őssejt-
terápiáig terjedő széles orvostudományi 
területet fedik le. Kutatásai keretében 
eddig 68 nemzetközi folyóirat publi-
kációja jelent meg. 

2007–2012 között a Semmelweis In- 
novációs Központot vezette. 2012 óta 
saját vállalkozása keretében kutat, 
fejleszt. A Lacerta Technologis GmbH 
jelentős hazai és külföldi tőkét tudott 
bevonni, amely hozzájárult ahhoz hogy 
2015-ben sikeresen piacra léptek egy 
innovatív csontimplantátummal, amely 
hatékonyságát több kettős-vak humán 
vizsgálatban is igazolta. 

2011-ben Kiváló Diákköri Nevelő 
kitüntetést kapott. Diákjai elnyerték a 
legrangosabb hazai tudományos díjakat, 
így az OTDK első díját és a Pro Scientia 
aranyérmet. Oktatói tevékenységét PhD 
témavezetőként is folytatja. A Semmel-
weis Egyetem, illetve a Testnevelési 
Egyetem doktori iskoláiban van aktív 
programja. 
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Dr. Merkely 
Béla
1966-ban született Buda-
pesten. A Semmelweis E-
gyetem Klinikai Központ-
jának elnöke,  k l inikai  rek- 

torhelyettes, a Városmajori Szív- és Ér- 
gyógyászati Klinika igazgatója, belgyó- 
gyász, kardiológus és klinikai farmako-
lógus szakorvos.

1991-ben végzett a Semmelweis Egye-
temen általános orvosként. 2009-ben 
Okleveles Egészségügyi Szakmenedzseri 
diplomát, majd 2014-ben MSc fokozatot 
szerzett. 

1999-ben védte meg PhD disszer-
tációját, 2006-ban MTA doktora cí-
met szerzett, valamint habilitált a 
Semmelweis Egyetemen. Tudományos 
munkáját rangos nemzetközi publiká-
ciók minősítik. Közleményeinek össze- 
sített impakt faktora több mint 1000, 
független idézettsége meghaladja a 
9000-et, Hirsch-indexe: 28. Az Orvos-
képzés című folyóirat felelős szerkesztője, 
több rangos magyar és idegen nyelvű 
orvosi lap szerkesztőbizottsági tagja.

Tagja minden jelentős hazai és nem-
zetközi kardiológiai és keringéskutatással 
foglalkozó tudományos társaságnak. 
A European Society of Cardiology és a 
European Heart Rhythm Association 
elnökségének tagja, a Magyar Kardio-
lógusok Társaságának előző elnöke. 

Szakmai és tudományos tevé-
kenységéért több elismerésben része- 
sült (Virchow Award, az MTA Bolyai-
plakett kitüntetése, Mestertanár Arany-
érem, Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisz tikeresztje,  Career Achievement 
Award). 2013-ban Budapest Főváros 
Önkormányzatától díszpolgári címet 
kapott. 2015-ben az Európai Tudo-
mányos és Művészeti Akadémia tagjává 
választották.

Mészáros 
Csaba
1972-ben született Sop-
ronban, a Budapesti Mű- 
szaki Egyetemen végzett 
mint okleveles villamos-

mérnök. 
A nemzetközileg elismert evopro 

csoport alapítója és elnök-tulajdo-
nosa, egyben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Innovációs Tagoza-
tának elnöke, 2015 őszétől tagja a 
Magyar Formatervezési Tanácsnak . 

A magyar központú nemzetközi 
vállalatcsoport por t fóliójának főbb 
pillérei:  mérnöki szolgáltatások és 
innovációs fejlesz tések , informatikai 
megoldások . 

Vasúti diagnosztikai innovációjuk 
a MÁV számára komoly idő- és anya-
gi megtakarítást hozott,  amelyet 
2014-ben Magyar Termék Nagydíj jal 
jutalmaztak . A legnevesebb autó-
gyárak (Audi,  Daimler,  Suzuki,  BMW, 
Opel) számára nyújtott mérnöki 
tudásra építve a cégcsoport a tavalyi 
évben bemutatott elektromos haj-
tású, moduláris felépítésű, kompozit 
szerkezetű Modulo buszcsalád soro- 
zatgyár tását a NABI egykori,  mátyás- 
földi gyár telepén indítják . 

A buszcsalád elnyer te a Budapest 
Márka és a Magyar Termék Nagydíj 
k itüntetéseket is . 

Mészáros Csaba az elektromos 
mobilitás elkötelezett magyar képvi-
selője, aki magyar innovációkkal kép-
zeli  el a jövőt, a töltőktől a f izetési 
rendszerekig. Cégcsoportja elnyer te 
többek között a Családbarát,  a Leg- 
jobb Női Munkahely címeket is ,  a 
Zipernovszky Házban pedig a művé-
szetek mellet t a magyar műszaki ér-
telmiség kiemelkedő alakjainak állít 
emléket. 
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2012 Rátai Dániel
Egy kisbolygó névadója , 
1985-ben született Buda-
pesten.  Édesapja  író ,  új  ság- 
író, édesanyja ma gyar-len- 
gyel-népművelés szakos 
tanár, színháztörténész.  
A fordulópont Dani életé-

ben középiskolás korában jött el, amikor is 
a Neumann János Számítástechnikai Szak- 
középiskola 10. osztályos diákjaként el-
kezdett programozást tanulni.

Több évnyi programozással a háta 
mögött, Daniban 18 évesen ötlött fel a 
Leonar3Do ötlete, amely később közép-
iskolai diákból cégtulajdonossá tette.

2005 májusában, Arizona, USA, Intel-
ISEF: a 21 éven aluli tudósok és feltalá-
lók olimpiájaként is emlegetett, 1447 
résztvevőt felvonultató világdöntőn a 
Leonar3Do-t a nemzetközi zsűri hat első 
díjjal jutalmazta.

2008. szeptember San Jose, Tech Mu-
seum of Innovation: Tech Awards.

A zsűri 58 ország 329 jelöltje közül 
a világ öt legjelentősebb innovációja 
közé sorolta a Leonar3Do-t az oktatási 
kategóriában.

Tech Awards díjat korábban még so-
ha magyar jelölt nem kapott.

2010. április, New York-i tőzsde, Kairos 
Summit: Intelius Inte  national Entrepreneur- 
ship Award.

2013 Árvai Péter
1979-ben született Svéd-
országban, Karlskogában. 
A stockholmi egyetem mé- 
diatechnikai mérnök sza- 
kán diplomázott 2006-ban. 
Ösztöndíjasként Szingapúr- 
ban, majd Tokióban a Fuji- 

Xeroxnál is tanult. Élt Budapesten, Tokió-
ban, Stockholmban és San Franciscóban is.

A felhőalapú prezentációs szoftver 
fejlesztő cég, a Prezi.com Kft. ügyve-
zetője és társalapítója, Somlai-Fischer 
Szabolcs és Halácsy Péter mellett. Ő 
alapította a svéd omvard.se-t, illetve az 
ő nevéhez is fűződik az a szabadalmaz-
tatott mobil hírolvasó is, ami elsőként 
tette lehetővé TED előadások követését 
mobiltelefonról. A Preziben üzleti mo-
dellként választott freemium modell 

azonnal cash-flow pozitívvá tette a cé-
get, amire több befektető is felfigyelt, 
így 2009-ben megtörtént az első kocká-
zati tőke bevonás a Sunstone Capitals-al 
együttműködve, amellyel egyidőben, 
Péter meggyőzte a TED konferenciák 
tulajdonosát, hogy életükben először 
fektessenek be egy cégbe.

2011-ben az Accel Partners, a Szilíci-
um völgy egyik legnevesebb befektetője 
(ők voltak a Facebook első befektetői), B 
típusú finanszírozási körben 3,2 milliárd 
forintott fektetett a vállalkozásba.

Sikereiről írt már a New York Times, 
az Economist és a NextUp.Asia is.

2014 Lám István
1988-ban született Buda- 
 pesten. A Tresorit alapí-
tójának és a termék krip - 
tográfi ai és titkosítási 
tech nológiája egyik kita-
lálójának, a Tresorit ügy-
vezető i gaz gatójának „si- 

kertörténete” akkor kezdődött, amikor 
mindössze 12 évesen megkapta az első 
kriptográfiai könyvét. Ez felkeltette ér-
deklődését a digitális adatvédelem iránt. 
10 évvel később már két diáktársával cé-
get alapított az interneten hozzáférhető 
információk illetéktelen eltulajdonításá-
nak megakadályozására.

István a Tresorit alapítása előtt diák-
ként a BME CrySys Laborban és a svájci 
Ecole Polytechnique Federale De Lau-
sanne egyetemeken volt kutató, illetve 
a BME-n a mérnök informatikus Msc 
fokozatú diploma megszerzése mellett 
tanított is. Az egyetemi évek alatt a 
Future Invest and Business Kft. tanács-
adójaként, majd a Future Office Network 
ügyvezetőjeként is dolgozott. Önállóan, 
majd később a Tresorittal is több verse-
nyen vettek részt. Egyéni munkáját az 
ifjúsági Bolyai matematikai díjjal, a fiatal 
innovátoroknak átadott díjjal és több 
alkalommal Köztársasági Ösztöndíjjal is 
elismerték. 

A Tresorit elnyerte a 2013-as Startup 
Innovációs Díjat, a Pro-Progressio Inno-
vációs Díjat és az Eurocloud Díjat, me-
lyekre hazai vonatkozásuk miatt különö-
sen büszkék.
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ÍJ2015 Árendás Csaba
1981-ben született Párkány- 
ban. Egyetemi tanulmá- 
nyait a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi 
Egyetemen kezdte, ahol 
mérnök-informatikus ok-
levelet szerzett 2005-ben. 

Ezt követően számos neves külföldi fel-
sőoktatási intézménynek volt hallgató-
ja: a svájci EPFL (Swiss Federal Institute 
of Technology) mesterképzésén az ing. 
sys. com. dipl. EPF titulust szerezte meg 
2010-ben. Ezek mellett részt vett a Stan-
ford és a Cambridge egyetemek üzleti 
képzésein is. A SmartVineyard technoló-
giát fejlesztő QuantisLabs Kft. alapítója 
és ügyvezetője.

A szenzorokra és felhőalapú szolgálta-
tásokra épülő SmartVineyard rendszer 
immár több ezer hektáron teszi lehetővé 
a vegyszerhasználat optimalizálását pon- 
tos, mikroklimatikus viszonyokon alapuló 
előrejelzések és távolról elérhető szolgál- 
tatások révén. 
A SmartVineyard technológiát 2014-ben a 
kaliforniai Berkeley Egyetemen 20 000 in-
nováció közül a legjobb 10 közé választot-
ták, Magyarországon pedig a 2014-es Év 
Agrár Innovációja díjat nyerte el.

Árendás Csaba sikereiről számos hazai 
és nemzetközi sajtóplatform is beszámolt 
már, amelyek közül az egyik legemlítésre 
méltóbb a 2015 júniusában elnyert Gábor 
Dénes Új Generáció Díj. Hobbijai közé 
tartozik az úszás, olvasás és más kultúrák 
megismerése.

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Augusztinovicz 
Fülöp

1949. Budapest
villamosmérnök

 
Dr. Guttman András 

1954. Pécs
vegyészmérnök

Dr. Haidegger Tamás 
1982. Budapest
villamosmérnök

2014

 
† Dr. Karger-Kocsis 

József
1950. Budapest
vegyészmérnök

Katona Gergely
1980. Budapest

fizikus

Solymosi János 
1955. Gyoma

villamosmérnök

† Dr. Szikla Zoltán 
1945. Kál

papírtechnológiai mérnök

H ATÁ R O N  T Ú L I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2014
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Dr. Dusza János
1952. Sajógömör

fizikus
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G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2013

Dr. Csernátony Zoltán
1959. Debrecen

orvos

Dr. Dinnyés András
1966. Budapest

állatorvos

Dr. Gyimóthy Tibor
1953. Tata

matematikus

Dr. Mátyus Péter
1952. Budapest
vegyészmérnök

Dr. Pavelka Tibor
1957. Békéscsaba

fizikus

Dr. Tóth Miklós
1950. Budapest

tanár

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K ,  É L E T M Ű

2013

Dr. Gyenge Csaba
1940. Székelyföldvár

gépészmérnök

Dr. Szabó Ervin József
1933. Rákospalota

gépészmérnök

H ATÁ R O N  T Ú L I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

 2013

 
† Dr. Madarász László

1949. Kuntapolca
villamosmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

 2012

 
Dr. Dán András
1943. Budapest
villamosmérnök

Ifj. Duda Ernő
1968. Budapest

genetikus

Dr. Katona Tamás János
1948. Báta

mérnök-hőfizikus
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G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Harsányi Gábor
1958. Budapest
villamosmérnök

 
Dr. Imre Sándor 

1969. Budapest
villamosmérnök

Dr. Jereb László 
1947. Sopron

villamosmérnök

2011

 
Losonczi Áron

1977. Szolnok
építészmérnök

Dr. Matuz János
1947. Gödöllő

mezőgazdasági genetikus 
szakmérnök

Dr. Molnár József 
1954. Debrecen
villamosmérnök

Dr. Simig Gyula 
1947. Budapest
vegyészmérnök

† Dr. Szántay Csaba
1928. Salgótarján

vegyészmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Peták István
1971. Szolnok

orvos

 
Dr. Tóth Magdolna 

1951. Nyírgyulaj
kertészmérnök

Dr. Vígh László 
1950. Magyarszerdahely

kutatóvegyész

2012

H ATÁ R O N  T Ú L I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Imecs Mária 
1948. Kolozsvár
villamosmérnök

2012
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G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2010 

Dr. Bedő Zoltán
1951. Debrecen

agrármérnök

Dr. Czitrovszky Aladár
1951. Técső

fizikus

Dr. Gerse Károly
1947. Budapest
gépészmérnök

† Dr. Kéri György
1950. Budapest
kutatóvegyész

Dr. Prószéki Gábor
1954. Budapest

matematikus

Dr. Sperlágh Beáta
1963. Budapest

orvos

Dr. Szépvölgyi János
1945. Hódmezővásárhely

vegyészmérnök

N E M Z E T KÖZ I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2009

Dr. Dombi Péter
1976. Szeged

fizikus

Dr. Warren Chan
1974. Kína

orvosbiológiai mérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2009

Dr. Blaskó Gábor
1950. Szombathely

vegyészmérnök

Blaskovics Ferenc
1938. Hódmezővásárhely

gépészmérnök

Dr. Dékány Imre
1946. Szeged

vegyész

 
Gili László

1952. Alsógöd
villamosmérnök

 
Dr. Palkovics László

1965. Zalaegerszeg
autógépész mérnök

† Dr. Székely Vladimir
1941. Budapest
villamosmérnök

Dr. Trampus Péter
1947. Budapest
gépészmérnök
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6G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Apáthy István
1945. Eichstätt
villamosmérnök

Dr. Bársony István
1948. Nyíregyháza

villamosmérnök

† Dr. Duschanek Valéria
1950. Celldömölk

tartósítóipari mérnök, 
mérnök-biológus

2008

Dr. Friedler Ferenc
1953. Veszprém 

matem

Dr. Kisbán Sándor
1949. Szeged

híd és szerkezetépítő 
mérnök

Dr. Tulassay Tivadar
1949. Galánta

orvos

Vámos Zoltán
1964. Budapest
villamosmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Arányi Péter
1948. Budapest

vegyész

Farkas József
1952. Felsőtárkány

gépészmérnök

Dr. Fésüs László
1947. Hernádnémeti

orvos

2007

† Dr. Hadlaczky Gyula
1948. Székesfehérvár

agrármérnök

† Dr. Kálmán Erika
1942. Budapest

vegyész

Dr. Kocsis István
1952. Pusztavám

gépészmérnök

Szoboszlai György
1946. Debrecen

gépészmérnök

N E M Z E T KÖZ I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Czirók András
1973. Miskolc

fizikus

Dr. Nico F. Declercq
1975. Belgium

fizikus

2006
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G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2006

Bogsch Erik
1947. Budapest

vegyészmérnök, mérnök-
közgazdász

† Dr. Kertész Zoltán
1943. Girincs
agrármérnök

Dr. Molnár Béla
1965. Kisvárda
belgyógyász-

gasztroenterológus

Dr. Petis Mihály
1947. Nyírderzs

agrármérnök

Dr. Rudas Imre
1949. Budapest

gépgyártás-technológus 
üzemmérnök, 

 alkalmazott matematikus

Dr. Sallai Gyula
1945. Budapest
villamosmérnök

Dr. Sarkadi Balázs
1948. Budapest

orvos

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2005

Dr. Kocsor András
1971. Gödöllő

programtervező 
matemetikus

Kovács F. László
1942. Tényő

vegyészmérnök, mérnök-
közgazdász

Dr. Lustyik György
1946. Szarvas

fizikus

† Dr. Nyiredi Szabolcs
1950. Budapest

gyógyszerész

Dr. Pap László
1943. Fehérgyarmat

villamosmérnök

Somosi László
1946. Györe

gépészmérnök

Dr. Tóth László
1946. Debrecen

gépészmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2004

Dr. Marosvölgyi Béla
1942. Sátoraljaújhely

erdőmérnök

Dr. Monostori László
1953. Budapest
villamosmérnök

† Somogyi István
1946. Monor

gépészmérnök
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Dr. Szabó Csaba
1967. Győr

orvos

Dr. Szabó Gábor
1954. Bóly

általános orvos

Dr. Szabó Gábor
1954. Nagykanizsa

fizikus

Dr. Velich István
1940. Karcag
kertészmérnö

N E M Z E T KÖZ I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Pavel A. Belov
1977. Szentpétervár

fizikus

Dr. Gali Ádám
1973. Budapest
villamosmérnök

2003

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Csornai Gábor
1950. Budapest

matematika-fizika tanár

Dr. Dömölki Bálint
1935. Budapest

matematikus

† Dr. Henk Tamás
1948. Budapest
villamosmérnök

2003

Dr. Kádár Imre
1943. Pered

agrármérnök

Dr. Kiss György Botond
1948. Debrecen

biológus

Török Imre
1940. Hajdúnánás

közgazdász

Dr. Závodszky Péter
1939. Debrecen

fizikus

Dr. Zárda Sarolta
1951. Budapest

közgazdász
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G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2002

Dr. Barkóczi István
1951. Szikszó

gépészmérnök

Dr. Berta István
1949. Debrecen
villamosmérnök

Dr. Fülöp Ferenc
1952. Szank

vegyész

Dr. Görög Sándor
1933. Szombathely

vegyész

Dr. Kóczy T. László
1952. Budapest
villamosmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2001

Dr. Darvas Ferenc
1942. Budapest
vegyészmérnök

Dr. Csikai Miklós
1942. Kecskemét

kertészmérnök

Hetzmann Albert
1948. Szár

villamosmérnök

† Dr. Lajtha György
1930. Budapest
villamosmérnök

Dr. Mersich Iván
1948. Sopron

matematika-fizika tanár, 
meteorológus

Dr. Páczelt István
1939. Nyírparasznya

gépészmérnök

Dr. Szatmári Sándor
1955. Szolnok

fizikus

N E M Z E T KÖZ I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

2000

Dr. Baranyi Péter
1970. Kalocsa

villamosmérnök, 
mérnöktanár

Dr. Georg Pretzler
1965. Graz

fizikus
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8G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Fogassy Elemér
1943. Budapest
vegyészmérnök, 
gyógyszerkémiai 

szakmérnök

Dr. Keviczky László
1945. Ráckeve

villamosmérnök

† Dr. Kovács Magda
1931. Budapest

villamosmérnök, mérnök-
közgazdász

2000

Lepsényi István
1949. Budapest

mérnök

Szalóczy Zsolt
1963. Zebegény

fizikus

Dr. Szász András
1947. Budapest

fizikus

Dr. Szendrő Péter
1938. Budapest
mezőgazdasági 
gépészmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Csapody Miklós
1939. Debrecen
villamosmérnök

Dr. Drozdy Győző
1955. Budapest
villamosmérnök

† Dr. Kemény Tamás
1932. Budapest
gépészmérnök, 

villamosmérnök

1999

Dr. Reszler Ákos
1944. Lajosmizse
villamosmérnök

Dr. Rozsos István
1932. Nagykanizsa

sebész

Dr. Somlyódy László
1943. Kecskemét

gépészmérnök

† Dr. Szunics László
1937. Türje

mezőgazdasági mérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Bojár Gábor
1949. Budapest

fizikus

Havass Miklós
1940. Szeged
matematikus

† Dr. Hertelendi Ede
1950. Szeged

fizikus

1998
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Dr. Kürti Sándor
1947. Budapest

vegyész- és rendszermérnök

Dr. Marossy Kálmán
1949. Fülöpszállás

vegyészmérnök

Dr. Schmidt János
1935. Feketeerdő

agrármérnök

† Dr. Tisza Miklós
1949. Debrecen

gépészmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

1997

Dr. Bitó János
1936. Szeged

matemetikus-fizikus

Bolyky János
1950. Ózd

villamosmérnök, mérnök-
közgazdász

† Dr. Hermecz István
1944. Szeged

vegyészmérnök

† Dr. Naszlady Attila
1931. Budapest
általános orvos, 

belgyógyász, kardiológus

Papp Sándor
1955. Fehérgyarmat

járműgépész

† Turi János
1937. Kisújszállás

mezőgazdasági mérnök, 
vetőmag-gazdálkodási 

szakmérnök

Dr. Valastyán Pál
1946. Nagylak

technológus mérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

1996

Fodor István
1943. Mérk

villamosmérnök

† Dr. Harsányi Kálmán
1927. Budapest
vegyészmérnök

† Dr. Öllős Géza
1928. Apácaszakállas

vízépítőmérnök

Dr. Pap Géza
1942. Élesd

vegyészmérnök

Pomezanski György
1942. Budapest

magyar-történelem szakos 
tanár

Réti Vilmos
1949. Salgótarján

kohómérnök

Szalai Gábor
1947. Balatonalmádi

gépészmérnök
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4N E M Z E T KÖZ I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Chris J. Jacobsen
1964. USA

fizikus

Dr. Szipőcs Róbert
1964 Zalaegerszeg

villamosmérnök

1996

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Horváth Mátyás
1935. Nagylak
gépészmérnök

Dr. Magda Sándor
1946. Ludas
agrármérnök

Dr. Nemcsók János
1949. Békásmegyer

biológus

1995

Pápics József
1956. Bolhó

villamosmérnök, hírközlési 
szakmérnök

† Dr. Pázmándi Gyula
1940. Budapest

vegyész- és gazdasági 
mérnök

† Dr. Pungor Ernő
1923. Vasszécsény

vegyészmérnök

Rubik Ernő
1944. Budapest
építészmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Dr. Bokor József
1948. Tiszadob
villamosmérnök

Dr. Farkas Ottó
1930. Ungvár
kohómérnök

† Dr. Gordos Géza
1937. Budapest
villamosmérnök

1994

† Juhász Imre
1936. Fábiánsebestyén

cégtulajdonos

† Dr. Orbán István
1939. Budapest
vegyészmérnök

Dr. Pakucs János
1940. Budapest
villamosmérnök

Dr. Szmola Ernő
1953. Endrőd

fizikus
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N E M Z E T KÖZ I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

1993

Kristina M. Johnson
1957. Evansville
villamosmérnök

Dr. Horváth Gábor
1963. Kiskunhalas

fizikus

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

1993

Dr. Budai Zoltán
1935. Budapest
vegyészmérnök

† Dr. Cselényi József
1936. Miskolc
gépészmérnök

Dr. Havas Jenő
1938. Kaposvár
vegyészmérnök

† Dr. Horváth József
1933. Kámon

vegyészmérnök

† Roboz Péter
1934. Budapest

fizikus

† Dr. Roska Tamás
1940. Budapest
villamosmérnök

Tárcza László
1944. Doboz

villamosmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

1992

Dr. Bárczy Pál
1941. Budapest

kohómérnök

Bobest Éva
1937. Budapest

vegyészmérnök, műszeres 
analitikai szakmérnök

Igali Györgyné
1941. Budapest

vegyésztechnikus,  
folyamatszervező

Dr. Körtvélyessy Gyula
1944. Budapest

vegyészmérnök, vegyipari 
műveletek szakmérnöke

Marczis Gáborné
1947. Tüskevár

kohómérnök

Soós Gábor
1938. Budapest

mérnök, vasbetonépítő 
szakmérnök

Dr. Szundy Tamás
1941. Debrecen

mezőgazdasági mérnök, 
mezőgazdasági genetikus 

szakmérnök
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9N E M Z E T KÖZ I  G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

Balogh Tibor
1956. Budapest
villamosmérnök

† Dr. Ferenczi György
1946. Budapest

fizikus

Dr. Frank József
1945. Hódmezővásárhely
biológia-földrajz szakos 

tanár

1991

† Dr. Ormós Zoltán
1940. Kisújszállás

vegyészmérnök

Pázmányi Gábor
1947. Budapest

olaj- és gázmérnök

† Dr. Rapcsák András
1943. Debrecen

villamosmérnök, fizikus

† Dr. Sigrai Tibor
1931. Kispest

híd- és szerkezetépítő 
mérnök, acélszerkezeti 

szakmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

† Bódi Béla
1934. Eger

gépészmérnök,  
gazdasági mérnök

Ilinyi János
1947. Budapest
gépészmérnök

Dr. Lehoczky László
1946. Jákfalva
gépészmérnök

1990

Pelle Gábor
1947. Győr

gépészmérnök, 
atomerőművi szakmérnök

 
Dr. Selmeczi András 

1947. Budapest 
állatorvos

Dr. Szabó István
1933. Mecsekszabolcs

vegyészmérnök, korróziós 
szakmérnök

Dr. Vermes Ágoston
1931. Budapest

gépész- és repülőmérnök

G Á B O R  D É N E S - D Í JA S O K

† Bárác Imre
1932. Zágráb

energetikus szakmérnök

† Csató János
1939. Csenger

villamosmérnök

Kóbor László
1943. Dunaföldvár

iparjogvédelmi szakértő

1989
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GÁBOR DÉNES-DÍJAZOTTAK KLUBJA

A Gábor Dénes-díjasok Klubja idén ün-
nepli alapítása 25. évfordulóját. Magát a 
díjat 33 éve ítélik oda a műszaki-szellemi 
alkotások elismerésére, az innováció folya-
matában tevékenyen alkotó kutatók, felta-
lálók, egyetemi oktatók, menedzserek, or-
vosok, társadalomtudósok stb. szakmai és 
erkölcsi megbecsülése és méltatása okán.

A klub egy olyan heterogén társaság, 
amely – a Gábor Dénes-díjjal kitüntetett 
– magyar tudományos és műszaki élet ki-
emelkedő szereplőit és a legkülönbözőbb 
szakterületeket képviselőit foglalja magá-
ba. A klub célja, hogy a tudós emlékének 
ápolásán, hagyatékának gondozásán túl 
aktív, a mai társadalomra hatást gyakorló 
formában tartsák életben Gábor Dénes 
szellemiségét. A klub számára jelentős elv, 
hogy a felhalmozott értéket, tudást, szelle-
mi tőkét tovább adják, és követendő pél-
dának állítsák a jövő nemzedékének, illet-
ve tapasztalataikkal és anyagi eszközeikkel 
segítsék a fiatalokat. 

A klub elnöke Dr. Darvas Ferenc vegyész- 
mérnök, az elnökhelyettes Ilinyi János  
gépészmérnök. Az Intéző Bizottság tagjai: 
Dr. Dömölki Bálint informatikus, Dr. Friedler 
Ferenc matematikus, Dr. Haidegger Tamás 
villamosmérnök, Dr. Sarkadi Balázs or-
vos-biológus és Dr. Zárda Sarolta köz-
gazdász. A klubtitkár Ács Tünde Fatima 
kulturális antropológus. 

A negyedévente megrendezésre kerülő 
– immáron hagyománnyá vált – „klubes-
tek” több éves múltra tekintenek vissza, 
melyeknek célja egyfelől, hogy beszámol-
jon, naprakész információval szolgáljon 
tagjainak, vendégeinek a különböző tudo-
mányterületek legújabb kutatási eredmé-
nyeiről, vagy bemutasson egy új techno-
lógiát, eljárást. Másfelől olyan társadalmi-, 
gazdasági-, műszaki kérdéseket vetnek 
fel és tárgyalnak meg, melyek felkeltik a 
tagok érdeklődését, vitaalapot teremte-
nek egy probléma megoldására. (www.
gabordenesklub.hu)

A klub vezetősége február 23-án online 
klubnapot rendezett a „klímaváltozás” 
tárgykörében, ahol a klubtagok három 

gondolatébresztő előadást hallhattak az 
éghajlatváltozás jelentőségéről, következ-
ményeiről, valamint annak csökkentéséről.  
Dr. Ürge-Vorsatz Diana, a CEU professzo-
ra, elismert klímakutató és fizikus, a Nobel 
Békedíjjal kitüntetett IPCC egyik alelnöke 
előadásában az IPCC Földünk jelenlegi 
állapotát értékelő jelentését mutatta be, 
mely aggódásra, de reményre is bőven 
ad okot. Az elmúlt évek növekvő számú 
szélsőséges időjárási jelenségei egyértel-
műen utalnak arra, hogy visszafordíthatat-
lan változások mennek végbe földünkön, 
de ez nem jelenti azt, hogy tehetetlenek 
lennénk. A globális felmelegedés és üveg-
hatású gázok veszélyeit Dr. Bartholy  
Judit az ELTE professzora, meteorológus, 
a Földtudományi Doktori Iskola vezetője is 
részletezte. A DBH Investment igazgatósá-
gi tagja, Dr. Ürge László, Gábor Dénes-
díja vegyész, a Pannon Egyetem Címzetes 
Egyetemi tanára a gazdasági rendszerek 
működését elemezve mutatta be a le-
küzdendő akadályokat. Elmondta, hogy 
az emberi fogyasztás és azt támogató 
gazdasági tevékenység olyan mértékben 
használja a föld véges erőforrásait, hogy 
ha így haldunk tovább, 2050-re 3 földre 
lesz szükség a gazdaság fenntartásár. A 
prezentáció végső konklúzióként azt lehet 
levonni, hogy a legfontosabb tényező a 
fenntartható fogyasztás, és másodsorban 
fenntartható fejlődés. 

A klubot októberben a Budapesti Műszaki 
Egyetem rektora Dr. Czigány Tibor látta 
vendégül, ahol „A COVID19 járvány és utó-
hatásainak tapasztalatai” címmel fórum 
tartottak a járvány jelen és várható hely-
zetéről, a kezelésre alkalmas gyógyszerek 
fejlesztéséről és a poszt-COVID betegség 
hatásairól. A beszélgetést Dr. Sarkadi 
Balázs, professzor emeritusz vezette. Be-
szélgetőtársai; Dr. Duda Ernő professzor 
emeritusz, a SZTE Orvosbiológiai Intézet-
ből és Dr. Keserű György professzor, a 
TTK Szerveskémiai Intézet - Gyógyszerké-
miai Kutatócsoport vezetője.
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GÁBOR DÉNES-DÍJAZOTTAK KLUBJA

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES ELISMERÉS

Ács Tünde Fatima 
okleveles kulturális antropológus

a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára

2020
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A klub által támogatott Komplex Instrukci-
ós Program az Óbudai Egyetemen tartot-
ta IX. nemzetközi konferenciáját, ahol Dr. 
Darvas Ferenc klubelnök felszólalásában 
elmondta, hogy a Gábor Dénes-díjazottak 
Klubjának tagsága elhivatott arra, hogy 
társadalmilag értékes célokat valósítson 
meg, olyan eredményeket produkál-

jon – ha nem is közvetlenül –, de közép 
és hosszútávon nagy jelentősége lehet a 
társadalom részére. Az elmúlt 13 évben 
ennek a szellemében igyekezett többfé-
le módon támogatni a KIP-et és a jövő-
ben is szándékai között szerepel. (www.
komplexinstrukcio.hu)

Dr. Darvas Ferenc, Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Lacza Zsombor és  Dr. Tóth G. Csaba: Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
az Óbudai Egyetem és a klub együttműködésének keretében megtartott Covid témájú klubest.

Gödölle, Kékes, Mészáros 
& Szabó Szabadalmi és  

Védjegy Iroda 

2021
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2019

2019

2019

2018

2017

2017

2016

2015

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES ELISMERÉS

Gál József                                                                       
matematikus, holográfus

Dr. Weisz Ferenc 
matematikus, egyetemi tanár

Kosztolányi Tamás 
gépészmérnök, a NOVOFER Távközlési 

Innovációs Zrt. nyugalmazott irodavezetője

Pomezanski György 
magyar-történelem szakos tanár, 

televíziós műsorvezető

Dr. Kovács László 
matematika–fizika szakos középiskolai tanár, 

fizikatörténész

† Dr. Gyulai József 
fizikus, professor emeritus, 

Prima- és Széchenyi-díjas akadémikus

† Dr. Ginsztler János 
gépészmérnök, a BME egyetemi tanára,  

a Magyar Mérnökakadémia üv.elnöke,  
az MTA rendes tagja

Árok s z állási  L aura 
okleveles geológus mérnök

okleveles fizikatanár 
Zentai Gimnázium fizikatanára
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2014

2013

2012

2011

2011

2010

2010

Garay Tóth János
a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának 

volt elnöke

† Dr. Németh József
címzetes egyetemi tanár, 

technikatörténész

Dr. Krausz Ferenc
kísérleti fizikus, elektromérnök, akadémikus, 

a Max Planck Institute of Quantum Optics 
igazgatója, a Müncheni Ludwig-Maximilian 

Tudományegyetem tanszékvezető 
egyetemi tanára

Szabó Sándor
holográfus

Dr. Csermely Péter
egyetemi tanár, biokémikus

Prof. Erol Gelenbe
az Imperial College, London professzora

Dr. Szelezsán János
matematikus, a Gábor Dénes Főiskola egyik 

alapítója, oktatója és egykori rektora, a Főiskolát 
fenntartó Alapítvány kuratóriumi elnöke

Dr. Bitay Enikő
mérnök-informatikus, a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem docense, 
az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára
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† Dr. Michelberger Pál
akadémikus, egyetemi tanár, a BME volt 

rektora, a MTESZ korábbi elnöke 

Dr. Náray-Szabó Gábor
akadémikus, egyetemi tanár, 

a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának főigazgatója

† Dr. Detrekői Ákos
akadémikus, egyetemi tanár, 

a Műegyetem korábbi rektora, 
az NHIT elnöke

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2007

2007

John Nichols
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királysága rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövete

Dr. Kroó Norbert
fizikus, akadémikus, a Magyar  

Tudományos Akadémia alelnöke

† Dr. Fayl Ivor
okleveles közgazda, bejegyzett könyvvizsgáló, 

 a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának, 
majd felügyelő bizottságának egykori elnöke

† Kampfl József
szobrászművész

Nyiri Lajos
villamosmérnök, szakdiplomata, 

egykori TéT attasé, 
az OMFB volt elnöke
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Dr. Horvai György
az Iparfejlesztési Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke

Dr. Bendzsel Miklós
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

Jamrik Péter
vezérigazgató, a NOVOFER Alapítvány 

és a Gábor Dénes-díj alapítója

A SOLART Produkció  
alkotó kollektívája

† Dr. Greguss Pál
nyugalmazott egyetemi tanár, a nemzetközi 

Gábor Dénes-díj bizottság elnöke 
(posztumusz)

2002

2003

2006

2006

2006

2006

2004

2005

A szegedi Gábor Dénes  
Gimnázium és Műszaki  

Szakközépiskola

† Czigány Magda
az Imperial College London Könyvtárának 

nyugalmazott főigazgatója

Prof. Sir Eric Ash
a londoni Imperial College egykori 

rektora
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1989
Bárác Imre
Csató János
Kóbor László

1990
Bódi Béla 
Ilinyi János
Dr. Lehoczky László
Pelle Gábor
Dr. Selmeczi András
Dr. Szabó István
Dr. Vermes Ágoston

1991
Balogh Tibor
Dr. Ferenczi György
Dr. Frank József
Dr. Ormós Zoltán             
Pázmányi Gábor
Dr. Rapcsák András
Dr. Sigrai Tibor

1992
Dr. Bárczy Pál
Bobest Éva
Igali Györgyné
Dr. Körtvélyessy Gyula
Marczis Gáborné
Soós Gábor
Dr. Szundy Tamás

1993
Dr. Budai Zoltán
Dr. Cselényi József
Dr. Havas Jenő
Dr. Horváth József
Roboz Péter
Dr. Roska Tamás
Tárcza László
Kristina M. Johnson
Dr. Horváth Gábor

1994
Dr. Bokor József
Dr. Farkas Ottó
Dr. Gordos Géza
Juhász Imre
Dr. Orbán István
Dr. Pakucs János
Dr. Szmola Ernő

1995
Dr. Horváth Mátyás
Dr. Magda Sándor
Dr. Nemcsók János
Pápics József
Dr. Pázmándi Gyula
Dr. Pungor Ernő
Rubik Ernő

1996
Fodor István
Dr. Harsányi Kálmán
Dr. Öllős Géza
Dr. Pap Géza
Pomezanski György
Réti Vilmos
Szalai Gábor
Dr. Chris J. Jacobsen
Dr. Szipőcs Róbert

1997
Dr. Bitó János
Bolyky János
Dr. Hermecz István
Dr. Naszlady Attila
Papp Sándor
Turi János
Dr. Valastyán Pál

1998
Bojár Gábor
Havass Miklós
Dr. Hertelendi Ede
Dr. Kürti Sándor

Dr. Marossy Kálmán
Dr. Schmidt János
Dr. Tisza Miklós

1999
Csapody Miklós
Dr. Drozdy Győző
Dr. Kemény Tamás
Dr. Reszler Ákos
Dr. Rozsos István
Dr. Somlyódy László
Dr. Szunics László

2000
Dr. Fogassy Elemér
Dr. Keviczky László
Dr. Kovács Magda
Lepsényi István
Szalóczy Zsolt
Dr. Szász András
Dr. Szendrő Péter
Dr. Baranyi Péter
Dr. Georg Pretzler

2001
Dr. Darvas Ferenc
Dr. Csikai Miklós
Hetzmann Albert
Dr. Lajtha György
Dr. Mersich Iván
Dr. Páczelt István
Dr. Szatmári Sándor

2002
Dr. Barkóczi István
Dr. Berta István
Dr. Fülöp Ferenc
Dr. Görög Sándor
Dr. Kóczy T. László

2003
Csornai Gábor
Dr. Dömölki Bálint
Dr. Henk Tamás
Dr. Kádár Imre
Dr. Kiss György Botond
Török Imre
Dr. Závodszky Péter
Dr. Zárda Sarolta
Dr. Gali Ádám
Dr. Pavel A. Belov

2004
Dr. Marosvölgyi Béla
Dr. Monostori László
Somogyi István
Dr. Szabó Csaba
Dr. Szabó Gábor, fizikus
Dr. Szabó Gábor, orvos
Dr. Velich István

2005
Dr. Kocsor András
Kovács F. László
Dr. Lustyik György
Dr. Nyiredi Szabolcs
Dr. Pap László
Somosi László
Dr. Tóth László

2006
Bogsch Erik
Dr. Kertész Zoltán
Dr. Molnár Béla
Dr. Petis Mihály
Dr. Rudas Imre
Dr. Sallai Gyula
Dr. Sarkadi Balázs
Dr. Czirók András
Dr. Nico F. Declercq

2007
Dr. Arányi Péter
Farkas József
Dr. Fésüs László
Dr. Hadlaczky Gyula

Dr. Kálmán Erika
Dr. Kocsis István
Szoboszlai György

2008
Apáthy István
Dr. Bársony István
Dr. Duschanek Valéria
Dr. Friedler Ferenc
Dr. Kisbán Sándor
Dr. Tulassay Tivadar
Vámos Zoltán

2009
Dr. Blaskó Gábor
Blaskovics Ferenc
Dr. Dékány Imre
Gili László
Dr. Palkovics László
Dr. Székely Vladimír
Dr. Trampus Péter
Dr. Dombi Péter
Dr. Warren C.W. Chan

2010
Dr. Bedő Zoltán
Dr. Czitrovszky Aladár
Dr. Gerse Károly
Dr. Kéri György
Dr. Prószéky Gábor
Dr. Sperlágh Beáta
Dr. Szépvölgyi János

2011
Dr. Harsányi Gábor
Jereb László
Imre Sándor
Losonczi Áron
Dr. Matuz János
Dr. Molnár József
Dr. Simig Gyula
Dr. Szántay Csaba

2012
ifj . Duda Ernő
Dr. Katona Tamás János
Dr. Peták István
Dr. Tóth Magdolna
Dr. Vígh László
Dr. Dán András
/MVM G.D. Energetikai 
Nemzeti Díj/
Dr. Imecs Mária
/MVM G.D. Energetikai 
Nemzeti Díj/
Rátai Dániel
/„Docler Holding Új Gene-
ráció” Gábor Dénes-díj/

2013
Dr. Csernátony Zoltán
Dr. Dinnyés András
Dr. Gyimóthy Tibor
Dr. Mátyus Péter
Dr. Pavelka Tibor
Dr. Tóth Miklós
Dr. Szabó Ervin József
Dr. Gyenge Csaba
Dr. Madarász László
Árvai Péter
/„Docler Holding Új Gene-
ráció” Gábor Dénes-díj/

2014
Dr. Augusztinovicz Fülöp
Dr. Dusza János
Dr. Guttman András
Dr. Haidegger Tamás
Dr. Karger-Kocsis József
Katona Gergely
Solymosi János
Dr. Szikla Zoltán
Lám István
/„Docler Holding Új Gene-
ráció” Gábor Dénes-díj/

2015
Dr. Mesterházy Ákos 
Dr. Varjú György 
Dr. Kiss László István
Dr. Charaf Hassan
Dr. Hangody László
Dr. Kazi Károly
Dr. Kistelegdi István
Dr. Lacza Zsombor
Dr. Merkely Béla
Mészáros Csaba
Árendás Csaba
/„Docler Holding Új Gene-
ráció” Gábor Dénes-díj/

2016
Dr. Barabási Albert-László
Dr. Babcsán Norbert
Bagaméry István
Dr. Berényi Antal
Frank Péter
Dr. Józsa János
Dr. Simonyi Sándor
Dr. Ürge László
Dr. Dolhay Balázs 
Dr. Meiszel László
Dr. Szabó Csaba Attila

2017
Zettwitz Sándor
Dr. BaloghGéza
Dr. Bakos Gáspár    
Dr. Buzsáki György                
Dr. Lingvay József                                  
Dr. Bozóki Zoltán József
Falk György Alfréd                          
Dr. Koppa Pál Gábor                
Dr. Németh Huba                        
Dr. Stépán Gábor                             
Dr. Szente Lajos  

2018
Dr. Gschwindt András
Kiss Péter Attila
Kolozsváry Zoltán
Dr. Magyari-Köpe Blanka
Dr. BarnaLászló
Kotschy András
Dr. Kónya Zoltán
Dr. Puskás László Géza
Dr. Varga Péter Pál

2019
Dr. Bartha László
Szigethy Dezső
Pető Mária
Dr. Rekeczky Csaba
Dr. Balázsi Csaba
Dr. Czigány Tibor
Domokos Gábor
Dr. Janáky Csaba
Dr. Laszlovszky István
Dr. Reith András
Dr Rekeczky Csaba
Veres Mihály

2020
Dr. Csicsery Zsigmond
Dr. Fekete Andrea
Dr. Hebling János
Dr. Kacskovics Imre
Keserű György Miklós
Dr. Kruppa József
Dr. Németh Géza

2021
Dr. Petz Ernő
Dr. Pardi Norbert
Dr. Dunai László
Dr. Kiss Rita Mária
Dr. Maurovich Horvát Pál
Dr. Váncza József
Dr. Zsoldos Ibolya

ÉLETMŰ

HATÁRON TÚLI ALKOTÓ
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Gábor Dénes mellszobor 
a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
szoborparkjában (2000)

Gábor Dénes emléktábla 
a Rippl-Rónai utca 25. szám 
alatti szülőházán (1996)

Gábor Dénes emléktábla 
a Falk Miksa utca 30. szám 
alatti lakóházán (2000)

Gábor Dénes emléktábla 
a Markó utca 18-20. szám  
alatti egykori  
középiskolájában (2001)

Gábor Dénes hologram szobor a BME 
Informatikai épületében (2005)

Emléktábla a Miskolci 
Egyetem Informatikai 
Intézetében (2000)

Gábor Dénes emléktábla
a debreceni Gábor Dénes Elektronikai 
Műszaki Szakközépiskolában (2007)

Gábor Dénes márványtábla az Info Parkban, 
a Gábor Dénes utcában (2005)
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Öröklött, nagy Varázs, holtak idézője,
messze nemzedékek egymáshoz fűzője;
mert csak a Könyv kapcsol multat a jövőbe,
ivadék lelkeket egy nemzetté szőve.

Babits Mihály

Gábor Dénes:  
Tudományos, műszaki  
és társadalmi innovációk 
(2004)

Holográfia és humanizmus 
(1998)

Gábor Dénes-díjasok  
az innováció élvonalában 
(2003, I., 2009, II . kötet)

Feltaláljuk a jövőt! 
Gábor Dénes-díjasok 
gondolatai  
(2012)

Látomások a koronavírus 
idején! 
Gábor Dénes-díjasok  
gondolatai  
(2020)

Gábor Dénes:  
Az érett társadalom 
(2005)

Dr. Greguss Pál:  
A holográfia hajnala  
és horizontja

T. E. Allibone:  
Gábor Dénes  
(2000)

Gábor Dénes:  
Találjuk fel a jövőt  
(2001, 2014)
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Az 1989-ben létrehozott NOVOFER Alapítvány először 1994-ben, majd 1996-tól kezdődően minden  
évben megjelenteti éves kiadványát, amelyben bemutatja és népszerűsíti a Gábor Dénes-díjjal elismert 
alkotókat. A sorozat kötetei a Könyvtárellátó Kft. segítségével eljutnak az Országos Dokumentációs 
Rendszer körébe tartozó közkönyvtárakhoz is. 
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TÁMOGATÓINK 

B+N Referencia Zrt.

BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. 

EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Cloud Network Technology Kft

Magyar Tudományos Akadémia 

NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. 

Raif feisen Bank Zrt. 

Servier Kutatóintézet Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Veolia Energia Magyarország Zrt.

KÖ S ZÖ N E T

Köszönet mindazoknak, akik az Alapítvány fennmaradását, a Gábor Dénes-díj, illetve 
a Gábor Dénes Szellemi Örökség Program megvalósítását 2022-ben támogatták, éves 
kiadványunk megjelenését segítették, felhívásainkat népszerűsítették.TÁ

M
O

G
A

TÓ
K

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK: 

BME Tehetségsegítő Tanács 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat 

Gál József, holográfus

Kasza Magdolna, grafikus

KELLO Könyvtárellátó Kft. 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

NOVUM TV 

Országos Tudományos Diákköri Tanács 

Rákóczi Szövetség

Magánszemélyek: 

Apáthy István, Dr. Bozóki Zoltán, Csapody Miklós, Dr. Darvas Ferenc, Jamrik Péter, 

Dr. Tóth László, Dr. Zárda Sarolta.



GÁBOR DÉNES–DÍJ
A 2022 évi ünnepség helyszíne a 
Magyar Tudományos Akadémia

Gábor Dénes átveszi a Nobel-díjat a svéd királytól 
(1971)(Forrás: mta.hu/Szigeti Tamás)
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