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Tisztelt
Olvasók!
Kedves
Barátaink!
Az idei esztendőt
nagy
tervekkel
kezdtük: Gábor Dénes születésének
idei 120., valamint a
Nobel-díja átvételének jövőre esedékes 50. évfordulóját
egy nagyszabású emlékápoló-, ismeretterjesztő- és tudományos programsorozattal
ünnepeljük. A sors sajnos beleszólt terveinkbe a COVID-19 névre keresztelt pandémia
megjelenésével – nehezítve lelkes előkészítő
munkánkat. A kialakult helyzettel kapcsolatban idézem Falus András professzor úr gondolatait:
„A Covid-19 járvány mindenkit – szakembert,
laikust egyaránt – váratlanul ért, jóllehet egy
világméretű pandémia lehetőségét egyrészről
ökológusok, epidemiológusok, infektológusok,
másrészről szociológusok, kommunikációs-, sőt
viselkedéstudományi szakemberek elméletben
már régóta elképzelhetőnek tartották. Mégis,
szembesülve a ,,valós idejű” történésekkel, a napi
fertőzöttségi és mortalitási statisztikákkal, szinte
mindenki tudatlannak, illetve zavarba ejtően
tapasztalatlannak érzi magát…. …A kataklizma lecsendesülését követően a biológiai,
infektológiai elméleti és gyakorlati tudásanyag
tovább gyarapodik. Ez a bővülő tudás nemcsak
immunológiai, epidemiológiai, vakcinológiai
lesz, hanem – és ez legalább ugyanilyen fontos
– a helyzetnek és kezelésének kulturális, humánantropológiai, szociálpszichológiai, mentálhigiéniai tanulságaival is szolgál majd. Szemléletünk a világról, közösségeinkről, a szolidaritásról
és egymásról egyaránt változni fog.”
Számos megvalósított programelem mégis
tanúskodik névadónk szellemi örökségéről.
Ilyenek a „Körhintától a koronavírusig” című,
Gábor Dénes tevékenységéről és szellemi
hagyatékának ösztönző erejéről szóló, vagy
az életének fontosabb állomásait felvillantó,
„A jövőt fel kell találni” című filmek. Tavasszal
online-, majd ősszel nyomtatott formában is
megjelentettünk a korábbi évek Gábor Dénes-díjasainak gondolatait tartalmazó összeállítást „Látomások koronavírus idején – Elég

érett-e a társadalmunk” címmel. Rövid spotok
készültek a középiskolás és egyetemista diákok részére Gábor Dénesről, a hologramról, a
holográfia alkalmazásáról, valamint a Gábor
Dénes-díjról. Emlékfát ültettünk névadónk
emlékére Balatonfüreden a Nobel-díjasok
parkjában a város önkormányzatával közösen, majd ugyancsak a városban található
Zsidó Kiválóságok Házában – az intézmény
munkatársainak segítő közreműködésével
– emlékülésen idéztük fel a tudós gondolatait és eredményeit. Kora ősszel körültekintő
óvintézkedések között, de még személyes
megjelenéssel rendeztük meg a középiskolai ösztöndíj pályázat eredményhirdetését és
átadási ünnepségét a Magyar Tudományos
Akadémián.
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Optimizmusunkat megtartva hoztuk nyilvánosságra az immár tradicionális Gábor Dénes-díj felhívását.
A határidőre beérkezett tartalmas, értékes és
változatos javaslatok ismét komoly feladat elé
állították kurátorainkat. A Díj több évtizedes
eszmeisége megnyilvánult idén is. A döntésnél a felterjesztett kiválóságok személyes
innovatív tevékenysége, közvetlen alkotó
közreműködése az elért eredményekben élvezett prioritást – olykor a jelentős gazdasági
sikerrel szemben is.
Így idén is olyan kiválóságok nyerték el a Díjat, akikre büszkék lehetünk. Személyes bemutatkozásukat a későbbi oldalakon olvashatják, ám munkásságuk területeiről, kiváló
eredményeikről szóló néhány összefoglaló
gondolatot engedjenek meg nekem:

•

Idén a határon túli kiválóságoknak szánt
díjunkat egy olyan – amúgy az „életmű” kategóriába tartozó - tudós-, gyakorlati szakember kapja, akinek élete magában foglalja a
XX. század második felének, a magyarokat ért
szinte összes történelmi traumáját is. Leventeként bujkált a II. Világháborúban, amerikai
hadifogsága után itthon elitélték izgatásért,
1956-ban el kellett hagynia hazáját és végül
Amerikában lett híres vegyész, kutató és feltaláló.

•

A növénynemesítés ma a klímaváltozás
okozta globális élelmezési kihívások egyik –
várhatóan eredményes – szakterülete. Díjazottunk a biztos jövedelmet jelentő állását el-

Jamrik Péter
A NOVOFER ZRt elnöke, az alapító képviselője

Gábor Dénes átveszi a Nobel-díjat a svéd királytól
(1971)
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hagyva tette kockára egzisztenciáját, amikor
egy addig dominánsan állami tevékenységre
– a vetőmagkutatásra és növénynemesítésre
– hozott létre saját vállalkozást. Az eredmények azonban megérték a fáradtságot – és a
kockázatot is.

•

Mint a korábbi sorokban olvasható idézet
is kiemelte: a jelenlegi pandémia olyan inspirációkat ad a kreatív elmével rendelkezőknek,
amelyre joggal alapozhatjuk pozitív várakozásainkat. Hogy miként lesz egy – végzettségére nézve – állatorvosból immunológus,
miként használhatja fel a transzgenerikus
állatkísérletek eredményeit az ellenanyag-kutatásba, majd ennek köszönhetően hogyan
válik belőle a COVID-19 terápiájára szolgáló
gyógyszerfejlesztési konzorcium vezetője?
Ezt díjazottunk életútjából megismerhetjük.

•

Ha már felvetettük a pandémia ellenszerének problémáját, akkor érdemes megismerkedni a Koronavírus Kutatási Akciócsoport
vezetőjével. Ugyan szerepe volt már egy
korábbi nagy sikert aratott gyógyszer – a
Cariprazine – megszületésében is, de tapasztalatainak széles tárháza miatt most inkább
a pandémia elleni harcban bizakodásra okot
adó Favipiravir hatóanyagával kapcsolatos
munkássága okán lett eredményes és egyben ismert.

•

Az évtized technológiai fogalma címet –
várhatóan – az MI, a mesterséges intelligencia
nyeri el. Ennek ismert- és gyakorlati képviselője az a gépi beszédalkotás területén dolgozó,
egyetemen oktató és egyben kutató díjazottunk is, aki tudását az ember-gép interfész fejlesztésére összpontosítja, segítve a látássérült
emberek közlekedését, az afáziás betegek
biztonságát, vagy a gondozásra szoruló, ám
kevés segítséget kapó idősek életét.

•

Az orvosi hivatás gyakorlása közben is lehet
valaki eredményes kutató. Ezekre a kutatási
eredményekre hívta fel a Kuratórium figyelmét a SOTE rektora – korábbi díjazottunk –,
valamint az MTA elnöke is. Hogy fiatal díjazottunk – amúgy három gyermek édesanyja
– eredményei nem csupán elméletiek, azt bizonyítja az a vállalkozás, amelyet létrehozott
és amelyben több korábbi díjazottunk és
a hazai legismertebb biotech befektetők is
fantáziát látnak – sőt tőkét biztosítanak – és
megadott szabadalmak garantálják a szellemi tulajdon biztonságát. Az egyik szabadalomban a Sigma-1 receptor tüdőre gyakorolt
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hatásait pont egy olyan példán mutatta be,
ahol tüdőgyulladás és szöveti hegedés történt – a COVID-19 is pontosan ezeket a szövődményeket váltja ki. Éppen ezért kezdte
tanulmányozni a kutató azt a kérdést, hogy a
Sigma-1 aktiválásának milyen szerepe lehet a
koronavírus okozta megbetegedések kezelésében.

•

Gábor Dénes korai munkásságához, a Nobel-díjat is kiérdemlő találmányához – a holográfiához – közel álló szakterület kiválósága
igazi gyakorlati alkalmazás kidolgozásával
került az idei elismertjeink közé. A lézerfizika egy folyamatosan fejlődő tudományág.
Immár több nagyságrendet fog át az a frekvenciatartomány, amelyben az újdonságok
okán újabb- és újabb alkalmazások lehetőségei nyílnak meg. Megkímélve az Olvasót
és magamat is a fizikai szakzsargon megértésének nehézségeitől csak annyit mondanék
a 16 megadott szabadalom társszerzőjeként
is ismert díjazottunkról, hogy munkássága
eredményeként a hadronterápia széleskörű
elterjedésére számíthatunk – amely a rákos
szövetek protonnyalábbal való elpusztítása
terén nagy jelentőségű előrelépés.
A következő hónapok gazdasági-, társadalmi
folyamatainak részeként, vagy azok inspirálására a tudományos megalapozottságú mérnöki, innovációs tevékenység felértékelődését várjuk. Ebben a folyamatban a korábbi és
az idei Gábor Dénes-díjasok tevékenységei, a
kihívásokkal szembenéző, felelős válaszokat
kereső magatartásuk, befejezett innovációjuk, vagy még folyamatban lévő kutatásaik
sokat segíthetnek. Hisszük, hogy nagyon
közel állnak ahhoz a tudományos szemlélethez, amit Gábor Dénes az 1963-72 között
született „Találjuk fel a jövőt!”, „Tudományos,
műszaki és társadalmi innovációk”, valamint
különösen „Az érett társadalom” című köteteiben oly máig ható érzékletességgel közvetít
a mérnöki-feltalálói tevékenység társadalmi
következményeiről. Munkájukat, eredményeiket köszönjük nekik és a Gábor Dénes-díjjal
ismerjük el érdemeiket!
És zárásul Gábor Dénes – már mint társadalomtudós által megfogalmazott és ma is
különösen aktuális és megfontolandó – gondolatát idézem: „Korábban az ember a természettel állt szemben, mostantól a saját természetével fog szemben állni.”
Jamrik Péter

Új példa/képek
– holografikus
aurában
A 2020. esztendő
a számmisztikától
a divatmárkákon
keresztül az EU
Horizon kutatási
és fejlesztési keretprogramjához hasonló
szakpolitikai ciklusokig jelentőségteljes
szerepet játszott a közelmúlt brand-építési
erőfeszítéseiben. A Gábor Dénes szellemi
hagyatékát gondozó Alapítványunk a születésének 120. és Nobel-díjának a jövő évben ünneplendő 50. évfordulói keretezte
emlékévek programjával adózik névadónk
munkásságának.
A természet és az iparosított emberi kultúra
globális vetélkedése ugyanakkor évszázados ritkaságú súlyos fenyegetést szabadított társadalmunkra idén a Covid-19 járvány
képében. A közösen átélt kihívások, az áldozatok és a veszteségek nem csupán Gábor
Dénes látnoki szerepét támasztják alá, hanem a tudomány felelős küldetésének, továbbá a szükséglet vezérelte innovációnak
is hangsúlyos bizonyságai. Az évkönyvünkben bemutatott friss teljesítmények ennek a
helytállásnak olyan példái, amelyek főhősei
– a válsághelyzetektől függetlenül is – követendő példaképek. Ahhoz azonban, hogy a
felmutatott szerepek követőkre találjanak, a
szakmai remekléseken kívül világos, hatékony
munkamegosztásra és folyamatosan gondozott, időtálló értékrendre is szükség van.
Polgárnak lenni egy köztársaságban
Nem sokkal elnöki időszaka után, 1910 áprilisában, európai körútjának budapesti látogatását követően Theodor Roosevelt a
párizsi Sorbonne-on elmondott beszédében
máig ható világossággal fogalmazott:
Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert
az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy
mert ezt vagy azt szerinte jobban is csinálhatta volna az, aki cselekedni mert. Egyedül azé
az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca

porban, verejtékben és vérben fürdik, aki újra
meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és
hibák minden erőfeszítés velejárói, aki valóban
törekszik megtenni azt, amit tenni kell, aki tud
igazán lelkesedni és odaadó lenni, aki síkra száll
a nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül
megízlelheti a diadal gyümölcseit, s ha derekas
teljesítménye dacára végül mégsem arat sikert,
legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a
bátortalanokkal és hideg szívűekkel, akik nem
ismernek sem győzelmet, sem vereséget.
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Igen, ez a szemlélet a politikusé, aki, szemben
a tudóssal, nem magyarázatot keres, hanem
meggyőzni akar. S gyakorta találjuk szemben
magunkkal a folytatást is:
Egy nagy egyetemen beszélek, a szellemi fejlődés legragyogóbb helyén, s minden tiszteletem
a szellemé, a szellem sajátságos fejlődéséé, de
tudom, az itt jelenlévők megengedik hozzátennem mindehhez, hogy a hétköznapiság, a mindennapok erénye még fontosabb.
Azért idézzük fel mindezt, hogy párba állítva egy másik budapesti vendég, a József
Attila üdvözölte Thomas Mann itt citált
intésével, tapinthatóvá tegyük azt az erőteret, amelyben a hazai mérnöki innovációs
képességnek és potenciálnak helyt kell állnia:
Egy olyan demokráciában, amely nem tiszteli
a szellem emelkedett világát, s melyet nem ez
utóbbi határoz meg, semmi sem állíthatja meg
a demagógiát; a közélet a tudatlanok és műveletlenek színvonalára süllyed, ahelyett, hogy a
nevelődés és a kultúra szintjére emelkedés volna
elfogadott és uralkodó.
Azért dolgozunk oly sokakkal, támogatóinkkal együtt, hogy mindezt elkerülve, az
irányok és célok kijelölése, a bizonytalanságok kezelése és a megoldások keresése a
minőség kultúrája és a személyes közrehatás
megbecsülése jegyében, az alkotó légkört
bátorítva történhessék.
Látomások koronavírus idején
Alig három éve, közvetlenül a 2017. évi közgazdasági Nobel-díj elismertjének kihirdetése előtt látta vendégül és tüntette ki
(imponáló együttállásban) Neumann János-díjával a Corvinus Egyetem Rajk László
Szakkollégiuma Richard H. Thalert, a viselkedési közgazdaságtan chicago-i professzo-

Dr. Bendzsel Miklós
A NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke
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rát. A korlátozott racionalitással kapcsolatos
alapvetésért ugyancsak elismert Herbert Simon (1978) és a kilátáselmélet kidolgozásáért
díjazott Daniel Kahneman (2002) nyomdokain
Thaler meggyőzően mutatja ki az elfogultságok, motivációk, kockázatbecslések, valamint
az időtávlatok szisztematikus eltérítő hatásait
az egyének, szervezetek, vagy akár államok
döntéseiben. A klasszikus modellektől, ideális
folyamatoktól való szisztematikus eltérések
veszélyeit megelőző, felvilágosító „noszogatás”, a tévedéseink lehetséges kárainak figyelmeztető számbavétele hangsúlyos példái a
mai tudomány erkölcsi próbatételeinek.
Ebben az – egyebek mellett a 2008-2009-es
gazdasági világválság jelenségei stimulálta
– szellemi erőtérben a felelős gondolkodóknak ismételt mély társadalmi önvizsgálatba
indokolt fogniuk. Gábor Dénes érett társadalommal kapcsolatos tézisei és kérdései az
idei koronavírus pandémia nyomán szokatlan
aktualitást nyertek. A kihívások eredményes
kezelése csakis a tudományos megalapozottságú mérnöki innovációs tevékenység legszélesebb körű szintugrásával képzelhető el.
Mindezek jegyében rendeztük egy csokorba
tíz korábbi díjazott kiválóságunk jövőépítő
gondolatait, amelyek döntően saját munkásságuk eseményteréből leszűrt tapasztalataikkal és kutatói kérdéseikkel végzik el a hazai
és globális érettségi vizsgálatot … Kiemelkedő jelentőségűnek tartom mások mellett
Havass Miklós felelős következtetését:
Az eddigi etikák a mindenkori jelenben zajló
cselekvésekre koncentráltak … Ma olyan …
cselekedetekkel kell foglalkoznia, amelyek példa
nélküli oksági hatással vannak a jövőre… megváltozott nagyságrend és gyakran visszafordíthatatlanság, az emberiség egy egész szeletének
cselekvő alanyisága … a főbb ismérvek. Mindez a közös felelősséget állítja az új etika középpontjába olyan idő- és térhorizontokkal, melyek
a tetteknek felelnek meg.
A feladat tehát egy új felelősségetika megteremtése … ez legyen kódolva a rendszerszintű működésbe. S ez csak akkor teljesülhet, ha együttesen többet adunk vissza a társadalomnak, mint
amennyit elveszünk tőle.
A minőség csavarvonala
Jóllehet a hazai innovációs munkásságok kiválóságát rendületlenül és hitelesen tükrözi a
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Kuratóriumunk felelős mérlegelésén nyugvó
új Gábor Dénes - díjasok sora, fontos küldetésünk az ifjabb nemzedékek, a középiskolás és
egyetemista tehetségek támogatása is.
Pályázataink önkéntes témaválasztással egyénített szellemi versengést támasztanak: ez
évben a diploma- és OTDK-dolgozatokban
szokásos megmérettetés mellett az ŰrTechnológia-Föld láncolat különféle aktuális
kihívásai kaptak szakmailag megalapozott s
ihletett víziókat a középiskolás „jövőmérnökök” műhelyéből.
A műszaki-tudományos tehetség örökítőanyagai: a mély kíváncsiság, erkölcs és műveltség talapzatán egyrészt az analitikus/
szintetikus érzék kreatív egyvelegének, másrészt a holisztikus érzékenységnek a jobb- és
balsodratú „DNS-spirálja” 2020-ban is kiolvasható minden egyes Díjazottunk teljesítményéből, munkásságából. A társadalmilag
hasznosuló innovációs sikerhez azonban
tapinthatóan hozzájárul mind a hetük esetében a rendkívüliség három további erénye.
Nevezetesen a mérlegelés és válaszadás,
azaz a reflexió képessége; a vizsgált probléma sokszoros reprezentációjának, az erősségek érvényesítésének húzóerővé alakítása,
valamint az átstruktúrálás, a tanulás képességének birtokában az elrendezés művészete.
Így válnak ők: a kutató gyermekorvos, a vállalkozó növénynemesítő, az akadémiai és
ipari gyógyszervegyész, a lézerfizikus professzor, az állatorvos immunológus és a beszédmodellező villamosmérnök kortárs iskolateremtő példaképpé. S így köszönthetjük a
Gábor Dénes – díjasok korelnökeként 2020
életmű-díjasát, Csicsery Zsigmondot, a
tengerentúli nagytekintélyű olajmérnököt és
nemzetközi iparfejlesztési programok koordinátorát, hetven évnyi mérnökmunkásság
patrióta birtokosát.
Szeptember havában Balatonfüred Tagore –
sétányán az emlékezők széles karéjában egy
tiszafa-csemetét ültethettem el Gábor Dénes
emlékére a Nobel-díjasok ligetében Wigner
Jenő és a Benôit Mandelbrot (maga ültette)
fáinak szomszédságában. Őszintén kívánom,
hogy ennek az időtlen halhatatlanságot élvező örökzöldnek a társasága gyarapodhassék
a jövőben a díjazottjaink szellemi családfájának szentelt friss oltványokkal!
Bendzsel Miklós

Házelnöki
köszöntő
sorok
A sors különös
játéka, hogy a
biz tonságos jövő
feltalálásában oly
mélyen hívő Gábor
Dénes születésének 120., és a Nobeldíja odaítélésének 50. év fordulóján az
emlékező utókor bizony talanabb a jövőben, mint talán bármikor korábban.
A bizony talanság legmeghatározóbb
oka nem a 2020 -ban kitör t világjárványban keresendő; nem pusz tán annak a köz vetlen megtapasz talásában,
hogy mennyire sérülékeny a jelenünk,
amelyben élünk; nem is pusz tán a világgazdaságot és a világpolitikát feszítő gondokban rejlik, hanem abban,
amit Gábor Dénes úgy fogalmazot t
meg, hogy eddig az ember magával
a természet tel küzdöt t, mostantól
azonban saját természetével kell megküzdenie.
Ugyanis az a küzdelem, amit az embernek önmagával kell megvívnia, a
XXI. század legnagyobb erőpróbájának ígérkezik.
A mindannyiunk lelkét és elméjét szorongató kérdés az, hogy a jó vagy a
rossz, a fény vagy a sötét, a szeretet
vagy a gyűlölet fog felülkerekedni
ezen örök emberi létküzdelem előttünk álló felvonásában? Ráadásul eb ben a küzdelemben korunkban, az
emberi alkotóerőnek köszönhetően
olyan műszaki és technológiai találmányok állnak eszközként rendelkezésre, amelyek korábban soha nem tapasz talt hatással lehetnek az emberek
életére. A mesterséges intelligencia,
a nanotechnológia, a k vantumszámítógép és sok egyéb korszakalkotó fejlesz tés alkalmazásával az emberiséget

nemcsak felemelni, hanem végzetesen alávetni is lehet, az emberi létet
nemcsak jobbítani, hanem végzetesen megnyomorítani is lehet.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy világunkban a technológiai fejlődés olyan
gyors, hogy a szilárd emberi önazonosság csak akadálya a fejlődésnek.
Ezér t ők mint létszer veződési módot
az úgynevezet t transzhumanizmust
és az úgynevezet t f luid identitást
ajánlják az emberiségnek, amelyben
a technológiákhoz idomítot t embereknek átalakítják az ér ték tudatát és
valóságészlelését. Mindez azonban
egyenesen vezet nemcsak a „posz tdemokráciának ” nevezet t önkényuralomhoz, hanem az emberi méltóság
elveszítéséhez is.

HÁZELNÖKI KÖSZÖNTŐ

HÁ ZEL N Ö K I KÖSZÖ N TŐ

Mi, akik osz tozunk Gábor Dénessel az
emberi méltósággal megélhető jövő
hitében, úgy gondoljuk, hogy az emberi alkotóerő csak erkölcsi erővel párosulva tudja a jövőt szolgálni. Hiszünk
abban, hogy az ember természetes
azonosságtudata, a humanizmus és a
demokrácia nem az eltörlendő múlt
részei, hanem változatlanul az éltető
jövő zálogai.
A közeljövő nagy civilizációs küzdelmeket hoz számunkra, és mi, magyarok nem akarunk vesz tesei lenni a
jövőnek. Gábor Dénessel együt t mi
is az t valljuk, hogy az optimizmus a
felelős emberek egyetlen munkahipotézise.
Köszönjük a magyar műszaki ér telmiség képviselőinek, hogy az emlékév
megszer vezésével nemcsak Gábor
Dénes tudományos, hanem a tudományetikai hagyatékát is éltetik.
Kövér László

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
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rendszer szerkezete, működése, irányítási
struktúrája, hogyan hajtják végre benne
a hatékonyság növelő átalakításokat, milyen a rendszer szereplőinek a kapcsolata
egymással, van-e bizalom, közös jövőkép
és biztonság. A tudomány és a technológiák nyújtotta lehetőségek és kockázatok
nehezen beláthatók és konkretizálhatók.
Sokszor azonban döntéskényszerbe kerülünk, amit jól mutatnak a COVID-19 válsággal vagy az 5G hálózat elterjedésével
kapcsolatos erőfeszítések is.
Géniuszok, és a nemzeti
innovációs rendszer sikeressége
Az innováció fő erőforrásai a nagy egyéniségek iskoláiból kirajzó tehetségek.
Hogy sikereik színtere is a hazájuk legyen,
vonzó innovációs rendszer kell, azaz sok
pénz, tudománybarát társadalom, s a társadalomért felelősséget mutató tudósok.
Ezt jól példázza Gábor Dénes.
A Nobel Díjat 1971-ben elnyerő fizikus a
következő év tavaszán szülőhazájába látogatott. Itt felkereste a Központi Fizikai
Kutatóintézetet és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetet is. Utóbbit azért,
mert felfedezései a biológiai és az orvosi képalkotás forradalmasítását jelezték,
és ezen a téren már akkor is élen járt a
KOKI. Gábor Dénes “Felolvasó Előadás”-t
is tartott az Akadémián. Itt kifejtette,
hogy eljött a tudomány, a fizika majd a
biológia kora, ami alapvető változásokkal
jár, s egyszerre hordoz áldást és átkot az
emberiségre, a földi életre. A mértéktartó
alkalmazásokat szorgalmazta. Ezt is a tudósi küldetés részének, sőt, össztársadalmi feladatnak tartotta.
Minden kutató és minden kutatóhely egyetem, kutatóintézet, innovatív kis- és
nagyvállalat - hosszú idő óta szorgalmazza, valamennyi tanácsadó, nemzetközi tényező évek óta azt javasolja, hogy legyen
több pénz a hazai rendszerben a kutatásra, fejlesztésekre. Most ez megvalósulóban van, ami hatalmas eredmény. Azonban önmagában az, hogy a kormányzat
több pénzt tesz a rendszerbe, nem garantálja az eredményt. Kritikus, hogy milyen a
Dr. Freund Tamás az MTA elnöke
Dr. Oberfrank Ferenc az MTA köztestületi igazgatója
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Ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció „össznemzeti” sikerélménnyé és
nemzetközi mércével is sikerterületté
váljon, egy átfogó rendszerben kell gondolkodnunk és cselekednünk. A nemzeti
innovációs rendszer sikerességét végső
soron a leggyengébb láncszem határozza meg. Az is fontos, hogy e rendszer
elemei rugalmasan, dinamikusan kapcsolódjanak egymáshoz, kommunikáljanak,
együttműködjenek. Magyarország stratégiai helyzetét, lakossága életkilátásait és
életminőségét alapvetően befolyásolja a
hazai kutatási és innovációs tevékenység.
Az innováció gazdasági szerepe mellett
fontos a társadalmi küldetése is. A nemzeti identitást és kohéziót erősítő funkcióját
meghatározza a humán tudományok fejlődése is. Fájdalmas az emberi erőforrások
meggyengülése, az utánpótlás elapadása,
a tehetségek külföldre vándorlása, vagy
túl korai eltávozása a vállalkozói szférába.
Kórjelző az egyetemisták gyenge motiváltsága, az egyetemi képzés hiányosságai, és a K+F szakemberek hiánya.
A versenyképesség növelhető az innovációpolitika egyoldalúságainak megszüntetése, a felfedező kutatás helyzetbe
hozása, az egyetemek, kutatóintézetek és
ipari együttműködések, a kutatási források bővítése és minőségi versenyben történő biztosítása, a diplomás tömegtermelés gátló hatásainak mérséklése révén.
Fontos a hosszú távon kedvező feltételeket és kiszámítható kereteket garantáló
nemzeti stratégia megszületése is.
Freund Tamás és Oberfrank Ferenc

A tehetség
támogatását
folyamatként
kell szemlélni
Gábor Dénes a
múlt század egyik
legjelentősebb
magyar tudósa
és innovátora volt, aki híres köny vének ez t a címet adta: „Találjuk fel a jövőt ”. Ez az ambíció ma különösen aktuális, hiszen az emberiség jövőjének
nagy kérdéseire csak a kutatás és az
innováció alkotóereje adhat válaszokat. A kiváló tudós öt ven év vel ezelőt t
gyakorlatilag megjósolta, hogy a XXI.
század erről fog szólni. A z ő tehetsége tehát nemcsak találmányaiban és
tudományos eredményeiben, hanem
víziójában is megmutatkozik.
Magyarországon ma az európai és a
hazai forrásoknak köszönhetően soha
nem látot t lehetőségek nyílnak meg
a kutatás-fejlesz tés és az innováció
előt t. Tudjuk, hogy hazánk fizikai erőforrásai végesek, legfőbb tar talékaink
ezér t szellemi kapacitásunkban és tehetségünkben rejlenek. A megújuló
hazai ökoszisz témában a Nemzeti Kutatási, Fejlesz tési és Innovációs Hivatal feladata, hogy célszerű finanszírozással és támogató szolgáltatásokkal
adjon teret a tehetség kibontakozásának.

fajta életpályamodellben gondolkodunk, ahol a tehetséggondozásnak és
a pályaorientációt szolgáló ösz töndíjprogramoknak legalább akkora jelentősége van, mint később az ígéretes
kutatások és a piacra törő innovációk
támogatásának.
Célunk, hogy a tehetséges kutatóknak és innovátoroknak köszönhetően
egyre több olyan projek t valósuljon
meg, amely tovább növeli Magyarország sikerességét, versenyképességét.
Ez az egész azonban nem csak a magyar sikerekről szól: tehetségeinkkel
az egész világ javát szolgáljuk, hiszen
a technológia és az innováció fognak
megoldást adni olyan globális kihívásokra, mint az éghajlat változás, a migráció vagy épp egy világjár vány. Gábor Dénes örök sége az t mutatja meg
nekünk, magyaroknak, határon innen
és túl, hogy a tudás teheti naggyá a
nemzetünket. Ha ér tően fókuszálunk a
tehetségekre, akkor Gábor Dénes és a
többiek nyomában újabb Nobel-díjasokkal fog Magyarország gazdagodni.

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

NEMZE TI KUTATÁSI, FE JLESZ TÉSI
ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Gratulálok az idei év díjazot tjainak!
Birkner Zoltán

Hogy milyenek a mai magyar tehetségek? Gábor Déneshez hasonlóan
ők is képesek a megszokot t dolgokat
másképp látni és másképp csinálni.
Keresik az újat, kérdéseket tesznek fel
és nem elégszenek meg a kézenfek vő
válaszokkal. Csík szentmihályi Mihály
világhírű pszichológus szerint „a kreatív munka jellemzője, hogy sosincs
vége”. Számunkra ebből az a tanulság,
hogy a tehetség támogatását is folyamatként kell szemlélni. Ezér t mi egyDr. Birkner Zoltán
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
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A z idei évünk
egészét meghatározó koronavírus-jár vány a társadalom minden
alrendszerér nagy
hatással van. A
kialakult helyzet
épp úgy jelent
komoly feladatot
a gazdaság szereplőinek, mint a
tudományos élet
képviselőinek. Ugyanakkor már néhány hónap távlatában is láthatjuk,
hogy a kihívást jelentő helyzet és az
arra megfogalmazot t válaszok egyaránt tanulságosak számunkra.

kínál felbecsülhetetlen jelentőségű
válaszokat.

A z idei évben egyre szélesebb körben
válhatot t nyilvánvalóvá, hogy az innováció nem pusz tán lehetőség, hanem
a jövőnk záloga. A jár vány t megelőző
időszakban, különösen a mögöt tünk
álló év tizedben, az innováció jelentősége felér tékelődöt t, annak szemlélet formáló hatása megerősödöt t, de
még sem hasonlíthatjuk össze az zal,
amit mára tapasz talhatunk és előrevetíthetünk.

Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy
az eredményesség és siker feltétele:
az ér ték alapú ak tív civil közösségi
jelenlét, az Önök együt tműködése,
közreműködése; mint a NOVOFER Alapít vány munkássága, az olyan kiemelt
jelentőségű kezdeményezések szer vezésével, mint a Gábor Dénes díja átadása.

A 2018-ban létrehozot t Innovációs
és Technológiai Minisz térium indulásakor az t a mot tót fogalmaz ta meg,
hogy „Feladatunk a jövő!”. Napjainkra
az irány kijelölése és a munka jelentősége is igazolódni látszik.
A koronavírus-jár vány okoz ta helyzet
kezelését tekint ve, láthat tuk, hogy a
jár vány megjelenését követően, néhány nap után, hogy számíthatunk a
tudományos és a gazdasági élet kiváló képviselőire, akik lényeglátó megoldásokkal, innovációkkal szolgálták,
szolgálják hazánkat. Láthat tuk az t is,
hogy az egyetemközpontú innovációs
ökoszisz téma – melynek építése munkánk középpontjában áll – működik,
szakmai lelkesedéssel és fáradhatatlan lendület tel áll a kihívások elé, a
védekezés kulcsfontosságú pontjain
Gulyás Tibor
Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkár
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Gábor Dénes nagyszerű gondolata,
hogy „az esőre is száraz időben kell
felkészülnünk ”, mely bölcsességet
tar t va, jó időben, jó irány került kijelölésre hazánkban, mellyel elindult
az intézményrendszer reorganizálása,
megerősítése; finanszírozási hát terének restruk túrálása, megerősítése; a
humánfejlesz tés támogatása, megerősítése; a „szemlélet ” hangsúlyos
köz vetítése, formálása. A részleteiben
intézkedések sorát összefoglaló cél,
hogy Magyarország az év tized végére
az erős innovátor országok közé tartoz zon Európában.

Gulyás Tibor

1989

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

1990

1999

Bárác Imre
Csató János
Kóbor László
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

Kürti Sándor
Marossy Kálmán
Schmidt János
Tisza Miklós

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.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Barkóczi István
Berta István
Fülöp Ferenc
Görög Sándor
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.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Bedő Zoltán
Czitrovszky Aladár
Gerse Károly
Kéri György
Prószéky Gábor
Sperlágh Beáta
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 Generáció” 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 Generáció” Gábor Dénes-díj/

Lám István
/„Docler Holding Új Generáció” 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 Generáció” Gábor Dénes-díj/

GÁBOR DÉNES-DÍJASAINK

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

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

2014

Dr. Augusztinovicz Fülöp
Dr. Dusza János
Dr. Guttman András
Dr. Haidegger Tamás
Dr. Karger-Kocsis József
Katona Gergely
Solymosi János
Dr. Szikla Zoltán
ÉLETMŰ
HATÁRON TÚLI ALKOTÓ
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A G Á B O R D É NE S-D Í J R E K VI ZI TUMA I

A G Á B O R D É N E S - D Í J R EK V IZI T UM A I
A Gábor Dénes-díj bronz plakettje
A plakett tartalmi összeállítása Gábor Dénes munkatársának, néhai Greguss Pálnak a vázlata alapján
készült. A holográfiát legismertebb grafikai megjelenítésében Gábor Dénes portréja szemlélteti, amely egy
beillesztett hologramon jelenik meg. A hátoldalon
szereplő motívum – amely egy virágszirom és egy fogaskerék ötvözete – a reneszánsz műveltség szimbóluma. 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. Szobrainak kedvelt anyaga a kő, fa, bronz.
A díjba illesztett hologram speciális, úgynevezett
digitális 3D hologram, amely Kasza Magdolna grafikus alkotása. Ez a munkája egyike a többszáz 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 átadásra.
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 díjátadási ünnepség alatt látható nagyméretű mellszobor – Kampfl József szobrászművész alkotása.
Művészetével a klasszikus szobrászati hagyományt
ápolja, a tradicionális monumentális és kisplasztikai
műfaji és technikai kereteket nem bontja meg.
Az Életmű-díjat a „Gömböc” kíséri – amelynek feltalálói, alkotói Domokos Gábor és Várkonyi Péter.
Ez az első ismert konvex és homogén test, melynek
egy stabil és egy instabil egyensúlyi pontja van.
Bizonyítható, hogy ennél kevesebb egyensúlyi helyzettel rendelkező test nem létezhet. Egyszerűbben
megfogalmazva, teljesen mindegy, hogyan tesszük
le, mindig visszatér egyetlen stabil egyensúlyi pontjába. A Díj a Gömböc porcelánból megformált szobra, amelyet a Herendi Porcelánmanufaktúra kollektívája készített.
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1989. tavaszán, az Alapító Okiratban
meghatározott cél érdekében létrehozott alapítványunkat kétmillió forint
felajánlásával alapította a NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. jogelődje, a NOVOFER Innovációs Közös Vállalat.
Céljainkat megismerve és törekvéseinkkel 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 csatlakozott Alapítványunkhoz, további 1,9
M Ft-tal növelve az alapítói törzsvagyont.
Alapítványunkat a Fővárosi Bíróság,
1991. 02. 21-én kelt 8. Pk. 65116/2 sz.
végzésével 1284 szám alatt lajstromozta,
majd a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvényben foglaltakra
tekintettel kezdeményezett Alapító Okirat módosítását követően az 1999.
január 12-én kelt 13. Pk. 65.116/1991/15.
sz. végzésével 1998. január 1. napjától
kezdődően kiemelkedően közhasznú
szervezetnek minősítette.
A Fővárosi Törvényszék a 12.Pk.65.116/1991/44. számú végzésével megállapította, hogy a NOVOFER Alapítvány a
2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú szervezet.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA,
hogy fokozott erkölcsi elismerést nyújtson, és elismertetést biztosítson a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kreatív,
kutató, fejlesztő, oktató vagy tudományos, illetve alkotó tevékenységet végző műszaki-gazdasági szakembereknek
és menedzsereknek.

A L A P Í TÁ S , C É L , TE VÉ KE NYSÉ G

A L A PÍ TÁ S, CÉL , T E V ÉK EN YSÉ G

E CÉL ÉRDEKÉBEN
• hazai, nemzeti és nemzetközi Gábor
Dénes-díjat adományoz;
• pályázati úton elnyerhető ösztöndíjak
adományozásával is elősegíti a fiatal
tehetségek felkutatását, kreatív, innovatív tevékenységük kibontakoztatását, serkenti a tudomány fejlődését,
részt vállal a kulturális örökség megőrzésében;
• az adományozott díj névadójának, Gábor Dénesnek emlékét megőrzi, ápolja, szellemiségét a társadalom tagjai
felé közvetíti, munkásságát a jövő
nemzedéke elé példának állítja, műveinek kiadását szervezi és ösztönzi;
• a díjazottakat összefogja, szellemi kapacitásaik 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 alkotásokat népszerűsíti, kiállításokon bemutatja;
• tudományos és tudománynépszerűsítő konferenciákat, továbbképzéseket
szervez.
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.
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NYI LATKO Z AT
Magyarország sikeres fejlődése a nemzetgazdaság
szereplőinek összehangolt tevékenységét igényli. A siker
elengedhetetlen feltétele a tehetség, a szorgalom és
alkotóképesség – mint a legfőbb emberi értékek – kibontakoztatása. Ugyanilyen fontos egy közösség számára az
értéket létrehozók fokozott megbecsülése, személyük és
eredményeik példaként állítása, szellemi örökségük ápolása,
a fiatalabb generációk alkotásra történő ösztönzése.
A NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. jogelődje által
1989-ben létrehozott „NOVOFER Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért” Alapító Okiratában célul tűzte ki maga elé a
széles értelemben vett innovációs folyamatban alkotó
módon résztvevő műszaki és természettudományi képzettségű szakemberek, aktív kutatók, fejlesztők, feltalálók,
egyetemi oktatók, műszaki-gazdasági menedzserek társadalmi elismertetését.
A minden évben nyilvános pályázaton meghirdetett
és évek óta a Parlamentben átadott – a Gábor Dénes
Nobel-díjas tudósról, humanista gondolkodóról elnevezett
–, a hazai- és határon túli magyarok számára létrehozott
díjat az arra méltó szakembereknek az Alapítvány kuratóriuma ítéli oda.
A 30 esztendő alatt szakmai és társadalmi tekintélyt
kivívott díj motiválja az innovatív gondolkodás, a műszaki-

és természettudományi alkotóképesség kibontakozását,
melyen keresztül kedvező hatást gyakorol gazdasági- és
társadalmi felemelkedésünkre, a magyar gazdaság teljesítményének bemutatására és megítélésére. A határon túli
magyar kiválóságoknak létrehozott díj hozzájárul a
tudományos világban a magyar kutatók műszaki- és
természet-tudományos eredményeinek intenzívebb megjelenítéséhez és a nemzetközi kutatói hálózatokba való
sikeres bekapcsolódásához, továbbá a határainkon túl elért
eredményeik elismertetéséhez. Az értékeket és eredményeket közvetítő publicitás jól szolgálja nemzetünk
kiválóságainak népszerűsítését és szellemi örökségük
ápolását.
Alulírottak egyetértünk a magyar kutatás-fejlesztés
és innováció nemzetközi hírét és hitelét megőrizni és öregbíteni, a tehetség és alkotóképesség kibontakoztatását
elősegíteni, szellemi nagyjaink munkásságának eredményeit elismerni és példának állítani hivatott alapítói szándékkal.
Ezért fontosnak ítéljük és erkölcsileg, szakmailag, valamint
anyagilag egyaránt támogatásra méltónak tar tjuk a
közhasznú szervezetként bejegyzett több mint három
évtizede munkálkodó Alapítványnak a Gábor Dénes-díj
fenntar tására, a névadó szellemiségének erősítésére
irányuló erőfeszítéseit.

Budapest, 2019. december 17.

KUR ATÓ R I UM

K U R ATÓ R I UM
Az Alapítvány önálló jogi személy, a kitűzött cél megvalósulásáról a kuratórium gondoskodik. A kuratórium általában nyilvános üléseit igény szerint tartja, döntéseit szavazattöbbséggel hozza.
A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása 1998-tól kezdődően négy éves időtartamra szól.
A K U R AT Ó R I U M K O R Á B B I E L N Ö K E I
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.

A K U R AT Ó R I U M TA G JA I 2019 –202 3

Dr. Bendzsel Miklós

Dr. Blaskó Gábor

Gépészmérnök,
mérnök-közgazdász,
címzetes egyetemi tanár
(elnök)

Vegyészmérnök,
a Servier Kutatóintézet Zrt.
tudományos tanácsadója,
az MTA rendes tagja

Karsai Béla
PhD MBA Master Economist,
a Karsai Holding Zrt.
elnök-vezérigazgatója

Lepsényi István
Gépészmérnök,
gazdasági mérnök

Fülöp Zsolt
Fizikus, PhD,
az MTA doktora,
tudományos tanácsadó

Dr. Pap László

Villamosmérnök,
a BME egyetemi tanára,
az MTA rendes tagja

A F E LÜ G Y E LŐ B I ZO T T S Á G TA G J A I 2019 –202 3

Dr. Drozdy Győző
Okleveles villamosmérnök,
híradástechnikai
szakmérnök
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Dr. Ábrahám László
villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök,
SENSIRION Hungary Kft.
ügyvezetője

Mokry J. Ferencné
gépészmérnök, MA/Európa
szakértő, H2020 NMP
Pogrambizottsági képviselő

Tudós, mérnök, feltaláló, humanista. 1900.
június 5-én született Budapesten, a VI. kerületi
Rippl-Rónai (volt Bulyovszky) utca 25. szám alatti
házban. A középiskola elvégzése után műegyetemi tanulmányait Budapesten a
Gépészmérnöki Kar hallgatójaként kezdte, majd Berlinben erősáramú szakirányon
folytatta. Alapos matematikai ismeretekkel rendelkezett. 1924-ben Charlottenburgban szerzett villamosmérnöki diplomát. Németországi pályafutása során
a nagyfeszültségű villamos-távvezetékek
tranziens jelenségeit vizsgálta. 1932-től
a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta, szabadalmaztatott egy plazmalámpát. 1933–34 között a TUNGSRAM-ban
kutatóként dolgozott. 1937-től Angliában
telepedett le, ahol a Thompson–Houston
Társaság kísérleti laboratóriumában elektronoptikai kutatással és információelmélettel foglalkozott.
1947-ben alkotta meg a holográfiát.
A holográfiában és az informatikában elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobeldíjjal jutalmaz ták. A kidolgozot t eljárás
lényege, hogy a hagyományos fényforrások sugárzásából kiszűrt koherens
(tehát egy rezgéssíkban azonos ütemben rezgő) fén�nyel világítják meg a
„holografálandó” tárgyakat, majd a viszszavert sugárzást az
eredeti koherens sugárzással (az úgynevezett referenciaháttérrel) „interferáltatják”. Az így rögzített interferenciaképet nevezzük hologramnak. A lézerelv
felfedezése után a 60-as
években a holográfia előtt
új és sokoldalú lehetőség nyílt

meg. 1947-től a londoni Imperial College professzora volt nyugdíjaztatásáig.
A Római Klub alapító tagjaként kezdett
nyilvánosan foglalkozni az innováció
társadalmi összefüggéseivel.
Nyugdíjazását követően Angliában,
az Egyesült Államokban és Olaszországban töltötte éveit, 1979. február 9-én Londonban bekövetkezett haláláig. Életének
a mérnöki-, feltalálói-, tudósi időszakát
1960-tól a tudósi-, humanista-, társadalomelemzői időszak váltotta fel. Ekkortól írta a legismertebb – és legtöbb állításában ma is időszerű gondolatokat tartalmazó könyveit -, a „A jövő feltalálása”, az „Érett társadalom” és a „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk” című alkotásait. Gábor Dénest
1964-ben választották az MTA tisztelet
beli tagjává. 1967-ben elnyerte a Nemzeti 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. 1970ben az IEEE, az Amerikai Magyar Orvosi
Szövetség és a Francia Fizikai Társaság
adta át részére a szervezet kitüntetését.
Az 1970-75 közötti időszakban a University of Southampton, a Delf 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 Tudományos Akadémia Külföldi Tagjává
választotta és ebben az évben az
Amerikai Magyarok Tanulmányok Alapítványától átvehette a George Washington-díjat.

G Á B O R DÉ NE S

G Á B O R D É N E S D EN N IS G Á B O R
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A GÁBOR DÉNES-DÍJAKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A G Á B O R D ÉN E S- D Í JA K K A L K A P C S O L ATOS
Á LTA L Á N OS TÁ J ÉKOZ TATÁ S
A Gábor Dénes-díjak alapvető célja a
névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A Gábor Dénesdíj egy 125 mm átmérőjű bronz plakett,
amely a Díj és a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a névadó tudós hologram
képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és
pénzdíj egészíti ki.
A díjak társadalmi ismertsége és elismertsége – az 1989-ben történt alapítás óta –
fokozatosan növekedett. A díjak kiadásának
feltételeit a Fővárosi Törvényszék végzésével 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 természettudományi egyesületeken, a kamarákon, a
szakmai szövetségeken és egyéb érdekvédelmi szervezeteken, az érintett minisztériumokon és országos hatáskörű intézményeken, 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 felhívások népszerűsítését segítik a határainkon túli szakmai szervezetek is.
Az aktuális felhívások a NOVOFER Alapítvány honlapján www.gabordenes.hu is
hozzáférhetők és letölthetők.
Kik jelölhetők a díjakra?
A Gábor Dénes-díjakra való jelölés általános szabálya szerint olyan, Magyarországon 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 vezető, vállalkozó) szakemberek jelölhetők,
akik a gazdasági, műszaki vagy tudományos élet bármely szakterületén (életminőség, energiagazdálkodás, gépjárműipar, felsőoktatás, infokommunikáció,
informatika, ipar, környezetvédelem, köz-
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lekedés, logisztika, egészségügy, mezőgazdaság, szolgáltatás, vízgazdálkodás, …)
• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5
évben bevezetett, konkrét tudományos
és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
• megvalósult tudományos, kutatásifejlesztési, innovatív tevékenységükkel
hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
• személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük
innovációs készségét és képességét.
Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják,
aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza,
látóköre messze meghaladja a szűken vett
szakterületet és a jelöléskor még nem töltötte be az 55. életévét. A díjra természetesen jelölhető idősebb szak-ember is.
A Gábor Dénes-díj általános esetben az
elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően
eredményes mérnöki alkotó munka, kutatói teljesítmény vagy eredeti felfedezés
elismerését célozza. Egyetlen kivétel ez
alól az Életmű Díj, ahol az életút során
született eredményeket ismerheti el a Kuratórium.
A díj csak egyszer nyerhető el. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.
A díjra nem jelölhető az államigazgatási
vagy önkormányzati szervek vezetője, vezető beosztású kormánytisztviselője, köztisztviselője, sem a szolgálati jogviszony
(munkaviszony) tartama alatt, sem az annak megszűnését követő két éven belül.
A díj személyre szóló, így alkotóközösségek csoportosan nem jelölhetők.
Kik jelölhetnek elsősorban Gábor
Dénes-díjra?
A díjra a kutatással, fejlesztéssel, oktatással
foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek,
a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek
ill. szövetségek és a gazdasági tevékenysé-

Jelölő vezető lehet: elnök, elnökhelyettes,
vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató,
igazgató-helyettes, (innovációs szakterületi) irodavezető, ügyvezető, üzletvezető,
rektor, dékán, tanszékvezető, főtitkár, tudományos bizottság elnöke.
Nem lehet jelölő a jelölttel családi kapcsolatban, vagy alárendeltségi, ill. jogilag
vagy gazdaságilag függő viszonyban álló
személy (pl.: házastárs, szülő, gyermek,
a jelölt beosztottja, a jelölt jóindulatától
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, melynek aktuális
változata a www.gabordenes.hu honlapról letölthető. Fontos, hogy a jelölés címszavas indokának (a konkrét műszaki-szellemi alkotások megnevezése és ezek hasznosítási eredményének ismertetése) már
az adatlapon is meg kell jelenni.
2. Felterjesztés indoklása
A jelölt innovatív tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 3 A4-es gépelt
oldal terjedelemben), lényegre törő és konkrét bemutatása, a Gábor Dénes-díjra való
jelölés indoka. A jelölés indoklása nem
azonos a szakmai életrajzzal. Az indoklásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által
végzett és a szakmai életrajzban felsorolt
tevékenységek milyen hatást gyakoroltak
például a gazdaságra, a tudományra, a fejlesztésre, 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 munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése. (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/ ill. szakmai eredmények listája
(a jelentős találmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi védettséget élvező teljesítményekről, hazai és nemzetközi kutatásifejlesztési projektekről vagy nemzetközileg is magasan idézett tanulmányokról,
cikkekről). Kik lehetnek ajánlók?
5. Két ajánlólevél
Két, a jelölt szakmájában elismert, tekintélyes 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!)
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get folytató társaságok vezetői valamint
a Gábor Dénes-díjjal korábbiakban kitüntetettek jelölhetik a látókörükbe került és
a feltételeknek megfelelő, általuk szakmailag és erkölcsileg egyaránt ismert és elismert szakembereket.

Az aláírt adatlapot, ami tartalmazza az
adatkezelési nyilatkozatot a NOVOFER
Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) egy eredeti példányban kell
megküldeni. A jelölés további dokumentumait elegendő elektronikusan eljuttatni
az alapitvany@novofer.hu e-mail címre.
Egy e-mailben csak egy jelölt felterjesztési dokumentációja továbbítható.
Kik lehetnek ajánlók?
Ajánlónak célszerű felkérni a szakmában
országos vagy nemzetközi hírnévvel és
tudományos minősítéssel rendelkező
„független” szakembert (pl.: akadémikus,
egyetemi tanár, kutató professzor) vagy
korábbi Gábor Dénes díjazottat.
Kik nem lehetnek ajánlók?
A Kuratórium a jelölővel vagy a jelölttel
alárendeltségi, függelmi vagy családi kapcsolatban álló szakember támogatását,
ajánlását nem értékeli. A Kuratórium nem
fogadja el ajánlónak a jelölő gazdasági, kutatási, fejlesztési, oktatási szervezet alkalmazottját, ill. a jelölő szakmai vagy érdekvédelmi szervezet, szövetség, egyesület
tisztségviselőjét. Azaz: a jelölő és az ajánló
nem lehet egyazon szervezet dolgozója, ill.
tisztségviselője.
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Nem lehet ajánló a NOVOFER Alapítvány
Kuratóriumának vagy Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja.
Hová, hány példányban és meddig kell
a jelöléseket elküldeni?
A komplett jelölést (1.-5.) elektronikus formában kell megküldeni az előírt határidőre
az alapitvany@novofer.hu e-mail címre.
Az ADATLAP egy eredeti, aláírt példányát, ami tartalmazza az adatkezelési nyilatkozatot is a NOVOFER Alapítvány címére
(1112 Budapest, Hegyalja út 86.) postai
úton is meg kell küldeni. Az aktuális határidőket 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 összeférhetetlenségi szabályokba ütköző jelöléseket 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 Információs Központ igazgatója, majd a Magyar Szabadalmi Hivatal, később a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke volt.
Az iparjogvédelemhez tartozó szakterületeken számos hazai és nemzetközi szervezetben töltött-, tölt be vezető tisztséget.
Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Mérnökakadémia
elnöke, a Digitális Jólét Alapprogram tanácsadó testületének elnöke. Az European
Design Leadership Board tagja, a NyugatMagyarországi Egyetem díszpolgára.)
A KURATÓRIUM TAGJAI:
Dr. Blaskó Gábor (Vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora, az MTA rendes
tagja. A szerves kémia, a biológiailag aktív
természetes szerves vegyületek kémiája,
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és a gyógyszerkémia szakértője. Korábban
az EGIS Gyógyszergyár kutatási igazgatója, később a Servier Research Institute of
Medicinal Chemistry ügyvezető igazgatója, jelenleg tudományos tanácsadója. A
Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem díszdoktora, valamint címzetes egyetemi tanára. Az MTA Szerves- és
Biomolekuláris Kémiai Bizottságának, tovább a Gyógyszerész-tudományi Osztályközi Komplex Bizottságnak tagja.)
Fülöp Zsolt (Okleveles fizikus, Ph.D, az
MTA doktora. Az MTA Atommagkutató
Intézet volt igazgatója, jelenleg tudományos tanácsadója, a nukleáris asztrofizika
szakértője. Az Európai Fizikai Társulat Magfizikai Bizottságának volt elnöke. Többek
között a LUNA-II tudományos együttműködés, 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 Alapítvány alapító tagja, a Pro Progressio Alapítvány kurátora. A Magyar Közgazdasági
Társaság tagja, valamint a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja.)
Lepsényi István (Gépészmérnök, gazdasági mérnök. Korábban az IKARUS
Karosszéria- és Járműgyár igazgatója, az
Autókonszern Rt. elnök-vezérigazgatója, a
Magyar Suzuki Rt vezérigazgatója, a KnorrBremse Fékrendszerek ügyvezető igazgatója, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt. A Nemzetközi Minőség Akadémia, a Magyar Mérnökakadémia
és a Magyar Közgazdasági Társaság tagja.
A Menedzserek Országos Szövetségének
tiszteletbeli elnöke.)
Dr. Pap László (Villamosmérnök, a műszaki tudományok doktora, az MTA rendes tagja. A hírközléselmélet és a hírközlő
rendszerek technológiáinak szakértője.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritusa,
korábban oktatója, dékánja és stratégiai
rektorhelyettese, a Mobil Innovációs Központ elnöke volt. Magyar Telekom Felü-

Melyek az értékelés szempontjai?
Az alakilag megfelelő jelölések főbb értékelési szempontjai:
• a jelölt kreativitása, innovativitása, eredményeinek gyakorlati hasznosítása,
• az elismerni kívánt kiemelkedő teljesítmény időszerűsége, aktualitása,
• a szakmai tevékenység eredményessége (műszaki, gazdasági, társadalmi hatások),
• elismertség (hazai és nemzetközi szakmai körökben a jelölt megítélése),
• alkotói, feltalálói tevékenység (újítás,
szabadalom, know-how, szoftver),
• a jelölt szakmai-társadalmi tevékenysége,
• a tudás átadás aktivitása, színvonala,
• publikációs tevékenység,
• vezetési képesség (csapatépítés, alkotómunka infrastrukturális feltételeinek
megteremtése).

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 kuratórium titkárától:
Hesz Anikó, mobil: +36 30 4848-004,
e-mail: alapitvany@novofer.hu
Az aktuális adatlap, a felhívás és az általános tájékoztató a www.gabordenes.hu
Internet címről letölthető.
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gyelő Bizottságának elnöke, a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanács tagja.)

Mikor és hogyan értesülnek a jelölők
és a díjazottak az eredményről?
Az elbírálás eredményéről, a döntés megszületése után 2-3 napon belül e-mail értesítést kapnak a díjat elnyerők, a díjazottak
jelölői és ajánlói.
A díjat el nem nyert jelöltek jelölői (azaz
csak a felterjesztők!) 30 munkanapon belül kapnak értesítést. A díjazottak személyét és a kitüntetés indokát az ünnepélyes
díjátadást követően, a szaksajtó, a rádió és
a televízió segítségével széles körben is
nyilvánosságra hozzuk. A nemleges döntéseket 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
közre-működésével, a különböző szakmai,
tudományos, társadalmi vagy érdekvédelmi szervezetek, felsőoktatási intézmények, innovációs parkok és alapítványok
tisztségviselőinek, a média képviselőinek
jelenlétében.
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Dr. Csicsery
Zsigmond
Budapesten született 1929-ben.
A Műegyetem vegyészmérnöki karán végzett 1951ben. Dolgozott a
Forte-nál, majd a
Richter Gedeon
Gyógyszergyárban.
Ö t venhat o k tó b er b en a z Eg ye sült Államokba ment. Első állása a
Monsanto vállalat kutatóintézetében, Day tonban volt. 1959 őszétől
Evanstonban, a Nor thwestern Egyetem „Vladimir Ipatief f ” laboratóriumában dolgozot t dok torátusán.
19 61 vé gén do k tor ált . 198 6 - ig a
Ch ev ron o laj v állalat k u t atójaként
Kaliforniában dolgozot t. Ot t kezdet t
foglalkozni molekula-szita katalizátorokkal és alak szelek tív katalízissel.

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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A z egyik féle alak szelek tív katalízist
(“Restricted transition state t ype
shape selectivit y”) ő fedez te fel.
Nyolcvanhat elejétől mint tanácsadó
dolgozot t. A z 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”) dolgozot t.
Szak területe: heterogén katalízis,
molekula sziták, zeolit kémia és katalízis, alak szelek tív katalízis, petróleum technológia.
Legjelentősebb eredményei az alakszelek tív katalízis és a dehidrociklodimerizáció (C3- C5 paraf finok katalitikus aromatizálása) felfedezése,
valamint egy ötéves UNIDO/UNDP
projek t irányítása Indiában.
Szaklapokban több mint 50 cikke jelent meg. 26 szabadalma van.

Dr. Fekete
Andrea
Fekete Andrea
gyermekgyógyász,
a Semmelweis
Egyetem docense.
1975-ben született Budapesten.
2001-ben diplomázott a Semmelweis Egyetem
általános orvosi karán, majd ugyanitt
2004-ben szerzett PhD fokozatot, a
renális oxigénhiányos károsodás témakörében. Vendégprofesszorként több
évet töltött Németországban és az Egyesült Államokban, ahol a vesebetegségek
genetikai és molekuláris biológiai hátterével kapcsolatos kísérleteket végzett.
Eredményeiket vezető lapok, a Nature
Genetics, ill. az EMBO Journal közölte.
Hazatérve, a krónikus vesekárosodás kialakulásával foglalkozott. 2011-ben Lendület
ösztöndíjat nyert, kutatásai innentől a diabétesz okozta sokszervi szövődmények,
elsősorban a vesekárosodás új terápiás
lehetőségeinek felfedezésére irányultak.
Eredményeit számos szakmai díjjal jutalmazták, többszörös Bolyai és Magyary
ösztöndíjas, elnyerte a Richter Gedeon
Zrt., Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.,
Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. kutatási díját, Miklós
György, Talentum Akadémiai Ifjúsági, Junior Prima és L’Oreal Unesco díjat kapott.
Kutatási eredményei alapján több mint
150 cikk, 6 könyvfejezet készült, hivatkozások száma 2000+, Hirsch-indexe: 23. Több
szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, társzerkesztője.
Társalapítója és vezetője a SigmaDrugs
biotech start-up vállalkozásnak, munkatársaival több hasznosítható, gyógyszerfejlesztési szempontból is fontos szabadalmat hoztak létre, mely Semmelweis
Innovációs Díjat kapott. A tüdőhegesedés
kezelésében hatékony szabadalmuk alapján novemberben megkezdődött az a fázis II tanulmány, amelynek keretei között
középsúlyos COVID betegek részesülnek
fluvoxamin terápiában.

Dr. Hebling
János
Zircen született
1954-ben. Szegeden, a József Attila
Tudományegyetemen okleveles
fizikusként végzett (1978), majd
ugyanitt egyetemi
doktori címet szerzett (1981). 1992-ben lett a fizikai tudomány
kandidátusa, majd 2003-ban az MTA doktora. A PTE Kísérleti Fizika Tanszék vezetője
(2004-2012), a PTE Fizikai Intézet igazgatója
(2008-2018), az MTA-PTE Nagyintenzitású
Terahertzes Kutatócsoport megalapítója és
vezetője (2012-).
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Fő kutatási területe az ultrarövid impulzusú nemlineáris optikai eszközök fejlesztése. Kidolgozta a spektrális bontóelemek
általános elméletét. 2002-ben javasolta,
és azóta munkatársaival közösen folyamatosan fejleszti a döntött impulzusfronttal gerjesztett litium-niobát, illetve
félvezető alapú terahertzes (THz-es) impulzusforrásokat. Jelenleg ezek a legelterjedtebb nagyenergiájú (> 1 mJ) THzes források.
A THz-es forrásokkal, és azok alkalmazásaival kapcsolatos innovációit több, mint
20 szabadalom védi.
Kutatási tevékenységének nemzetközileg magas szinten történő elismerését mutatja publikációinak magas
független hivatkozási száma (>6000),
és tiszteleti tagsága az Amerikai Optikai Társaságban (OSA Fellow, 2014),
és tagsága az Európai Fizikai Társaság
(EPS) Kvantumenlektronikai és Optikai
Bizottságában (2015-). Főbb kitüntetések: Selényi Pál Díj (1992); MTA Fizikai
Fődíj (2012); Széchenyi Díj (2015); Jedlik
Ányos Innovációs Díj (2016); AkadémiaiSzabadalmi Nívódíj (2019).
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Dr. Kacskovics
Imre
1961-ban született Budapesten.
Állator vos- doktorként végzett az
Állator vostudo mányi Egyetemen 1987-ben.
2006-ig a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Élettani és Biokémiai Tanszékén
dolgozott, mialatt az Egyesült Államokbeli Iowai Egyetemen volt posztdoktor,
majd rendszeresen végzett kutatásokat
a Karolinska Intézetben. 1998-ban szerezte meg PhD fokozatát. 2006-tól az ELTE, TTK Immunológiai Tanszéken folytatta pályáját, 2013-ban sikerrel védte meg
az MTA doktori értekezését. 2015-től az
ELTE Immunológiai Tanszék vezetője
lett, 2019-től az ELTE TTK dékánjaként
dolgozik.
Tudományos érdeklődésének középpontjában az ellenanyagok molekuláris
genetikai elemzése, strukturális-funkcionális tanulmányozása, a humorális
immunválasz kutatása áll. 2007-ben
hatékonyabb ellenanyagfejlesztéssel
kapcsolatos szabadalmaztatott eljárást
fejlesztett ki, amelyet azóta cégeiben
(ImmunoGenes Kft, ImmunoGenesABS Zrt) hasznosít. Sokrétű tevékenysége révén aktívan fejleszti a hazai
gyógyszerbiotechnológiát.
2001-2016 között a Magyar Immunológiai Társaság főtitkára, alelnöke és elnöke
volt, 2012 évtől társ-elnöke a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaságnak, valamint tagja a European Academy
of Sciences and Arts szervezetnek.
Elismerések: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj,
Szent István Egyetem Aranyérem, az
ELTE Innovatív Kutatója, AkadémiaiSzabadalmi Nívódíj, Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje (polgári tagozat).
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Kese rű
Györg y
M ik lós
1967-ban született Budapesten.
Vegyészmérnökként végzett a
BME Vegyészmérnöki Karán,
majd a PhD -fokozat megszerzés ét követő en a S anof i -Aventis
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 címet szerzett, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
egyetemi magántanárnak nevezték ki.
2007-től 2012-ig volt a Richter originális kémiai kutatásáért felelős vezetője.
2013 és 2015 között az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának volt
főigazgatója, 2015-től a BME egyetemi
tanára és az T TK Gyógyszerkémiai kutatócsoportjának vezetője. Összesen
11, emberi kipróbálásra került vegyület azonosításában vett részt. 21 szabadalomban szerepel feltalálóként.
Hozzájárult az antipszichotikus hatású
Cariprazine felfedezéséhez, amelyet
az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is engedélyeztek. A gyógys zer kémiáb an elér t ere dm ényeiér t
2014-ben Overton-Meyer díjjal tüntették 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 közölte, amelyekre több mint 5000 független idézetet kapott.

Dr. Kruppa
József
Kisvárdán született 1960-ban.
Öntözéses-me liorációs üzemmérnök (1981),
agrármérnök
(1988), dr. univ.
(1994), dr. PhD
(2001). Agronómus (1981-1987), majd kutató (oszt.
vez és tud. ig.h.) Kisvárdán. USAID
burgonya program irányítója (199599). -Dutch-Hungarian Potato Project
koordinátora (1997-99). Debreceni
Egyetemen adjunktus, majd tudományos főmunkatárs (2000-2007). 2008
– tól a Kruppa-Mag Kutató Kft. alapító
tulajdonosa, ügyvezetője. Nyelvtudása: angol (szakmai) és orosz középfok.
Tudományos eredményei: 11 államilag
elismert fajta nemesítője, társnemesítője – ebből 5 Növényfajta-oltalomat
is kapott. MTMT publikációi száma
163. 37 könyv szerzője, társszerzője –
10 egyetemeken és főiskolákon engedélyezett tankönyv, 5 idegen nyelvű.
Elismerései: Mag aranytoll díj (1999),
Debreceni Egyetem „Dezső György
alapítványi díj” (2004), Tessedik Sámuel Főiskola címzetes főiskolai tanára
(2006), Tankönyv Nívódíj (Növénytermesztéstan I-II, 2007), DE tiszteletbeli
docense (2008), Sz-Sz-B. megye 2013.
év vetőmag nemesítője (2013); Fleischmann Rudolf díj (2014); Jedlik Ányos
Díj (2015), Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára (2015). Fontosabb
tagságai: Magyar Növénynemesítők
Egyesülete (1989-), MTA Növénytermesztési Tudományos Bizottság tagja
(2008-2009), MTA Növénynemesítési
Tudományos Bizottság tagja (2014-).

Dr. Németh
Géza
A BME Távközlési
és Médiainformatikai Tanszék
habilitált egyetemi docense, a
Beszédkommunikáció és Intelligens Interakciók Laborcsopor t (Smar tLabs) vezetője 1959 -ben
Budapesten születet t. A BME-n villamosmérnök (1983), híradástechnikai
szakmérnök (1985) majd PhD (1997)
fokozatot t szerzet t. A BME iskolateremtő ok tatója 1987-ben let t tanársegéd Gordos Géza kutatócsopor tjában.
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G Á B O R D É N E S - D Í JA S O K 2020

Tématerülete a beszédinformációs
rendszerek, a multimodális és a mobil ember-gép inter fészek körében
az alapkutatástól, a fejlesz tésen át
az alkalmazásig terjed. Számos nemzetközi szinten is innovatív interakciós megoldás meghatározó alakja
(MULTIVOX beszédszintetizátor család, MAILMONDÓ elek tronikus-levél
felolvasó, ProfiVox, a legelterjedtebben használt PC-s felolvasó rendszer a látássérült emberek számára
Magyarországon, SMSMondó világelső okostelefonos SMS-felolvasó,
ProfiVox-Korpusz, a MÁV állomások
hangos utastájékoz tatója).
2019 -től az EU mesterséges intelligencia plat formjának (w w w.ai4eu.
eu) magyar kapcsolat tar tója (NCP),
a Mesterséges Intelligencia Koalíció
(ht tps://miagyakorlatban.hu/ ) nemzetközi kapcsolatok munkacsopor t
vezetője. A budafoki református
gyülekezet kurátora.
Legfontosabb elismerései:
1999: Megosz tot t Akadémiai Díj.
2004: Magyar Köz társasági
Érdemrend Tisz tikeresz t
2011: Akadémiai Nívódíj
2013: Mester tanár
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„IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES” ELISMERÉS 2020
Ács Tünde
Fatima
okleveles kulturális
antropológus, a
Gábor Dénes-díjasok
Klubjának titkára.
1974. május 26-án, Kesz thelyen születet t. A z Eöt vös Loránd Tudományegyetemen szerez te oklevelét, alkalma zot t antrop o ló gia s z ak ir ányon .
Tár s a dalomtu d o mány i ism ereteit
a Miskolci Egyetemen is bővítet te,
továbbá rész t vet t a CEU Bibó István Szabadegyetemének, a „cigány
problémától” a roma emancipációig-című kurzusán.
2007 decembere óta a Gábor Dénesdíjasok Klubjának titkára, ahol ellátja
a klub operatív feladatait, javaslatot
tesz, ak tívan segíti az elnök és a vezetőség munkáját. Közreműködik az
elnök ségi üléseken, képviseli a klubot külső rendez vényeken, szoros

kapcsolatot tar t a díjjal kitüntetet t
szakemberekkel és a díjat alapító
NOVOFER Alapít vánnyal. Meghatározó szerepet játszik a klub eredményes és hatékony működésében.
2009 -2010 -ben jelen volt, a Magyar
Tehetségsegítő Szer vezetek Szövetség által létrehozot t Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program indulásánál, mint szer vezési és
képzési koordinátor.
Kulcsszerepe volt a hátrányos helyzetű gyermekek tantermi integrációját segítő országos módszer, a Komp lex Instrukciós Program (KIP) hazai
elterjesz tésében, illet ve öt évig lát ta
el a Gábor Dénes-díjasok Klubja által
elin dítot t p ro gr am - diss zeminá ció
p rojek t ve zetői fela dat ait . A p ro jek t ere dm ényeit s z ak fo l yóir atb an
p ub lik ált a . A pro gr am ot jelenle g
több, mint száz intézmény alkalmazza, köz tük közel húsz középiskola,
21 000 tanuló és 1800 pedagógus.

Az elismerő oklevelet a Kuratórium adományozza az alapítványi célok szakmai, erkölcsi
támogatásáért, Gábor Dénes emlékének megőrzését segítő önzetlen közreműködéséért.
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A díjat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER Alapítvány által 2001 júliusában alapították.
Célja az egyetemi graduális képzésen részt vevő hallgatók szakmai tudásának elmélyítése, a tudományok iránti elkötelezettségének növelése. Az ösztöndíj odaítélése a
három tagú zsűri feladata, amelybe egy főt az Alapítvány, két főt a BME delegál.
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GÁBOR DÉNES
T U D O M Á N YOS D IÁ K KÖ R I ÖSZ TÖ N D Í J

2005. 	Nagy Zsolt
„Leíró logikai következtetés nagyméretű tudásbázisokon”
2006.
G eresdi Attila
„Töltéshordozók spin-polarizációja mágneses félvezetőkben”
2007. 	Lengyel Zoltán
„ZigBee hálózat analizátor fejlesztése”
2008. 	Polgári Beáta
„Rezisztív szupravezetős zárlati áramkorlátozókban használható YBa2Cu307-∂
szupravezetők készítése és vizsgálata”
2009. 	Antal Norbert
„Lean kultúra fejlesztése a Coca-Colánál”
2010.	
L isztik Balázs és Túri József
„Nagy széntartalmú villamosközlekedési acélsínek előmelegítés nélküli javítóhegesztése”
2011.
T örök Gergely Tihamér
„Vegyes szemösszetételű folyómeder morfodinamikájának numerikus vizsgálata”
2012.
S ik 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.
V árszegi 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”
Témavezető: Dr. Szabó Mariann, egyetemi adjunktus,
BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék
Bozsoki Fruzsina hallgató BSc tanulmányait a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán végezte, ahol Környezetmérnök oklevelet szerzett. Az alapképzés elvégzését követően a hallgató a
BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon folytatta tanulmányait, amelyet 2021. januárban fejez be.
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GÁBOR DÉNES
DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT MISKOLC
A Miskolci Egyetem és a NOVOFER Alapítvány 2001 óta, a műszaki informatikai
témakörben, 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.

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, Garamvölgyi 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
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

I. helyezett
I. helyezett
I. helyezett
I. helyezett
I. helyezett
I. helyezett
I. helyezett
I. helyezett

III.

Szkárosi Szabolcs – január, Méhes László – június
Bárány Gergő – január, Biró Zoltán – június
Szűcs Ildikó – január, Karsai Szabolcs – június
Csáti Zoltán Csongor – január, Varga Dóra – június
Tamás Judit – január, Kiss Kamilla – június
Eckl Bence – január, Tamás Judit – június
Kiss Dávid – január, Rostás László – június
Szemán Dávid – január, Trencsényi Réka – június

2020
Tóth Alex

Lipták Krisztián

I. helyezett
január

I. helyezett
június

mérnökinformatikus
mesterszakos hallgató

Diplomamunka címe:
Szabályszám csökkentés a fuzzy szabály
interpoláció alapú megerősítéses tanulási módszerben.
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programtervező informatikus
alapszakos hallgató

Diplomamunka címe:
Áramlástani szimulációs szoftver párhuzamosítása Open CL használatával.

Versenyzőink több fordulón keresz tül
valósítanak meg egy projek tmunkát.
Fontosnak tar tjuk, hogy a téma ak tuális legyen, a megvalósításhoz szük ség
legyen a diákok kreativitására, önálló
elmélyült munkájára.
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GÁBOR DÉNES
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EMLÉKVERSENY

A 2019/2020. évi verseny a környezet tudatosságról, a fenntar tható fejlődésről, a klímaváltozásról és ehhez
kapcsolódó egyéb témákról szólt.
Arra kér tük a versenyző csapatokat,
hogy mutassák meg nekünk, hogyan
és mi mindent tehet egy diák ill. egy
iskola a környezetéér t.

1. ábra: „Marvin a környezet védelmezője” (TabánTrió)

A z első fordulóban egy 3 dimenziós
kabalafigurát kellet t ter vezniük, mel�lyel a környezet tudatos gondolkodást
népszerűsítenék.
A második fordulóban egy prezentációt készítet tek a versenyzők, melyben
bemutat ták, hogy hogyan lehet egy
iskola környezet tudatos.

2. ábra: Prosztag csapat prezentációjának diája

A 3. fordulóban környezet tudatosságra
sarkalló játék(program)ot alkottak a csapatok, míg a 4. forduló feladata egy blog
megírása volt.
A feladatok megoldásának ér tékelését
minden fordulóban 3-3 informatikatanár végez te megadot t szempontrendszer alapján. A z általuk adot t pontszámok összege let t a csapat pontszáma
az ak tuális fordulóban.
3. ábra: GAMEkapocs csapat játékának nyitóképe

Korcsopor tonként díjaz tuk az első három helyezet t mellet t a fordulógyőzteseket is.
A díjakat a NOVOFER Alapít vány, az
ITSH és az EPAM Systems Kf t. ajánlotta fel.

4. ábra: A Buk OS csapat blogjának nyitóoldala
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GÁBOR DÉNES
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EMLÉKVERSENY
Az 1. helyezett csapatok:
5.–6. osztályosok között: „A két legyőzhető”
Iskola: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Tagok: Buzai Brúnó, Buzai Dorka
Felkészítő tanár: Líbor Roland
7.–8. osztályosok között: „PRG”
Iskola: Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola
Tagok: Andrékovics Balázs, Vörösváczki Edmond Gellért, Bagó Ádám
Adrián
Felkészítő tanár: Török Krisztina

9.–10. osztályosok között: „GAMEkapocs”
Iskola: Bajai SzC Kalocsai Dózsa György
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Tagok: Lovass-Nagy Soma, Mikus Dániel, Csonka Valentin
Felkészítő tanár: Anisity Attila
11.+ osztályosok között: „Méh(z)Kaptár”
Iskola: DSZC Brassai Sámuel Műszaki
Szakgimnáziuma
Tagok: Varga Gellért Gábor, Kordás
Levente, Nagy Péter Sándor
Felkészítő tanár: Tömör yné Koczor
Zsuzsa

A 2. helyezett csapatok:
5.–6. osztályosok között: „CseppFeszt”
Iskola: Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola
Tagok: Fülöp Eszter
Felkészítő tanár: Fülöp Roland
7.–8. osztályosok között:
„RózsásThanos+1pont”
Iskola: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola
Tagok: Solymosi Tamás, Vízhányó Eszter Zsófia, Nemes Máté
Felkészítő tanár: Szederkényi Barbara

9.–10. osztályosok között: „SZLKKings”
Iskola: Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázoum, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda
Tagok: Vass Gréta, Istvány Tamás,
Mester Milán
Felkészítő tanár: Pacsuta Tibor
11.+ osztályosok között: „BlackGold” Iskola: Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Tagok: Arany Dániel
Felkészítő tanár: –

A 3. helyezett csapatok:
5.–6. osztályosok között: „Prosztag”
Iskola: Szeged Jerney János Általános
Iskola
Tagok: Lipóczki Ádám, Ördög Dávid
Felkészítő tanár: Szaniszlóné Rada Ildikó
7.–8. osztályosok között: „Infinity”
Iskola: Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola
Tagok: Andrékovics Balázs, Vörösváczki Edmond Gellért, Bagó Ádám
Adrián
Felkészítő tanár: –

9.–10. osztályosok között: „404 Error”
Iskola: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
Tagok: Kovács Bence, Bak Péter
Felkészítő tanár: Czibula Béla
11.+ osztályosok között:
„404namenotfound”
Iskola: Bajai SZC Kalocsai Dózsa György
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Tagok: Turi Márk, Szép Laura Katalin,
Horváth Roland
Felkészítő tanár: Kovács Krisztián
A szervezők nevében:
Várhidiné Kemenesi Rita
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Gábor Dénes mintegy fél évszázada, a
Római Klub alapítóinak sorában mind
nagyobb szenvedéllyel vizsgálta a
technológia és az innovációk társadalmi környezetét és hatásait. Eredményeit önálló köny vekben is közreadta:
a Tudományos, műszaki és társadalmi
innovációk, illet ve A z éret t társadalom
lebilincselő gondolatmenetei alapján
éppen a mai horizontunkról fogalmaz
meg sok – hely tállónak bizonyult –
előrejelzést. Nem véletlen, hogy műszaki téziseinek katalógusát az Anyag
és az Energia világának vízióival kezdi,
s a technika autonóm fejlődésének
önálló fejezetet szentelt. Kiemelkedő
mérnök-fizikusi talentuma széles műveltséggel és felelős társadalmi gondolkodással párosult.
A Római Klub tevékenysége az elmúlt
év tizedekben rendkívül nagy hatást
gyakorolt a tudományos életre és a
gazdaságpolitikai vélekedésekre, és
megteremtet te a globális dimenziókban való gondolkodás tudományos
alapjait. Jelentéseik hasznos kalauzként szolgáltak úgy a ter vezés, mint a
veszélyek és esélyek racionális és humánus kezelése terén.
Idén júniusban ünnepeljük Gábor Dénes születésének 120. év fordulóját,
majd a jövő év decemberében lesz
50 éve, hogy át vet te a fizikai Nobeldíjat. A NOVOFER Alapít vány a Műszaki Szellemi Alkotásér t kuratóriuma
úgy határozot t, hogy a köz tes másfél
esz tendős időszakot a tar talmas és újszerű emlékezésnek szentelve Gábor
Dénes Emlékévek 2020 -2021 címen
indít jubileumi eseménysor t. A z Emlékévek megalakítandó Programbizot tságát és a ter vezést az idei tavasz t
beárnyékoló világjár vány keltet te kötelező elővigyázatosság korlátoz za
ugyan, de vannak azonban olyan kezdeményezéseink, amelyek ebben az
időszakban is megvalósíthatóak. Ezen
programsorozat keretében hirdet tük
meg az idei Gábor Dénes Középiskolai
Ösz töndíj pályázatunkat is.

Idei középiskolai ösz töndíj pályázati
kiírásunk az űr technológiai kutatási
eredmények földi hasznosításának,
valamint a bolygónkon kívüli, a föld
légkörén túli világhoz kapcsolódó,
már létező-, vagy még a fantázia kategóriájába sorolható jövőképekre irányult – a mérnöki teljesítményeknek
és innovációknak a kutatási-, a fejlesztési- és hasznosítási lehetőségek tükrében. Leleményes, bátor és jól alátámasz tot t látomásokat és ajánlásokat
vár tunk a diákok tól, hiszen Gábor Dénes elhíresült mondása szerint:
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„A jövőt nem lehet megjósolni,
de a jövőnket fel lehet találni”.

Idei pályázatunkat a Magyar Asz tronautikai Társaság közreműködésével
hirdet tük meg. Örömünkre szolgált,
hogy a BME Tehetségsegítő Tanács,
a BME Simonyi Károly Szakkollégium,
az ELTE Fizikai Intézet, az Eöt vös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Tehetségsegítő Szer vezetek Szövetsége,
a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Rákóczi Szövetség is
segítet te a pályázat népszerűsítését.
Továbbá céljaink mellé állt több, az
űrkutatásban elismer t szakember, akik
a pályázatok elbírálásában is segítették munkánkat.
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A vállalkozó kedvű diákok az alábbi
témakörökben fogalmazhat ták meg
víziójukat:
1. A z űr technológiai eredmények
földi hasznosítása
2. Emberek helyet t robotok az űrrepülésben
3. A műholdas földmegfigyelés kora
4. Újra magyar személyzet az űrben
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 13
elbíráló. Az elbírálásra az űrkutatással,
űrtechnológiákkal foglalkozó szakemberek és a kuratórium tagjai vállalkoztak. A pályázók és az elbírálók közötti
összeférhetetlenséget kizáró módon
csoportokba sorolt pályázatok végső
sorrendjét az elbírálók által adott pontok átlaga határozta meg.
Legsikeresebbnek a „Az űrtechnológiai
eredmények földi hasznosítása” témakör bizonyult, itt 5 ösztöndíjra érdemes
dolgozat született. A kuratórium a 2020as évben egyöntetű döntés alapján az
alábbi ösztöndíjakat ítélte oda:
1 nyertes pályázó 250.000,-Ft ösztöndíj,
2 nyertes pályázó 150.000,-Ft ösztöndíj,
4 nyertes pályázó 100.000,-Ft ösztöndíj
5 nyertes pályázó 50.000,-Ft ösztöndíj.
A középiskolai ösztöndíjat és az OTDT
Tehetségútlevelét és a Rákóczi Szövetség különdíját a kialakult pandémiás
veszélyhelyzet miatt a szokásostól eltérően nem Gábor Dénes születésének
évfordulóján június 05-én, hanem egy
későbbi időpontban 2020. szeptember
18-án adtuk át a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében.
Ünnepségünk díszvendégei:
Dr. Hudecz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke
Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke
Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség
alelnöke
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A rendezvényt Dr. Bendzsel Miklós a
NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg, akit Dr. Hudecz Ferenc alelnök köszöntője követett, majd
Dr. Csépe Valéria akadémikus szólt a
diákokhoz. Szendrő Péter professzor
a “Tehetségútlevelet” mutatta be a diákoknak, majd Martényi Árpád alelnök
úr a Rákóczi Szövetség által felajánlott
táborozásról szólt néhány szót. Három
nyertes diák, Fiák Ádám, Borbély Zalán
Zoltán és Varga Bence tarthatott előadást pályázatáról az MTA falai között.
Az ünnepséget állófogadással zártuk a
MTA Krúdy termében.

250 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Fiák Ádám, a Debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium tanulója, felkészítő tanára
Simon Gyula.
Pályázatának címe: Robotok és mesterséges intelligencia alkalmazása az űrkutatásban.

Balról jobbra: Dr. Hudec z Ferenc, Fiák Ádám,
Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Szendrő Péter

150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Borbély Zalán Zoltán, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Türk Zsuzsanna.
Keresztes Réka, a Kisvárdai Bessenyei
György Gimnázium tanulója, felkészítő
tanára Szabó Csilla.

Szilvágyi Dániel Zoltán, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta
Zsanett.
Magosi Máté, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazd. és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra.
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Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Borbély Zalán
Zoltán, Dr. Hudec z Ferenc

100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Varga Bence, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója,
felkészítő tanára Finta Zsanett.
Szontagh Bence, a budapesti Deák
Téri Evangélikus Gimnázium tanulója,
felkészítő tanára Horváth Gabriella.
Vámos Zsigmond Tamás, Váci Madách
Imre Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kardos Tibor.
Keresztes Sámuel, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik
Cecilia.

Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Varga Bence,
Szontagh Bence, Vámos Zsigmond Tamás, Dr.
Csépe Valéra

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Losonczi Márta, a Győri SzC Krúdy
Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella.
Munkácsi János, a Miskolci SZC Bláthy
Ottó Villamosip. Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Bagány Máté.
Fejes Dániel Róbert, a Szegedi SZC
Vasvári Pál Gazdasági és Inform. Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára
Janó Éva.

Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Fejes Dániel
Róber t, Losonc zi Már ta, Szilvágyi Dániel Zoltán,
Dr. Szendrő Péter

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják
az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is.
Gábor Dénes: Érett Társadalom című
könyvét ítélte oda a bíráló bizottság
a következő pályázóknak:
• Paskuj Benjámin, a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola tanulója,
felkészítő tanára Csiszár Imre.
• Szabó Ádám, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőg. És Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint
Nóra.
• Berki Balázs, a Debreceni Ady Endre
Gimnázium tanulója, felkészítő tanára
Rácz Rita.
• Szittyai Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi Andrea.
• Bokor Levente, a ELTE Bolyai János
Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett.
• Matolcsi László Levente, a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája tanulója, felkészítő
tanára Baráth Károly Artúr.
• Verebélyi Dóra, a Győri SzC Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára
Vörösné Stark Melinda.
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• Szabadi Kata, a békéscsabai Szlovák
Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda és Kollégium
tanulója, felkészítő tanára Fábián Mariann.

Balról jobbra: Dr. Hudec z Ferenc, Finta Zsanett,
Türk Zsuzsanna, Rác z Rita, Hor váth Gabriella,
Kurcsics Rafaella, Dr. Bendzsel Miklós
Balról jobbra: Dr. Csépe Valéria, Dr. Bendzsel
Miklós, Szitt yai Anna, Bokor Levente, Verebélyi
Dóra, Szabadi Kata

Köszöntöt tük a tanárokat, akik az idei
pályázatunkon segíthették eredményes
szerepléshez a tanulókat:
• Simon Gyula, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
• Türk Zsuzsanna, Fazekas Mihály Gimnázium
• Szabó Csilla, Kisvárdai Bessenyei Gy.
Gimn.és Kollégium
• Finta Zsanett, ELTE Bolyai János Gyak.
Ált.Isk. és Gimnázium
• Horváth Gabriella, Deák Téri Evangélikus Gimnázium
• Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bornemisza Péter Gimnázium
• Kardos Tibor, Váci Madách Imre Gimnázium
• Kurcsics Rafaella, GYŐRI SZC Baksa Kálmán Két tanítási nyelvű Gimnázium
• Janó Éva, Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnázium
• Bálint Nóra, Beszédes József Mezőg. És
Műszaki Iskolaközpont
• Bagány Máté, Miskolci SZC Bláthy Ottó
Villamosip.Szakgimnázium
• Rácz Rita, Debreceni Ady Endre Gimnázium
• Ladányi Andrea, Dugonics András Piarista Gimnázium
• Vörösné Stark Melinda, GYŐRI SZC Baksa Kálmán Két tanítási nyelvű Gimnázium
• Fábián Marann, Szlovák Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
• Csiszár Imre, SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola
• Baráth Károly Artúr, Dunaújvárosi SZC
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség és az Országos Tudományos Diákköri Tanács.

Mar tényi Árpád a Rákóc zi Szövetség alelnöke

Szendrő Péter professzor az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke

A középiskolai ösztöndíjat és az OTDT
Tehetségútlevelét és a Rákóczi Szövetség különdíját a kialakult pandémiás
veszélyhelyzet miatt a szokásostól eltérően nem Gábor Dénes születésének
évfordulóján június 05-én, hanem egy
későbbi időpontban 2020. szeptember
18-án adtuk át.
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Középen Dr.Bendzsel Miklós a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke, tőle balra Dr. Csépe Valéria, a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, tőle balra Dr. Hudecz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia
alelnöke, tőle balra Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Körülöttük a díjazott
diákok, az őket felkészítő tanárok és a családtagok.
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Iskolámban, a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban
nagy hagyományai
vannak a fizika tehetséggondozásnak, a hagyományos versenyeken is
igen sikeresek voltak tanítványaink
(Mikola 1-10, OKTV
– I. helyezés, Nemzetközi Diákolimpia
Simon Gyula
– aranyérem). Az
középiskolai tanár
idők során megjelentek olyan versenyek, amelyek a
hagyományos lebonyolításúaktól eltérőek. Egyrészről az informatikához szorosan kötődő versenyek, fizikai mérések
a myDAQ – LabVieW párossal, ilyeneket
elsősorban az NI Hungary Kft szervez és
támogat, amelyek mellett pályázatokat
írtak ki fizikai mérésekre középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak, LabVieW
támogatással. Diákjaink mindkét típusú
versenyeken kiemelkedően szerepeltek. Néhány éve fizika tanároknak az NI
Hungary Kft. és az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal kiírt pályázaton magam is
indultam és nyertem („Érdekes mérések
az elektromágnesség köréből”).
Emellett megjelentek az olyan típusú
versenyek is, amilyet a NOVOFER alapítvány is kiírt, amelyeken a gyerekek kreativitása, fantáziája kap főszerepet, ez
is nagyon hasznos, a fejlődéshez nem
csak a megvalósítókra van szükség, hanem olyanokra is, akiknek van víziójuk a
jövőre vonatkozóan. A Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj a jövő mérnökeit és
tervezőit segítheti.
Tanítványom, Fiák Ádám mindkét területen (fizika, programozás) mindvégig
kiváló képességeket és motivációt mutatott az évek során, még az utolsó évben is vannak közös terveink, pl. fizikai
mérések a myDAQ segítségével, illetve
egy más platformon, Arduino mikrokontroller felhasználásával.

Átadni a stafétát
Több éve követem figyelemmel
a Gábor Dénes
Középiskolai Ösztöndíjpályázat kiírásait.
Minden esetben
örömmel nyugtáztam, hogy a
té m a m e g j e l ö l é Türk Zsuzsanna
sek
messzemefizikatanár,
intézményvezető-helyettes
nően lehetőséget
adtak a fiatalok
számára az önálló gondolkodásra, a kreatív önkifejezésre.
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
fizika tanáraként az óráimon és a szakkörökön tanítványaimat én is igyekszem
felelősségteljes és kritikus gondolkodásra nevelni, akik felnőttként remélhetőleg okosan és tisztelettel közelítenek
majd a természethez.
Örülök, hogy az idei kiírás nyomán vis�szaköszönhetet t a tanít ványaimmal
folytatott több éves közös munka eredménye, és az „elvetett magok” gyökeret
eresztettek a fizikával még éppen csak
ismerkedő nyolcadik osztályos tanítványom gondolataiban.
Megnyugtató volt számomra a dolgozatban felvillantott, a Földet zöldebbé
tenni szándékozó jövőkép.
A nyugdíjas évek felé közeledve a pedagógus számvetést készít magában. Eleget
tett-e? Átadta-e a felnövekvő nemzedéknek a tőle telhető legteljesebb tudást,
amire aztán építeni lehet? Ezekre a kérdésekre természetesen most még nem lehet
biztos választ adni. Talán nem is szükséges, megteszi majd azt az idő helyettünk.
Abban azonban biztos vagyok, hogy lesz
kinek átadni a „stafétát”.
Ebben az évben különösen büszkék lehetünk gimnáziumunk tanulóira, mivel
kreatív dolgozatukkal ketten is Gábor
Dénes ösztöndíjasok lettek és kiérdemelték a lehetőséget, hogy a Magyar
Tudományos Akadémián adják elő az
űrkutatással kapcsolatos gondolataikat.
Hálás vagyok azért, hogy két-két évig

mindkettőjüket taníthattam és mindkettőjüktől tanulhattam!
Díjazott tanítványok: Varga Bence,
Szilvágyi Dániel
Zoltán, B okor Le vente
Napjainkban közh el y n ek s z ámít ,
ho g y a ter m é s ze t t u d o m á nyo k
ok tatásának helyzete
v áls á g os .
Sajnálat tal látjuk,
Finta Zsanett
ho g y a diáko k
felkészítő tanár,
e g y re c s ö k kenő
érdeklődést mutatnak a természettudományos tárgyak iránt. Megoldásként
a kísérletezés szerepének erősítése, az
önálló tanulói munka előtérbe helyezése kínálkozik. A NOVOFER alapítvány
kiemelkedő munkát végez azáltal, hogy
lehetőséget ad középiskolás diákok számára is az önálló kutatásaik eredményeinek bemutatására, elismeri munkájukat
és tehetségüket. Így a diákok szempontjából lehetőségünk adódik tudományos látókörük bővítésére, segíthetünk
megszilárdítani az elméleti alapokat és
kialakítani az önálló kutatás jellegű tevékenységek végzésének igényét.
Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium tanáraként kiemelt
feladatként tekintek a tehetséggondozásra. Az elmúlt évek során számtalan
alkalommal vettünk részt tanítványaimmal különböző tudományos rendezvényeken, tartottunk előadást szakmai
konferenciákon. A tehetséggondozás
legfontosabb terepe természetesen a
tehetséggondozó szakkör. A gimnáziumi évek során a kísérleti feladatok és a
példamegoldás azonos hangsúlyt kap a
szakköri munkában. A díjazott tanítványaimmal már 9. évfolyam során elkezdtük a közös munkát a tehetséggondozás
terén. A Gábor Dénes középiskolai ösztöndíj kapcsán második alkalommal adtak be pályamunkát. Mindkétszer azon
szerencsések közé tartozhattunk, akik
részt vehettek az Magyar Tudományos

Akadémián megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségen. Ez egy olyan meghatározó élmény volt a diákoknak, ami
úgy gondolom, csak keveseknek adatik
meg ilyen fiatalon. Külön öröm volt
számomra, hogy idén egy rövid előadás
keretében egyikük be is mutathatta pályázatát, mely örök emléket jelent.
A diákok számára az ösztöndíjpályázat
felhívása során kitűzött témák mindig
nagyon érdekesek, kreativitást, önálló ötleteket és gondolkodást, pontos
szakmai munkát kívánnak, amely során
átélhetik a tudományos kutatás örömét.
Szívből örülök tanítványaim sikerének,
és fontosnak tartom, hogy az elkövetkező évek során is meg tudjam őrizni a
fizika tantárgy iránti érdeklődésüket, elkötelezettségüket.
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Álom és valóság
határán
Hálás vagyok a
Gábor Dénes Ösztöndíjnak azér t
a lehetőségér t,
hogy a természet
védelme és egysége
jegyében
írt dolgozatomat
a Debreceni Fazekas
Mihály GimBorbély Zalán Zoltán
názium kilencedik
középiskolai diák
osztályos tanulójaként 2020.szeptember 18-án a Magyar
Tudományos Akadémián előadhattam!
A nyilvános szereplés kapcsán ráébredtem arra, hogy a leírt és kimondott
szónak milyen nagy ereje lehet. Nagymamám révén eljutottak ugyanis hozzám egy kedves hölgy dicsérő szavai,
aki leírta, hogy fiatal korában álmában
egy ismeretlen helyen járt, ahol mindig finom eső hullott és óriási gombák
nőttek. S mivel egy ideig az ismeretlen
világban ragadt, az óriás gombák szolgáltak számára lakhelyül. Mivel még ma
is elevenen él benne ez az álom, így nagyon örült, hogy dolgozatomban éppen
a gombák felhasználásának e speciális
lehetőségéről olvashatott, amely egy
marsi kolónia lakóhelyeinek kialakítása
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mellett számos földi probléma megoldására is lehetőséget nyújthatna. Levele
arra is felhívta a figyelmemet, hogy az
álmokat és a valóságot csak egy láthatatlan függöny választja el egymástól.
S mivel gyakran én is képekben gondolkodom, vagy ahogyan a szüleim
mondani szokták „nyitott szemmel álmodom”, gyakran megjelenik előttem
a Föld egy olyan „boldog asszony” képében, aki kimondhatatlanul büszke az
ő felelősségteljes és hálás gyermekeire,
akik óvják őt, vigyáznak rá és önzetlenül
gondját viselik. Azt gondolom, hogy ha
sokan gondolunk így kék bolygónkra,
akkor ez az álom megvalósulhat. S ha
egy új planétához is ezzel az alázattal és
szeretettel közelítünk, akkor nem csak
a Földön, de az űrben is lesz a jövőben
számunkra, az emberiség számára hely.
Köszönöm fizika tanáromnak, Türk Zsuzsanna tanárnőnek a fizika órákon átadott, minden létező irányában megnyilvánuló felelősségvállaló szemléletet!
Először fizika tanáromtól, Simon
Gyulától ér tesültem a NOVOFER
Alapít v ány
pályázatról. Remek
lehetőségnek találtam, mivel a fő
témája az űrkutatás volt. Ez éppen
egybevág az én
érdeklődésemmel,
ráadásul megleheFiák Ádám
tősen ritka, hogy a
középiskolai diák
középiskolás koros z t ál y b an il yen ir ány ult s á gú verseny t indítsanak, ezér t rögtön hoz zá
is lát tam a pályamunkám elkészítéséhez. Témaként a robotok és a mesterséges intelligencia űrkutatásban
való felhasználását válasz tot tam, ezen
belül elsősorban a küldetéstámogatás területére koncentráltam, amivel
nemcsak gazdaságosabbá tehetjük az
űreszközök fenntar tását, de élet tartamukat is meghosszabíthatjuk. Nagyon élvez tem ezen a témán dolgozni, mer t a kutatómunka során valódi
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problémákra kellet új megoldással
előállnom. Ezek a feladatok jóval ös�szetet tebbek voltak, mint azok amivel
általában találkozni lehet középiskolai
szinten, éppen ezér t sokkal élvezetesebb is amikor sikerül megoldani őket.
A legjobban talán, mégis a díjkiosztó ünnepséget élvez tem, mivel lehetőséget kaptam arra, hogy két másik
sikeres pályázóval együt t előadhassam pályaművemet, egy olyan rangos helyszínen mint a Magyar Tudományos Akadémia. Idén ráadásul erre
az előző évekkel ellentétben, az Akadémia Dísz termében került sor. Még
soha nem beszéltem ekkora közönség
előt t, sem ilyen neves intézményben.
Rendkívül megtisz telő volt a felkérés
és a díjátadó örök emlék marad.
„Gábor Dénes Középiskolai
Ösztöndíj”
Az idei évben másodjára pályáztam
a NOVOFER Alapítvány által hirdetett
Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjra, és másodjára
ért az a megtiszteltetés, hogy az
Keresztes Réka
ösztöndíjasok
köközépiskolai diák
zött lehetek.
Első pályamunkám megírásakor az ösztöndíjra készülve kezdtem el komolyabban foglalkozni a növekvő polimer
felhasználás kihívásai témával. Enélkül
soha nem jutott volna eszembe, hogy
a polimerek újrahasznosításával foglalkozzak, de most nagyon nagy hasznát
veszem, hogy már vannak ismereteim
ezzel kapcsolatban. Az ösztöndíj díjátadója hatalmas élmény volt számomra,
olyan előadásokat hallottam, amik nagy
segítséget jelentettek a további munkámhoz. A Gábor Dénes Találjuk fel a
jövőt! című jutalomkönyvet, amit a díj
mellé kaptam, többször is elolvastam,
teljesen lenyűgözött és nagyon sokat
tanultam belőle. Az első pályázat megírása annyi lelkesedéssel töltött el, hogy

nem volt kérdés, hogy a következő évben is nekivágjak. Az űrkutatás a kedvenc témán, ezért nagyon megörültem
mikor idén az „Űr- Technológia-Föld”
címmel jelent meg a felhívás. A mesterséges gravitációval ellátott űrállomás
kérdése régóta foglalkoztatott és nagyon élveztem, hogy lehetőségem volt
részletekbe menően foglalkozni a problémával és kifejteni a gondolataimat.
Nagyon örülök, hogy irányítot t pályázat megírásában vehet tem rész t, mer t
úgy gondolom, hogy az megmutatja
mire van szük ség az iparban. Szerintem ez egy nagyon ér tékes információ és nemcsak a pályázat megírásáig,
hanem utána is foly tatni kell az ezekkel a témákkal való foglalkozást. Saját
tapasz talatból tudom, hogy ezek a témák mindig visszaköszönnek, mint a
legmodernebb kutatási területek.
Nagyon hálás vagyok a NOVOFER Alapít ványnak az elismerésér t és a rengeteg tapasz talatér t és ismeretér t,
amiket az ösz töndíj jóvoltából sajátítot tam el. Valamint szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy rész t
vehet tem a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei táborában. Nagyon jól
érez tem magam, a tábor gyönyörű
helyen volt, számos felejthetetlen élménnyel gazdagodtam és rengeteg új
barátot szerez tem.
Idén először nyújtottam be pályázatot a Gábor Dénes
Középiskolai Ösztöndíjra. Az elsősorban kreatív és
innovatív ötleteket,
futurisztikus látásmódot igénylő megmérettetésről fizikatanáromtól Finta
Zsanet t-től ér tesültem. Az „EmbeVarga Bence
rek
helyett robotok
középiskolai diák
az űrrepülésben”
téma hallatán azonnal elkezdtek forogni az agytekervényeim: Vajon hogyan
tudnám a lehető legjobban összefoglalni az űrkutatást? Szerencsére hamar

rátaláltam a válaszra. Három időegységre bontottam az űrtechnológiai
eredményeket: múlt, jelen és jövő. Az
első két szakasz a fizikában elért sikereket, az űrkorszak hajnalát, valamint a
nagyhatalmak közti versengés szülte
technológiai mérföldköveket taglalta.
A harmadik rész volt számomra a legizgalmasabb feladat. Összetett, logikus
és újszerű gondolkodásmódot igényelt.
A meglévő tudásomra építettem fel es�szém központi elemét, neves tudósok
gondolatait alapul véve. Dolgozatom a
robotok segítségével kivitelezhető űrmissziók állomásairól, és ezen életidegen égitestek környezetéhez legjobban
alkalmazkodó robotokról, valamint fejlesztésükről szólt. A Hold feltérképezése, a Mars lakhatóvá tétele, a gázbolygók holdjainak nyersanyag kitermelése
és az exobolygók felfedezése is szerves
részét képezte alkotásomnak. Kiváltképp örültem, amikor felkértek, hogy
írásomat a díjátadó ünnepségen prezentáljam. Felemelő és egyben megtisztelő érzés volt előadni értekezésem egy
olyan neves helyen, mint az Magyar Tudományos Akadémia. Örültem, hogy a
kutatómunkám kapcsán számos kérdés
tekintetében képes voltam egyedi, értelmes és felépített álláspontot foglalni.
Véleményem szerint ezen versenyek tökéletesen megismertetik a fiatalsággal a
kutatómunka örömeit és előre lendítik
társadalmunk jövőfelfogását. Egy zseniális elme gondolataiból kiragadva említeném meg a következő sort, melyet
minden olyan ifjú tehetségnek szánok,
akikben megannyi olykor-olykor abszurdnak tűnő tudományos-fantasztikus
elgondolás kering: „Mindenki tudja, hogy
bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud,
és megvalósítja.” (Albert Einstein).
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GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK
2020-ban emlékezünk meg Gábor Dénes születésének 120., majd 2021-ben a
Nobel-díjnak részére történő odaítélésének 50. évfordulójáról. Kuratóriumunk
úgy határozott, hogy a köztes másfél
esztendős időszakot a tartalmas és újszerű emlékezésnek szentelve GÁBOR
DÉNES EMLÉKÉVEK 2020-2021 címen indít jubileumi eseménysort. Emlékezünk
a tudósra, a mérnökre, a feltalálóra, fejet
hajtunk életműve előtt. Emlékezünk Gábor Dénes máig ható, sőt még a jelen
generáció jövőjének is szóló üzeneteire.
Születésnapját köszöntve, egyben emlékezünk a humanista gondolkodóra,
a Római Klub egyik megalapítójára. Az
Emlékévek megalakítandó Programbizottságát és a tervezést az idei tavaszt
beárnyékoló világjárvány keltette kötelező elővigyázatosság korlátozza ugyan,
de vannak azonban olyan kezdeményezéseink, amelyek ebben az időszakban
is megvalósíthatóak.
GÁBOR DÉNES ÉLETÉT BEMUTATÓ
RÖVIDFILMEK
Az Emlékévek kapcsán elkészült két rövid film, mely bemutatja Gábor Dénes
életét, munkásságát. A filmeket már
láthattuk az M5 és a DunaTV műsorán.
Célunk, hogy a fiatalabb nemzedék is
megismerje Gábor Dénes munkásságát,
neve hallattán eszükbe jusson, hogy
neki köszönhető a holográfia feltalálása. Ezért elkészült 4 rövid, egy perces
spot film Gábor Dénes munkásságának fontosabb állomásairól. A filmek
megtekinthetők honlapunkon: http://
w w w. g a b o r d e n e s . h u /g a b o r- d e n e s emlekevek-2020-21/
„LÁTOMÁSOK KORONAVÍRUS IDEJÉN – Elég érett a társadalmunk?”
Gábor Dénes-díjasok gondolatai
A programcsokor részeként tervbe vettük a Gábor Dénes-díjjal és az „In Memoriam Gábor Dénes” oklevéllel elismert
szakemberek gondolatainak összegyűjtését és nyomtatott könyv formájában
való kiadását. A Covid-19 néven elhíresült járványhelyzet kialakulása azonban
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már a kezdeti lépéseinket befolyásolta.
Kiválóságaink gondolatait – immár harmadik alkalommal – szerettük volna a
névadónk mérnöki-, feltalálói- és társadalomtudósi munkásságának tükrében
megismerni és közre adni, azaz: az életművéhez igazítva kiadni.
Ahhoz az életműhöz, amit az 1963-72
között született „Találjuk fel a jövőt!”,
„Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk”, valamint különösen „Az érett
társadalom” című kötetek oly máig ható
érzékletességgel közvetítenek. Ez a hagyományos esszétematika most új megvilágításba került a veszélyhelyzet, de
különösen az azt követő – jelenleg már
prognosztizálható – világméretű változások okán.
A következő hónapok gazdasági-, társadalmi folyamatainak részeként, vagy
azok inspirálására a tudományos megalapozottságú mérnöki, innovációs
tevékenység felértékelődését várjuk.
Ebben a folyamatban a Gábor Dénesdíjasok gondolatai, a kihívásokkal szembenéző, felelős válaszokat kereső magatartása – a terveik közre adása – hasznos
kalauzunk lehet.
Arra kértük hát jeleseinket – Gábor Dénes-díjasainkat –, hogy e modern kori
pandémiának a tükrében fogalmazzák
meg a saját munkásságuk eseményterében érvényes és közzétételre szánt jövőépítő gondolataikat.
Más megközelítésben: a célunk az volt,
hogy válaszokat fogalmazzanak meg
arra az égető kérdésre: mi kell ahhoz,
hogy társadalmunk érettebb legyen.
Bízunk abban, hogy a szerzők gondolatai a jelenlegi helyzet kialakulásával
kapcsolatban, – az elmúlt hetekben,
hónapokban szerzett és már leülepedett – tapasztalataikba, valamint a világ, valamint a szűkebb szakterületük,
életterük inspirálta feladatokba, továbbá azok megoldásának lehetőségeire
vonatkozó prognózisokba betekintést
enged az olvasók számára. Amennyiben névadónknak „Az érett társadalom”
című könyvében kifejtett – és ma is ak-

gálatok és intézkedések folytán csitulóban a vészhelyzet Magyarországon.
Úgy véltük azonban, hogy az idő nem
kedvezhetett eredeti felkérésünk szűk
időkereteinek. Ám azt is valljuk, hogy
kiválóságaink szellemi útmutatása, tanúságtétele, korrajzi jelentőségű nyilvános hangja nélkül nem lehet teljes,
nem lehet iránytűvel felérő ez a közös
főhajtásunk.

tuális – megállapításaihoz kapcsolódnak ezek a gondolatok, akkor nagyban
segítik emlékápoló célunk elérését is.
Azt vártuk, hogy az átélt veszélyhelyzetnek a fénytörésében fogalmazzák meg
a vállalt példakép és a mai globális kihívás keltette rezgéseket „interferálva”,
a saját munkásságuk eseményterében
érvényes és megosztásra szánt jövőépítő gondolataikat – itt és most. Ez az éltető szellemidézés keltette „utórezgés”
segíthet választ adni a kérdésre: elég
érett-e a társadalmunk, s mi kell ahhoz,
hogy érettebb legyen. Nagyon bíztunk
abban, hogy a Gábor Dénes-díjasok
közösségének írni kész csoportja ezen
a csatornán keresztül is tud segítséget
nyújtani a világnak, de legalábbis nemzetünknek.
Időközben azonban ezt a tervünket is
kénytelenek voltunk felülvizsgálni. Több
kiváló díjazottunk jelezte, hogy bár a
gondolatait segítségünkkel szívesen
megosztaná az arra érdeklődést mutatókkal, ám olyan feladatokat generált a
helyzet, amelyek megoldása abszolút
prioritást igényel és így nem lesz ideje
egy mégoly szíve szerinti „novella” ös�szeállítására.
Időközben ugyan a felelős magatartás,
az elhivatott áldozatos közösségi szol-
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Ezért kértük a rendkívüli feladatokkal
birkózó díjazottjainkat, hogy akár egy
korábbi, – most a honlapunkon velünk
és honfitársainkkal megosztható – írásukat, akár pedig ezekben a nehéz hetekben bármely fórumon velük, vagy
tőlük megjelent riportot, nyilatkozatot,
cikket felhasználva adhassunk értékes
többletet az innovatív, felelős problémakezelés, kihívások leküzdése és a
folytatás kívánatos irányainak kijelölése
szempontjából. Így hát most az eredeti
esszék mellett örömmel tesszük közzé
az ilyen jellegű dokumentumokat is ebben a kivételes multimédiás repertóriumban.
Bízunk benne és reméljük, hogy ilyen
módon közös üzenetben – első lépcsőben elektronikus formában, majd nyomtatásban – válik olvashatóvá, hallhatóvá
szándékunk és akaratunk egy még érettebb társadalom megformálására.
A kötetben megjelent írások szerzői:
DR. BENDZSEL MIKLÓS ÉS JAMRIK PÉTER
DR. BABCSÁN NORBERT
DR. BARABÁSI ALBERT-LÁSZLÓ ÉS DR.
JOSEPH LOSCALZO
DR. BÁRCZY PÁL
DR. HARSÁNYI GÁBOR
HAVASS MIKLÓS
DR. KROÓ NORBERT
DR. MERKELY BÉLA
DR. NÁRAY-SZABÓ GÁBOR
Dr. SARKADI BALÁZS
DR. SZABÓ CSABA AT TILA
DR. SZENDRŐ PÉTER
Kötetünk online is elérhető honlapunkon:
http://www.gabordenes.hu/
esszekotet/
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GÁBOR DÉNES EMLÉKFA ÜLTETÉS ÉS
EMLÉKÜLÉS
Emlékprogram sorozatunk egyik nyitó
eseményének szánjuk a 2020.09.11-én 15
órai kezdettel megrendezésre kerülő ünnepélyes Gábor Dénes Emlékfa ültetést
Balatonfüreden a Tagore sétányon, melyet
Emlékülés, sajtótájékoztató és állófogadás
követ a Zsidó Kiválóságok Házában.

Diszvendégeink:
Dr. Bendzsel Miklós
a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke

Jamrik Péter

Program:
15:00 Emlékfa ültetés, Balatonfüred,
Tagore stny.
16:00 Emlékülés, Zsidó Kiválóságok Háza
17:00 Sajtótájékoztató
17:20 Állófogadás
A NOVOFER Alapítvány 1989-ben hozta
létre a Gábor Dénes-díjat, amely a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a
technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerését célozza. A Gábor Dénes-díj megalapítóinak
szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az
ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi
figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban
vissza kell állítani, meg kell erősíteni az
anyaggal történő bánás, a technológiai
képességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó társadalmi elismerést
is. A Gábor Dénes-díj és annak ma már
több mint 30 éves története alapvetően
a fentiekről szól.
A Gábor Dénes-díj, díjak átadására 2005
óta, decemberben a Parlament Főrendházi üléstermében, ünnepélyes külsőségek közepette, a Magyar Kormány illetékes tagjainak részvételével kerül sor. Az
évente általában hét kiemelkedő személyiség számára kiosztott díj a civil szféra
egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon.

az alapító képviselője

Dr. Bóka István
Balatonfüred polgármestere

Dr. Padisák Judit
a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöke

prof. Pósfai Mihály
akadémikus

Dr. Olti Ferenc
a Zsidó Kiválóságok Háza elnöke

Gabnai Sándor
evangélikus lelkész

Horányi Gábor
fizika tanár, a Lauder iskola főigazgatója
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Gábor Dénesre emlékezve egyben tisztelegni szeretnénk az eddigi Gábor Dénes-díjasok személye és teljesítménye
előtt is, erőt, bátorítást adva a mostani
fiatal korosztálynak a nagy tudós és a
méltó elődök példájának követésére.
A Kuratórium szilárd meggyőződése,
hogy nincs versenyképes ország versenyképes gazdaság nélkül csakúgy,
mint ahogy nincs versenyképes termék,
fejlesztés nélkül és nincs versenyképes
fejlesztés, színvonalas kutatás nélkül.
Minderre Gábor Dénes élete és munkássága fényes példa és bizonyíték.

Gábor Dénes nem csak Nobel-díjas tudós volt, de mérnök és feltaláló is egyben. Mindemellett humanista gondolkodó, akit izgattak az emberiség nagy
problémái és a társadalmi kérdések. Mai
szóhasználattal élve, a „fenntartható fejlődés” elvének egyik megalapítóját tisztelhetjük benne. A műszaki-technológiai
haladás és a társadalmi fejlődés kölcsönhatásairól három értékes könyvet is írt:
Találjuk fel a jövőt! (1963); Tudományos,
műszaki és társadalmi innovációk (1970)

és Az érett társadalom (1972). Tehát, a
Nobel-díjas tudós és a zseniális feltaláló
mellett, a jövőről felelősen gondolkodó
humanista közíró előtt is fejet hajtunk a
megemlékezéssel.
Az Emlékévek programjairól, Gábor Dénes életéről, munkásságáról, Gábor Dénes díjjal elismert szakemberekről és
Alapítványunk tevékenységéről honlapunkon találnak további információt:
www.gabordenes.hu

Dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere

Dr. Bendzsel Miklós, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke

Gabnai Sándor evangélikus lelkész

Dr. Padisák Judit, a Veszprémi Akadémiai Bizottság
elnöke

Dr. Olti Ferenc, a Zsidó Kiválóságok Háza elnöke

Horányi Gábor fizika tanár, a Lauder iskola főigazgatója
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GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

2019
ÉLE TMŰ
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Dr. Bartha
László

Sz ige t hy
Dez ső

Mezőhegyesen
született 1945-ben. Vegyészmérnök (1970) Veszprémi Vegyipari Egyetem,
ugyan itt dr. techn. (1972), a kémiai
tudomány kandidátusa (1979). 1970től az Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék oktatója, 1999–2006 tv.
egyetemi docens, 2006–2009 tv. egyetemi tanár, 2009–2013 a Pannon Egyetem ny, egyetemi tanár. Kutatásait a
kenőolaj adalékok, és egyéb olajpari adalékok előállításának és alkalmazásának területén végezte. Kutatási és
vezetői eredményei alapján létrejött
és a MOL csoport ma is működő üzemeinek termékei és kapacitásai a következők: hamumentes alkenil-szukcinimid 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, Lubrizol, BASF, vegyipari vállalatokkal
folyó közös K+F tevékenységekben
is szerepet vállalt. 2013-tól, a MOL
Nyrt. szakértője. 25 találmány (15 hasznosult), 95 cikk, 550 hivatkozás.

Kaposváron
születet t
1949-ben. Kiváló eredménnyel végzett 1974ben az ELTE T TK Vegyész Szakán. Az MTA Műszaki Fizikai
Kutató Intézettudományos munkatársa 1982-ig. 1982–85-ig a Mikroelektronikai Kormányprogram irányításában vett részt. 1984-től már barátaival vállalkozásba kezdett és ez a
tevékenysége is szorosan kötődött a
K+F területhez. 1985–89-ig az Országos
Műszaki Információs Központ és Könyvtár keretein belül a K+F és licence információs rendszer vezetője. 1989-ben
közgazdász diplomát is szerzett. 1990-ben
két kutató intézettel és több nemzetközi hírű tudóssal összefogva megalapította a Technoorg Linda Kft-t, amelynek azóta is vezetője. Az elmúlt 30 év
fejlesztései főként az elektronmikroszkópos mintapreparálás területére, a nanorészecskék különböző paramétereinek mérésére, mini-lézerek és egyéb lézer applikációk fejlesztésére – mint például a digitális holografikus interferometrián alapuló
deformáció és feszültségmérés – fókuszált. Szakmai vezetésével és a részvételével létrejött szabadalmakra támaszkodva állt elő az ionsugaras mintaelőkészítő berendezések egy új családja,
amely a világon a legmagasabb elvárásoknak is képes egyedülállóan megfelelni a pásztázó és transzmissziós elektron-mikroszkópia világában. Jelenleg több
mint 10 K+F projekt műszaki-szakmai
vezetését végzi hozzájárulva a jövő évtized szakmai és üzleti sikereihez. Látásmódja egyedülálló, amelyet mindig a nagy
ötletek gyakorlatban való hasznosítására
való törekvés jellemzett. 28 tudományos
cikk nemzetközi folyóiratokban, több
mint 35 nemzetközi konferencián való részvétel, 4 nemzetközi szabadalom, és közel
20 sikeresen lezárt K+F pályázat fémjelzi
munkásságát.

Elismerések: 2000 MOL Tudományos
Díj, 2002 MTA Varga József Műszaki
Alkotói Díj, 2010 MKE Than Károly
Emlékérem, 2013 A Magyar Érdemrend Lovagkeresz tje.
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KÜLHONI

Pető
Mária

Dr. Rekeczky
Csaba

1964-ben végzett Baróton
(Erdélyben). A Temesvári
Tudományegyetemen (1982)
végzett fizikusként. ELTE
Fizika tanítása programján PhD fokozat
2017-ben.
1990-től a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium fizikatanára illetve 2019-től
a Megyei Tehetségközpont megbízott
igazgatója. Tanárként Romániában elsőként nevezett be és vett részt eredményesen az ESA által szervezett „CanSat”miniszatellit építési versenyen, amelynek célja, hogy a középiskolások körében
népszerűsítse az űrkutatás szépségeit,
kihívásait. A feladat egy olyan eszköz építése, ami szimulálja a valódi mesterséges holdak szerkezetét, és alkalmas
tudományos feladat ellátására. Kötelezően mérni kell a légkör alapvető
jellemzőit (nyomás, hőmérséklet), rádiókapcsolatot kell létesíteni és fenntartani 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 kérdéseinek megismertetése a diákokkal.
Munkája során sikerül úgy ötvözni a
tanórai kihívásokat és a szakköri foglalkozások feladatait, hogy a tanulók
kreatív energiáját, ötleteit hasznosítva
kiváló eredmény születhessen, anélkül,
hogy a diákok ezt tehernek éreznék.
5 feletti meghívott előadása összegezi.

Rekeczk y Csaba PhD.
fokozatát Roska Tamás
dok tori iskolájában a
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen szerez te. Post Doc-ként és kutatóként több évig az MTA SZTAKI-ban,
az USA-ban a kaliforniai Berkeley Egyetemen, ill Japánban a Tokushima Egyetemen dolgozott. Kutatómérnökként
kulcsfontosságú innovációkkal járult
hoz zá az erősen párhuzamos, celluláris nemlineáris hálózat alapú számítási architek túrák megalkotásához, elsősorban nemlineáris dif fúziós és hullám-típusú számítási technikák kidolgozásával. A neuromor f és
bio-inspirált képfeldolgozás út törőjeként, munkatársaival új multi-foveális látórendszer t ter vezet t, amelynek beágyazot t rendszerekben történő megvalósítása a közelmúlt egyik
jelentős magyar star t-up sikeréhez
vezetet t (az Eutecus, Inc. cég társalapítójaként és CEO -jaként először
a Sensit y, Inc. szilicium völgyi star tup vállalkozással való összeolvasztásban, majd a Verizon telekommunikációs óriáscégnek tör ténő eladásában vállalt főszerepet). Jelenleg
a Verizon SC divízió számítógépes
látást és az autonóm autók szenzoros infrastruk túra fejlesz tését irányító igazgatója. Több amerikai és
európai egyetem dok tori iskolájával
építet t ki tar tós együt tműködést – a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem és
a Politecnico di Torino docense, az
IEEE CAS és IJC TA szerkesz tő bizot tságának tagja.
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D r. Baláz si
Cs aba
1970-ben született Székelyudvarhelyen.
A brassói „Transilvania”
Egyetemen
okleveles
kohó-mérnökként végzett (1993),
PhD fokozatot szerzett a Miskolci
Egyetemen (2000), MTA doktora (2014).
A Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet osztályvezetője (2006–
2012), a Bay Zoltán Nonprofit Kft.
Anyagtudományi Intézet igazgatója
(2013–2015), majd 2016-tól az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos
tanácsadója. A kerámia kompozit anyagok alkalmazásközpontú létrehozásával,
az új anyagok fizikai és funkcionális tulajdonságainak meghatározásával nemzetközileg is kiemelkedő és elismert
eredményeket ért el, melyekkel hozzájárult 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 eljárással 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 hivatkozás érkezett, Hirsch-indexe: 30. Több hazai és nemzetközi szervezet vezetőségi
tagja, köztük a Szilikátipari Tudományos
Egyesület, Európai Kerámia Társaság. Elismerések: MTA Bolyai Plaquett (2009),
„ECerS Fellow” (2017).

.
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1963-ban született Budapesten, gépészmérnöki
oklevelet 1988-b an s zerzet t a BME Gépészmérnöki Karán. 1997-ben PhD fokozatot,
2005-ben MTA doktora címet szerzett.
2013-ban az MTA levelező, majd 2019ben az MTA rendes tagjának választották.
Hazai és nemzetközi tudományos szervezetek tisztségviselőjeként, folyóiratok
szerkesztőjeként jelentős szakmai közéleti munkát végez. 2001–2014 között a
Polimertechnika Tanszék vezetője, 2012–
2019 között a Gépészmérnöki Kar dékánja volt, 2012 óta vezeti az MTA–BME
Kompozittechnológiai Kutatócsoportot.
Jelenleg a BME Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára.
Szakterülete a kompozit szerkezeti anyagok és technológiák, anyagvizsgálat, polimerek hegesztése. Új eredményeket ért
el kompozit anyagok és kompozit előállítási technológiák fejlesztésében, ipari
bevezetésében. Munkáiban hangsúlyos szerep jut a fenntartható fejlődésnek, a környezetvédelemnek és a biopolimerek, valamint a biokompozitok alkalmazhatóságának. Tudományos munkásságát fémjelzi több, mint 300 publikációja 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 okleveles építészmérnökként
végzet t (1986), kandidátusi (1989) majd MTA doktra (1998)
címet szerzet t.
1996 óta a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének egyetemi
tanára. 2004-ben az MTA levelező,
2010 -ben rendes tagja lett. 2000 óta
a BME Csonka Pál Doktori iskola vezetője. 1998 óta a Cornell Egyetem Gépész- és Repülőmérnöki Kar c. egyetemi tanára, 2008/2009 -ben a Cambridge-i Trinit y College és a Cambridge-i Egyetem vendégprofesszora.
Kutatásai során matematikai modelleket alkalmazot t széles körben, biológiai, paleontológiai, populáció-dinamikai, geofizikai, mechanikai és planetológiai feladatok megoldásában.
Várkonyi Péterrel közös eredménye a
Gömböc nevű test, amellyel V.I. Arnold egy sejtésére adtak konstruk tív
bizonyítást.
Magyar és amerikai kutatókkal kifejlesz tet t, a Gömböcre épülő modellje
segítet t leírni a kopás okoz ta alak-fejlődési folyamatokat. Erre a modellre támaszkodot t az a NASA-val közös kutatás, amelynek során a Mars
kavicsainak formájából következ tettek ősi marsi folyók létezésére.
Ugyanezen modell adot t egy természetes magyarázatot az elsőként
észlelt intergalak tikus asz teroida, a
kiváló kutatók által is űrhajónak vélt
‘Oumuamua sajátos formájára.
A Gömböc formája azonban nem
csak természet tudományos kutatást,
hanem neves művészeket és kiemelkedő mérnöki és gyógyszeripari
innovációkat is inspirált szer te a világon.
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Tibor
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Dr. Janáky
Csaba
1984-ben szültett Szegeden. A Szegedi Tudományegyetemen végzett okleveles vegyészként (2007)
és közga zdás z ként (20 0 9), majd
u g y anit t s zere z te PhD fo koz at át
(2011). Mar ie Cur ie ös z tö n dí jasként
k ut atot t a U T Ar ling ton (USA)
e g yetem en, am el y projek tjét a
program sikertörténetei közé választották. 2014-ben az MTA Lendület Program támogatásával alapított kutatócsoportot az SZTE-n. Sikerrel épített
föl egy elektrokémia és fotoelektrokémia témában működő kutatócsoportot, amely mind alapkutatási, mind alkalmazott kutatási témákban élvonalbeli tevékenységet folytat. Ezt jelzi
az elmúlt 5 évben megjelent 50 rangos közlemény (teljes IF > 400), 4 szabadalmi bejelentés, valamint az elnyert
külföldi (pl. ERC Starting Grant) és hazai támogatások. Erre a tudásbázisra építve az elektrokémiai hidrogéngengerátorok fejlesztése és a szén-dioxid
elektrolizáló berendezések fejlesztése
terén ért el áttörő, az iparban alkalmazható eredményeket. 2019-ben a
ThalesNano Zrt-vel közösen kifejlesztett H-Genie hidrogéngenerátor elnyerte
az „Innovációs Oscar”-nak is nevezett
R&D 100 Awardot, amíg a többrétegű
szén-dioxid átalakító elektrolizáló cellájuk referenciapontként szolgál a tudományterület számára. Jelenleg célja a
technológia méretnövelése és egy országos szén-dioxid hasznosítási program elindítása.

Dr. Laszlovszky
István
1954-ben született Budapesten. 1978-ban gyógyszerészként
végzet t
(SOTE), 1980 -ban dok torált (SOTE). 1984-ben szakvizsgát, 1996ban másoddiplomát szerzet t menedzsmentből (Open University Oxford).
1978-tól dolgozik a Richter Gedeon
Nyr t.-ben kutatógyógyszerészként,
jelenleg mint klinikai projek t koordinátor. 1978–2003 között a non-klinikai
kutatás (neurokémia, farmakológia),
majd 2003-tól a klinikai kutatás területén dolgozik, elsősorban a központi
idegrendszerre ható szereket kutatva. 2004 óta a kariprazin klinikai fejlesz tését koordinálja. 1989 -1991 között vendégkutató a Nathan Kline Institute-ban, majd a Rutgers Universityn
(USA).
Tudományos közleményeinek száma
55, hazai és külföldi előadásai, poszterei száma több mint 330, könyvfejezetei száma 4. Két könyvet fordított, illetve egyet írt és szerkesztett. Összesített
impakt faktora 222, h-indexe 21, hivatkozásai száma több mint 1350. Találmányai száma meghaladja a 40-et.
1998-tól az MGYK Budapesti Szervezet vezetőségi tagja. Egy ciklusra az
Ipari Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium elnöke. 2005 óta a „Gyógyszerészet” szerkesztője. Évek óta oktat a graduális és posztgraduális gyógyszerészképzésben.
Elismerések: Pro Homine Nobile Pharmaciae emlékérem (2002, 2010), Pillich
Lajos emlékdíj (2009), Koritsánszky Ottó emlékérem (2016).
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1974-ben született Budapesten. 2000-ben diplomázott a Budapesti Műszaki
Egyetem Építészménöki
Karán, ahol 2005-ben védte meg PhD
fokozatát. 2009 -ben a Technische
Universität München Clima Design
szakán szerzet t posz tgraduális MSc
diplomát. Tevékenysége kiterjed az
épület léptékű innovatív fejlesztésektől a globális léptékű modellek megalkotásáig. Az üveg építészeti alkalmazásáról publikált összefoglaló könyve egyedülálló elméleti és gyakorlati
útmutató. Az első hazai Smart City stratégia társszerzője. A Budapest 2030 és
2020 stratégiák „Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás” fejezetének vezető szerzője. Díjnyertes épületek vezető tervezője, ahol az elméleti
kutatásokból leszűrt tapasztalatait valósítja meg. Az ABUD Mérnökiroda alapítója, a BME CSP és PTE BM Doktori
Iskoláinak témavezetője, a PTE MIK kutatója és a Budapesti Építész Kamara alelnöke. A Magyar Környezettudatos Építés
Egyesületének (HuGBC) alapítója és korábbi elnöke. 2013-ban az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) szakértő lektora volt. Tagja az emberi épülethasználati szokásokat elemző nemzetközi kutatóhálózatnak (IEA-EBC Annex
66). A regeneratív építés jövőjét kutató
RESTORE COST Action szerkesztőbizottságának elnöke. A G17 EU ÖGNI delegáltja. Nemzetközi folyóiratok lektora
és szerkesztőbizottsági tagja. Több mint
100 alkotás és tudományos publikáció
szerzője.

Veres
Mihály
1968-ban született Tiszalökön. Fizikusként végzett a KLTE Természettudományi Karán.
Szakmai munkásságát a Gábor Dénes díjas Hertelendi Ede irányítása alatt kezdte
az MTA Atommagkutató Intézetében, a
Pak si Atomerőmű radiokarbon kibocsátásának mérésével. 2000-től az
ISOTOPTECH ZRt. vezérigazgatója.
Paksot, illetve a magyarországi radioaktívhulladék-tárolókat érintő jelentősebb eredményei, azok technológiai
rendszerei ellenőrzéséhez, kibocsátás- és környezetellenőrző rendszerei kiépítéséhez, fejlesztéséhez, valamint a radioaktív hulladékok minősítéséhez, kezeléséhez, végleges elhelyezéséhez tartoznak. A Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség révén részt
vett számos, a témákhoz tartozó nemzetközi misszióban. A Magyar Nukleáris Társaság és az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat tagja, az MMK és
az OAH szakértője, sugárvédelem,
nukleáris technológia és radioaktívhulladék kezelés témakörökben, nevéhez 50 publikáció kapcsolódik. Cége számos analitikai eljárást, és eszközt fejlesztett a nukleáris ipar számára. Sajátos innovációként, alapítója az ISOTOPTECH–ATOMKI Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratóriumának (HEKAL), amelynek tudástára és műszerezettsége egyedülálló.
Magyarországon, több mint 30 országra
kiterjedő kapcsolatrendszerrel működik,
nemzetközi elismertsége kiváló.
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Dr. Reith
András
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Dr. Gschwindt
András

K iss
Péter Attila

1941-ben született Mezőberényben. 1965-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, ahol nyugdíjazásáig, 2002ig, mint oktató-kutató dolgozott
Diák-éveitől bekapcsolódott a mérnöki tevékenységhez kapcsolódó űrtevékenységbe. 1970–2012 között vezette az egyetemi Űrkutató Csoportot. Irányítása alatt, az Interkozmosz
együttműködésben a Csoport 14 műholdra, a Vega, Rosetta űrszondákra és
a MIR űrállomásra fejlesztett fedélzeti
energia kezelő alrendszereket. 1970
óta vezeti az 1924-ben alakult, rádióamatőr műholdak területén tevékenykedő 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 megalkotását, a hozzá tartozó földi állomás
fejlesztését, sikeres üzemeltetését.
Jelenleg egyetemi környezetben diákok, oktatók bevonásával a SMOG–P,
SMOG–1 és ATL–1 kis műholdak fejlesztését irányítja. A fenti műholdak fedélzetére kerülő műszerek feladata a Föld
környezetének ember keltette elektromágneses szennyezettségének mérése.
Cél: a Föld környezetének szennyezettségét bemutató első térkép elkészítése.

Budapesten született 1943ban. A Budapesti Műszaki
Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát 1967ben. A dr. Rácz István professzor által
vezetett tudományos diákkörben elkezdett munkát folytatta első munkahelyén a Villamos Automatka Intézetben eleinte kutató-fejlesz tő mérnökként, majd főosz tály vezetőként.
A legkülönbözőbb ipari folyamatok automatizálásával foglalkoztak a kenyérgyártástól 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 főmérnöke kidolgozott egy koncepciót,
majd vezette azt a project-teamet,
amely elkészítette a részletes kiviteli
terveket. Javaslatára a cég megvásárolta a Magyar Viscosa nyergesújfalui
telephelyét, ahova a texasi után másodikként felépítettek egy – a koncepció
szerint gyártó – üzemet, amely ma is
mintegy 1500 embernek ad munkát.
A technológia alkalmazásának következő állomása a mexikói Guadalajara
volt. Az olcsó carbonszál megjelenése
a piacon nagyon jelentős hatással
volt a kompozit iparra, különösen az
autógyártásra és a megújuló energiatermelésre, hiszen a szélerőművek lapátjai ma már szinte kizárólag szénszál
megerősítésű műanyagból készülnek.
68 éves korában a cég műszaki tevékenységekért felelős alelnökeként
ment nyugdíjba, majd hazatelepült Magyarországra.
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Koloz s vár y
Zolt án
1937 április 28-án született Erdélyben, Marosvásárhelyen. A Bukaresti
Műegyetem járműszakos gépészmérnöki karán 1959-ben
mérnöki diplomát szerzett majd ugyanott 1970-ben doktori fokozatot. Pályáját 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 laboratórium megépítését és szervezését, amely 1993-tól részvénytársaságként működik (Plasmaterm Rt).
A nemzetközi szakmai életbe 1968ban kapcsolódott be. 1995-ben Teheránban a Nemzetközi Hőkezelő Szövetség (IFHTSE) elnökévé választották,
majd 2016-ig a Szervezet Vezetőtanácsnak állandó tagja volt.
Egyetemi tanárként szilárdságtant
és anyagtudomány-hőkezelést oktatja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Az ASM ajánlására vendégprofesszorként tart előadásokat Indiában és Kinában, különböző egyetemeken.
Mintegy 200 közleménye jelent meg
8 nyelven. Elkötelezettje az erdélyi magyar kultúra megőrzésének. Az RMDSZ
egyik alapító tagja volt. Ennek színeiben 1992–2012 a Marosvásárhelyi Önkormányzat költségvetési bizottságát
vezette.
A „Tudományos Munkáért” és a ”Steaua Romaniei” kitüntetések birtokosa.
2014-ben a Miskoci Egyetem díszdoktorrá avatta, a Bernádi György emlékplakett, Román Tudományos Akadémia „Kiválósági oklevél” tulajdonosa. A Román Tudományos Akadémia és a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia külső tagja.

KÜLHON

Dr. Magyari-Köpe
Blanka
1973-ban született Brassóban. Mérnök–fizikus oklevelét a kolozsvári BabesBolyai Egyetemen szerezte,
majd a stockholmi Királyi Technikai
Főiskola Fizika Tanszékén doktori címet nyert.
Posz tdok tori tanulmányait a Los
Angeles-i UCLA egyetemen foly tatta, majd a Stanford Egyetem Villamosmérnöki Tanszékén vezető kutatómérnök lett.
Kutatói munkássága technológiailag fontos anyagok elektronszerkezetének és funkcionalitásának kvantummechanikai modellezésére, valamint
ezen anyagok gyakorlati alkalmazásának elősegítésére irányul. A napjaink
elektronikájában beépített nanométer
vastagságú oxidrétegek határfelületeinek optimalizálását és a rezisztív
memóriák (memrisztorok) elektronikai
tulajdonságainak elem-zését, úgy az
iparban, mint az akadémiában, világszerte használják.
Számos nemzetközi konferencia bíráló bizottsági tagja, mint az IEEE által
évente megrendezett IEDM és SISPAD,
valamint az ECS és az európai ESSDERC
szervezeteknek.
Több szakfolyóirat szerkesztőtestületének tagja, 2017-ben főszerkesztője volt a Springer által kiadott memóriákra összpontosuló JCEL fókusz
kiadványának.
Tudományos munkásságát több
mint 90 cikke, 2 könyvfejezete, valamint nemzetközi konferenciákon,
egyetemeken és az iparban tartott 35
feletti meghívott előadása összegezi.

D Í J A ZOT TA K B E M U TATÁ S A 2 0 1 8

KÜLHONI

47

D Í J A ZOT TA K B E M U TATÁ S A 2 0 1 8

D r. Barna
L ás z ló
Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen foly tat ta, ahol
1999 -ben mérnök-fizikus diplomát szerzet t, majd a BME,
a SOTE és PPKE közös képzésében
2002-ban or vosbiológiai mérnök
diplomát kapot t.
Szakmai pályafutását az MTAEnzimológia intézetében Dr. Závodszky
Péter fehérjefizikai kutatócsoportában
kezdte, ahol molekuladinamikai szimulációk segítségével vizsgálta egyes
fehérjék fizikai tulajdonságait.
2010-ben csatlakozott az MTA-KOKI
kutatói közösségéhez, ahol jelenleg a
Nikon-KOKI fénymikroszkópos képalkotó központ vezetőjeként dolgozik.
Oktatási és kísérlettervezési tevékenysége mellett fő kutatási területe a szuperfelbontású fénymikroszkópia alkalmazása az ideg-tudományi kutatásokban. A kétezres években megjelent
szuperfelbontású fénymikroszkópiai
módszerek új lehetőségeket kínálnak
az élettudományokban, de kihívások elé állítják a kutatói közösséget
az adatelemzés és a méréstechnika
terén. Munkájával új szoftveres adatelemzési módszerekkel és technikai
fejlesztésekkel járult hozzá a STORM
szuperfelbontású mikroszkópia rutinszerű 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.

Kot schy
András
Budapesten
született
1969-ben. Vegyészként
1992-ben végzett az ELTE-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 kutatott, itt habilitált 2005-ben. Kutatási
területe új katalitikus eljárások kifejlesztése, 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 jelenleg 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 rendezvény szervezője, az MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottságának elnöke, hazai szakmai
szakértői testületek (MKE Tudományos
Bizottság, MTA Bólyai ösztöndíj szakértői bizottság) tagja. Elismerései: SzentGyörgyi Albert Emlékérem (1987),
Royal Society posztdoktori ösztöndíj
(1996), Alexander von Humboldt ösztöndíj (1999), Bólyai János Kutatási
Ösztöndíj (2001, 2006), Bruckner Győző-díj (2003), MKE Nívódíj (2005, 2016),
Oláh György-díj (2011).
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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 Tudományos és Innovációs rektorhelyettese.
Nemzetközileg elismert kutató a
nanoszerkezetű anyagok kémiája területén; az elmúlt években jellemzően
egydimenziós nanoszerkezetek (szén
és titanát nanocsövek) szintézisével,
jellemzésével és felhasználásával foglalkozott. Szakterülete a nanoszerkezetek környezeti kémiája. Kutatásainak célja, hogy munkatársaival olyan
új anyagokat állítsanak elő és minősítsenek, melyek-kel a nanotechnológia és a környezettechnika területén
érhető el áttörés a magas szellemi
hozzáadott értéket tartalmazó termékek elő-állításában.
Több mint 300 nemzetközi publikáció társszerzője (IF >900), független hivatkozásainak száma ~6200,
Hirsch-indexe 44; 13 sza-badalomban
társfeltaláló. Számos szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja, társszerkesztője, nemzetközi kutatási alapok szakbírálója, zsűritagja.
Rendszeresen oktat minden felsőoktatási képzési szinten; téma-vezetésével 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-egyetemen 1989-ben.
PhD-t kémiából szerezte nukleinsavak kémiai módosításai és
alkalmazásai témakörében 1997-ben.
MTA dok tori címet 2007-ben szerzet t az MTA Biológiai Tudományok
Osz tályán, 2008-ban a Pécsi Tudományegyetemen habilitált. Jelenleg
az MTA Szegedi Biológiai Központ tudományos tanácsadója, a Funkcionális
Genomika Laboratórium vezetője, az
Avidin Kft ügyvezető igazgatója.
Kutatási területe az egysejt alapú
funkcionális genomika módszerek kidolgozása, és alkalmazása első-sorban
a központi idegrendszeri megbetegedések biológiájának jobb megértésére, gyógyszercélpontok azonosítására. Alkalmazott kutatásai elsősorban olyan új gyógyszer-hatóanyagok azonosítását, szintézisét és
gyógyszerkémiai fejlesz tését célozzák, amelyek az emberek élet-minőségét alapvetően javíthatják. Így kiemelten olyan betegségek terápiás
megoldásain dolgozik, amelyeknek
gyógyítása jelenleg nem megoldot t,
és óriási terhet jelentenek a társadalomra és a nemzetgazdaságra: a
neurodegeneratív megbetegedések,
azon belül is az Alzheimer-kór, valamint a COPD légzőszervi betegség.
Több mint 150 tudományos publikáció szerzője.
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D r Varga
Pé te r Pál
1951-ben születet t. A
Semmelweis Or vostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát 1979 -ben, majd 1983-ban ortopéd sebészi szak vizsgát tet t. A
János Kórház Ortopédiai Osztályán
kezdte sebészi pályáját, majd 1987ben a SOTE Ortopédiai Klinika Gerincsebészeti Osz tályának 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-tudományos életbe 1985-ben kapcsolódott
be, s számos országban (USA, Japán,
Németország, Hollandia, Egyesült
Királyság, stb.) töltött hosszabb-rövidebb időt ösztöndíjasként, ké-sőbb
vendégsebészként. 1988 óta önálló
kutatási projekteket vezetett a gerincsebészeti implantológia vezető nemzetközi cégeinél (Acromed,
Medtronic, OrthoDevelopment, stb.).
Megvalósult szabadalmai közül hét
a gerinc degeneratív és daganatos
megbetegedéseiben
meghatározó
szerepet tölt be. Közöttük a csigolyaközti távtartó a világ legnagyobb
számban beültetett gerincimplantátuma, míg nonrigid titán gerincstabilizáló eszköze (Dr Farkas Józseffel, a Sanatmetal Kft. igaz-gatójával
közös szabadalma) új utat nyitott az
időskori gerincelváltozások műtéti
kezelésében. Tizenegy új gerincsebészeti eljárás kidolgozása fűződik
nevéhez, köztük a keresztcsonti daganatok eltávolításának és re-konstrukciós technikájának műtétje, ami az
adott szuibspecialitás alap-műtétjévé
vált. Intézete, az OGK a nemzetközi
gerincsebészeti
szakmai–tudományos tevékenységek egyik központja,
jelentős nemzetközi oktatási programmal, amiben évente mintegy 120

külföldi orvos vesz részt. Nemzetközi 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, publikációinak száma 146. Az öt legrangosabb nemzetközi gerincsebészeti
folyóirat szerkesztőségének tagja, a
Magyar Gerincgyógyászati Szemle alapító főszerkesztője.
Nemzetközi szakmai kitüntetései
és elismerései mellett Budapest díszpolgára, a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjének, a Batthyanyi–Strattmann
díjnak, valamint több szakmai társaság
életműdíjának birtokosa.
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2017
ÉLETMŰ

ÉLETMŰ

Zettwitz
Sándor

Dr. Balogh
Géza

Budapesten született 1933ban, itt végezte iskoláit is.
A Budapesti Református
Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, Gépgyártásés Szerszámgép Szakon végzett jeles
eredménnyel. Tudományos diákkörben
kutatta a gépi menetfúrás nyomatéki
görbéit, és ebből írta diplomamunkáját is.
A Könnyűbeton- és Szigetelőanyag Ipari Vállalatnál helyezkedett el,
hama- rosan a Műszaki Fejlesztési Osztály ve-zetőjévé nevezték ki. Legfőbb
munkája az első magyar ásvány gyapot
technológia és gépsor kifejlesztése volt,
ezen túl hozzá tartoztak a vállalati beruházások is. E tevékenysége alapján hívták
meg a Nikex Külkereskedelmi Vállalathoz az
akkor alakuló Gépimport Osztály vezetőjének. 1983-ban felkérték az olaszországi Technoital Vállalat megalapítására és
vezetésére, majd a Technoimpex kereskedelmi igazgatója lett.
A család 1986-ban alapította meg a ma
is 100%-ban magyar tulajdonban működő
77 Elektronika Kft-t. Zettwitz Sándor a vállalat 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, vizeletelemző termékcsalád kifejlesztése, mely
ma már a fő terméknek számít és a világ 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 meglévő termékek folyamatos tovább-fejlesztését, 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 alapítása óta változatlan: az innováció, a fejlesztés minden esetben prioritást élvez.
Német, olasz és angol nyelven beszél.

Makón született 1941ben. Okl. villamosmérnök
(1964). Egyetemi doktor,
a Műszaki tudomány kandidátusa (1991).
A BEAG Fejlesztési főosztályán fejlesztőmérnök, osztályvezető (1965-1979),
majd főosztályvezető (1980-1992). A „Műszaki akusztika” előadó tanára (KKVF,
1980-2008). Opponens az MTA, BME,
KKVF kereteiben. 1990 után több vállalkozást alapít. Az Interton Kft. ügyvezető
igazgatója (1991-).
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GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

Kutatásainak fő témája az irányított hangsugárzás és hangvétel. Többhangkapus hangsugárzók és mikrofonok, ill. ezek rendszerének optimalizált működésére, tervezésére 3D modellező rendszert dolgozott ki. A beszédérthetőség modellezésében is úttörő.
Pályája során nagyszámú szabadalomképes elektroakusztikai berendezést fejlesztett ki. Kutatómunkáját hasznosítva új hangsugárzó- és komplex hangosítási rendszerek fejlesztését irányítja,
amelyek nagy távolságban, vagy nagy
utózengésű terekben jó beszédérthetőséget biztosítanak. Kutatási és fejlesztési
eredményeit bel és külföldön több száz
megvalósítás követi, mint pl. a Magyar
Országgyűlés üléstermének első számítógép vezérlésű hozzászólói hangrendszere, 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 egyesület Tudományos Bizottságának vezetője), MMK, AES (USA).
A „Békésy díj” (1992) tulajdonosa,
4 alkalommal nyer te el a „Kiváló feltaláló arany fokozata” kitüntetést.
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H ATÁ R O N T Ú L I A L KOTÓ

H ATÁ R O N T Ú L I A L KOTÓ

Dr. Bakos
Gáspár

Dr. Buzsáki
György

1976-ban született Siófokon. Fizikus, csillagász és
angol szakfordító szakokon végzett az ELTE-n. Kutatómunkáját az MTACsKI-ben kezdte
Dr.Kovács Géza irányítása alatt, majd
a Harvard Egyetemen folytatta.
Dok tori fokozatát 2004-ben szerez te, utána a Har vardon kutatot t,
mint Hubble és National Science
Fellow. 2011-től Princeton Egyetem
Asz trofizika Tanszékén egyetemi
tanár, ahol 2014-ben végleges kinevezést kapot t.
Munkája során, magyar munkatársaival, kifejlesz tet t egy teljesen
automata robot távcsövet, amely
az éjszakai égbolt csillagainak nagy
p ontoss á gú fotom etr iai m e g f ig ye lés ére kép es . A „HAT” távcsövekből
kialakítot t, egész világot átölelő hálózat, jelenleg a következő 5 helyen
üzemel: Arizóna (USA), Hawaii (USA),
Chile, Namíbia, Ausz trália.
A távcsőhálózat segítségével Bakos és csapata több mint 100, távoli
csillag körül keringő exobolygót
fedezet t fel. Sok ezek közül első volt a
maga nemében, és mind gyökeresen
különbözöt t a Naprendszerünk égitestjeitől.
Elismerések: Beatrice Tinsley
Award (2014), Packard Fellowship
(2012), Alfred Sloan Research Fellow
(2012), Muhlmann Award of the
Astronomical Societ y of the Pacific
(2011), New ton Lac y Pierce Prize
of the AAS (2010), Paul Her telendy
díj (2008), Popular Science Annual
Brilliant 10 Award (2007), Magyar
Köz társasági Ösz töndíj (1998, 99,
2000).

Kaposváron született 1949ben. Munkásságát a Pécsi
Or vostudományi Egyetem Élettani Intézetében
kezdte. Jelenleg a New York Egyetem
Idegtudományi Intézetében kiemelt
professzor. Kutatásainak legfőbb célja
racionális, mechanisztikus leírást adni
az agykérgi kognitív funkciók magyarázatára. Tudományos érdeklődésének
homlokterében a memória fiziológiai
alapjainak megfejtése áll. Az információ
áthelyeződés a neocortexból a hippokampuszba (tanulás) és a hippokampuszban tárolt információ agykéregbe
való ávitele (memória konszolidáció)
elemzése során bebizonyította, hogy a
információszerzés fázisában tapasztalható neuronális aktivitás térbeni-időbeni sorozatai időben felgyorsítva, 200 Hzes 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 jelentősége is jelentős, hiszen a hippocampalis-neocorticalis információ-átmenet
megértése nélkülözhetetlen számos idegrendszeri megbetegedés, mint például
az Alzheimer-kór és az epilepszia diagnózisához és kezeléséhez.
Idegtudományokban az 1% leggyakrabban idézett kutató. Szerkesztő bizottság: Science, Neuron. Tagság: Egyesült 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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Dr. Lingvay
József
Máramarosszigeten (Románia) születet t 1949.
február 25-én.
Vegyészmérnöki (szakosítás – elektrokémiai technológiák és
korrózióvédelem) oklevelet szerzett a
Bukaresti Műszaki Egyetemen 1972ben, majd ugyanitt 1984-ben doktori
disszertáció „Elektrokémiai megmunkálások 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 (Korrózióvédelem és elektrokémiai technológiák).
2002-től a Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató & Fejlesztő
Intézetének (INCDIE ICPE-CA, Bukarest
– az ICPE jogutódja) tudományos titkára.
Kutatási területei: szilícium alapú
félvezető eszközök fejlesztése, gyártása és jellemzése; korrózió és korrózióvédelem; egyen és váltóáramú kóboráramok és ezek hatásai – a környezet
elektromágneses szennyezése; az ELF
frekvenciájú (0,5Hz – 1kHz) elektromos
terek hatásai a mikroorganizmusok fejlődésére és szaporodására, környezetbarát technológiák – energia megtakarítás; szigetelő rendszerek (PE kábelek, olaj/Kraft papír stb.) öregedésének megelőzése; vasbeton tartószerkezetek rongálódásainak javítása és
megelőzése stb.
Tudományos munkásság: több mint
400 publikáció - ebből 18 könyv és 32
szabadalmazott találmány.

Dr. Bozóki
Zoltán József
Tatabányán született 1965ben. Az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen okleveles fizikusként végzet t (1989), majd ugyanit t szerez te
egyetemi dok tori címét (1981) és
PhD fokozatát (1997). A z MTA dok tora (2013).
A Szegedi Tudományegyetem
spin-out cégének, a 2004-ben a Videoton Holding Zrt.-vel közösen alapított 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 együttműködés keretében kifejlesztettek egy
olaj- és földgázipari alkalmazásokra
optimalizált fotoakusz tikus mérőműszer családot. Megszervezte a fotoakusztikus 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 egyedülálló. A mérőműszer gyártási jogát 2013ban megvásárló holland tulajdonú Hobre
Laser Technology Kft. ügyvezető igazgatója volt az alapítást követő időszakban, jelenleg tudományos tanácsadója.
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 hivatkozásainak száma közelíti az ezret.
Ak tív témavezetői tevékenységének
köszönhetően számos OTDK dolgozat,
szakdolgozat, diplomamunka és PhD
dolgozat készült a fotoakusz tikus
gázdetek tálás témakörben.
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Falk György
Alfréd
Budapesten született 1951ben. Gépészmérnök (BME
– 1975), gazdasági szakmérnök (BME – 1984).
Szakmai pályafutását a Gépipari Technológiai Intézetben (GTI) kezdte a
számítógéppel segített mérnöki tevékenységek területén. Tudományos
főmunkatársként számtalan cikket és
tanulmányt közölt.
A rendszerváltáskor kutató intézeti társával – Voloncs Györggyel – magánvállalkozást indítottak. Működésük
során a K+F tevékenység napi gyakorlattá vált, elsősorban a 3D nyomtatás
alkalmazásainak területén értek el jelentős 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 prototípusgyártás magyarországi megteremtéséért, kiemelkedő szerepéért a technológia ipari és oktatási bevezetésében
és elterjesztésében” indoklással címzetes
egyetemi docensi címet adományozott
neki.
Kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat elsősorban a gyakorlat orientált alkalmazott mérnöki szakterületeken. Egy egyetemi jegyzet mellett 3 könyvfejezetet, míg 6 folyóiratban 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 Budapesten. Általános és
középiskoláit Veszprémben végez te, utóbbit a
Lovassy László Gimnázium matematika
tagozatán.
1993-ban szerzet t fizikus diplomát
az ELTE Természet tudományi Karán.
1992-ben felvételt nyer t az Université
Paris-Sud dok tori iskolájába, ahol optikai kapcsolással kapcsolatos kutatómunkát végzet t.
1995-ben, PhD védését követően a
BME Atomfizika Tanszékén helyezkedet t el – ahol jelenleg is dolgozik,
tanszék vezető egyetemi tanár beosz tásban.
2014-ben holografikus adattárolás
tárgyú ér tekezése alapján MTA Doktora címet szerzet t. Koppa Pál eddigi szakmai pályafutása során elsősorban az optikai információs technológiák, a holográfia, a háromdimenziós képmegjelenítés és az optikai méréstechnika területén tevékenykedet t, amelyek Gábor Dénes út törő munkásságának is fontos mér földkövei voltak.
Tevékenys é gén ek fó k us z áb an a
kutatás mellet t a tudományos eredmények alkalmazása és ipari hasznosítása áll, amelyet számos hazai
és külföldi ipari együt tműködése és
23 szabadalma is fémjelez.
Kutatási tevékenységéér t több elismerésben is részesült, pl. OTKA posztdoktori ösztöndíj, a Magyar Távközlési
és Telematikai Felsőok tatásér t díja,
Bolyai ösz töndíj és a BME Tudományos Diákköri Konferencia Ok tatói
Díja.
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1975-ben született Sárváron. A BME Közlekedésmérnöki karán végzett okleveles gépészmérnökként (1998), majd PhD fokozatot szerzett
(2004).
1998-tól a Knorr-Bremse budapesti
kutató-fejlesztő központjában helyezkedett 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 elektromechanikus tárcsafék 2008-ban, a 2014ben egyedülállóan sorozatgyártásba vezetett sűrített levegős motorfeltöltési eljárás (Pneumatic Booster System – PBS®),
amely a dízelmotorok turbófeltöltési késedelmének megszüntetése révén jelentős járműdinamikai, tüzelőanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási javulást eredményez, valamint a 2016ban a világon elsőként bemutatot t,
telephelyen önvezető működésre képes
haszonjármű prototípusa.
A járműipar mellett a Műegyetem
Gépjárművek Tanszékén 2007-től adjunktusként, majd 2009-től egyetemi
docensként végez oktató-kutató tevékenységet a gépjárműmotorok és erőátviteli rendszerek területén.
Kutatási eredményei alapján több
mint 150 publikáció készült, amelyben
jelentős részt képviselnek szabadalmi
oltalmak.

Dr. Stépán
Gábor
Budapesten születet t,
1953-ban. Gépészmérnök (BME 1978), a műszaki tudományok kandidátusa (1981) és dok tora (MTA
1994), habilitált (BME 1995). A z MTA
levelező (2001), majd rendes tagja
(2007), az Európai Akadémia tagja
(AE 2013).
Dolgozot t a Csepel Művek Szerszámgépgyárában (1980 -81), majd
MTA-BME kutatócsopor tban volt tudományos munkatárs. 1988-tól több
évet töltöt t külföldi egyetemeken
Angliában, Dániában, Hollandiában,
végül Fulbright ösz töndíjjal Pasadenaban, az Egyesült Államokban.
1995-ben egyetemi tanár, azóta vezeti a BME Műszaki Mechanikai Tanszékét.
Kutatási eredményei a dinamika
gépészmérnöki és biomechanikai alkalmazásaiban jelennek meg.
A gyár tástechnológiában meghatározó szerszámgéprezgések kutatásával az Európai Kutatási Tanács
(ERC) kiemelt 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 gumiabroncsok tapadásának, zajának és melegedésének meghatározásában, az
emberi és robot egyensúlyozás illetve erőszabályozás esetén, a robotos
gyógytornásztatásban, illetve általában
az ilyen rendszerek dinamikai vizsgálatára 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).
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Dr. Szente
Lajos
Bu dap es ten s z ületet t
1951-ben. ELTE vegyész
(1975), az MTA doktora
(2003).
1975-1989 között a Chinoin Gyógyszergyárban Szejtli József, a hazai
ciklodextrin kutatás elindítója mellett
dolgozik, majd 1990-től a CycloLab
Ciklodextrin K+F Laboratórium Kft. tudományos igazgatója lesz. Ez idő alatt
számos, iparjogilag védett eljárást és
terméket dolgoz ki munkatársaival.
1981-82-ben az USA Nemzeti Egészségügyi Hivatal (NIH) Makromolekuláris
kémiai osztályán vendégkutató. Itt
dolgozzák ki a ma már általánosan
használt biztonságos gyógyszersegédanyag, a 2-hidroxipropil-bétaciklodextrin szintézisét és gyógyszerészeti alkalmazását. Ez a segédanyag
ma már több, világszerte engedélyezett injekciós készítmény alkotója.
2010 óta a ciklodextrin segédanyagból
gyógyszer hatóanyag is let t. Egy
ritka és gyógyíthatatlan gyermekbetegség kezelésére árva gyógyszerként
alkalmazzák az USA-ban, EU-ban és
Japánban.

2003-tól napjainkig a cég ügyvezető
igazgatójaként dolgozik, ebben az időszakban vezetésével a kutató-fejlesztő
vállalat kis gyógyszergyárrá alakul: az
USA és EU piacokra saját, szabadalommal
védett eljárással gyártanak évi 6-8 tonnás mennyiségben parenterális gyógyszer-segédanyagot.
Jelen fő kutatási területe kémiailag
hangolt ciklodextrin nano-tartályok tervezése és alkalmazása gyógyszer túladagolások és akut mérgezések hatékony kezelésére.
Az MTA köztestületének és az MTA
Szer ves- és Biomolekuláris Kémiai Bizottságának tagja. A Nemzetközi Szénhidrát Társaságban (ICO) hazánkat
képviseli, továbbá a Nemzetközi Ciklodextrin Társaság elnökségi alapító
tagja. Tudományos közleményeinek
száma közel 200, több mint 50 szabadalom társfeltalálója. 8 könyv illetve
könyv-fejezet társszerzője. Számos rangos tudományos folyóirat állandó szakbírálója, a magán kezdeményezésű,
immáron három évtizede megjelenő
Cyclodextrin News c. saját folyóirat kiadója, társszerkesztője. Publikációira történt független hivatkozások száma
kb. 4800, Hirsch indexe: 33. A magyar
mellett, német és angol nyelven előadóképes, ezekből felsőfokú szakmai
nyelvvizsgákkal rendelkezik.
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Dr. Barabási
Albert-László
A „Northeastern University
Robert Gray professzora” és
a Harvard Egyetem Orvostudományi Tanszékének az
előadója. Magyarországon a Közép Európai Egyetem professzora.
Az erdélyi születésű fizikus MSc diplomáját az ELTE Elméleti Fizika Tanszékén
szerezte, majd három évvel később a Boston University-n szerzett PhD fokozatot.
Szakmai karrierjének indító csúcsa volt a
skála-független hálózatok létezésének, a
„Barabási-Albert modell”-nek a felfedezése, megfogalmazása 1999-ben, amely
modellről kiderült, hogy az a természet
és a társadalom számtalan jelenségében,
a műszaki életben – így pl. a mobil telefonhálózatokban, az interneten is – felbukkan, működik. Barabási Alber-László
ezen eredménye egy új tudományággá nőtte ki magát. Ezekről több
könyvet is írt, pl., Behálózva (Helikon,
2002) tizenöt nyelven érhető el, a Villanások (Libri, 2010) művét is öt nyelvre
fordították le. Legutóbbi könyve a Hálózatok 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 Társaságban (APS). 2006-ban megkapta az
Európai Biológiai Társaságok Föderációjának (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) Lagrange díjával tüntették ki. Díszdoktora
az Universidad Politécnica de Madridnak, az American Association for
Advancement of Science-nek (AAAS),
majd a Massachusetts Academy of
Sciences választotta meg tagjának. 2014ben megkapta a Prima Primissima díjat.

Dr. Babcsán
Norbert
1972-ben született Balassagyarmaton, középiskolába
a Balassi Bálint Gimnáziumba járt. 1994-1996 között a
NASA Marshall Space Flight Centerben félvezetők kristálynövekedését kutatta. 1996ban diplomázott az ELTE és a Miskolci Egyetem közös képzésében mérnök-fizikusként.
Ezután 2001-ig a Miskolci Egyetemen oktatott, majd ugyanott 2003-ban szerzett
PhD fokozatot anyag-tudomány- és technológiából. 2003-2006-ig a Hahn-Meitner
Intézeben Berlinben fémhab tudománnyal
foglalkozott. 2007-2012 között a Bay Zoltán
Kutatóintézetek vezető pozícióiban dolgozott üzletfejesztési igazgatói és intézet
igazgatói munkakörökben. A fémhabok kutatása, 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 kapacitású 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.
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Bagaméry
István
1960-ban Budapesten született. Mérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki
Egyetem Villamosmérnöki
Karán szerezte 1984-ben. Első munkahelye a Gamma Művek volt, ahol gyártásvezetőként dolgozott és az itt eltöltött
7 év alat t több száz gamma kamera
gyártását és tesztelését koordinálta.
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1990-ben megalapította a Mediso Kft-t,
amely napjainkra egy nemzetközileg
elismert, 180 fős alkalmazotti létszámot
foglalkoztató, a molekuláris képalkotó diagnosztikai 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 sikerességének kulcsa a folyamatos innováció. Napi munkája során, tevékenyen
részt vesz a cég fejlesztési koncepcióinak
kidolgozásában és végrehajtásában, több
jelentős szabadalom társszerzője.
Stratégiájának eredményeként, alkotócsapata számos elismerést mondhat magáénak: Innovációs Nagydíj (2006, 2010),
Innovációs Díj (2002, 2013), Ipari Formatervezési Díj (1998, 2002, 2006, 2007, 2009),
Frost & Sullivan díj (2008, 2012).
Munkásságát a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Hevesy György
Emlékéremmel ismerte el (2015).

Dr. Berényi
Antal
Kecskeméten születet t
1981-ben. Monoron folytatott középiskolai tanulmányai után orvosként
végzett Szegeden, ahol ezt követően
idegtudományi PhD-t és orvos-közgazdász képesítést szerzett. A látás élettanával kapcsolatos szakmai munkáját
posztdoktorként Prof. Buzsáki György
new yorki laboratóriumában epilepsziakutatással 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 tájékozódás idegrendszeri folyamatait illetően.

Kutatásai finanszírozásához az elérhető
legrangosabb kutatási forrásokat nyerte
el, eredményei a világ vezető szaklapjaiban jelennek meg. Legfontosabb
szakmai eredményének egy olyan elektromos 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
Bu dap es ten s z ületet t ,
1970-ben. A BME Gépészmérnöki karán matematikus-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 járműdinamikai szabályozó algoritmusai fejlesztéséért volt felelős. Ezek a szoftverek ma
több százezer járműben, többek között a
Volvo, Renault, Scania és MAN teherautókban működnek. 2006-2008 között
Münchenben a vállalat legnagyobb előfejlesztési projektjét, az Elektromechanikus Fékrendszer projektet vezette.
2008-tól a vasúti járműves üzletág K+F
osztályának vezetője volt.
Vezetése alatt több mint háromszorosára bővült a mérnöki létszám. Ez idő
alatt jött létre, az azóta sorozatgyártásban
levő első vasúti járművezetői asszisztens
rendszer, amivel jelentős üzemanyag megtakarítás érhető el. 2013-ban az ő irányítása 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 autonóm manőverezésre képes pót-kocsis szerelvény.
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1957-ben Győröt t született. Műegyetemi tanulmányait 1981-ben abszolválta vízépítőmérnöki szakon.
Kandidált 1993-ban, majd onnan
indult stelláris tudományos karrierje,
amely az akadémiai székig repítette.
Egyetemi tanár, a BME rektora.
Tudományos munkássága a VITUKIban kezdődött. Itt mélyült el egyre jobban a numerikus hidrodinamika problémáinak megoldásában, amit azóta is
töretlenül folytat. Alapvető és nemzetközileg ismert eredményeket ért el a
tavak és folyók hidrodinamikája területén. 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 modellezési elveinek kialakításában. A folyami kutatásokban a finomfelbontású
sebességeloszlás-mérés meghonosítója,
fontos Duna- és Tisza-szakaszok áramlási és morfológiai modellezésének irányítója. Hidromorfológiai modellezési
ismereteit felhasználva, az MTA szakértői
karának tagjaként az iszapkiömlés gyors
numerikus reprodukálásával és szcenárióanalízisével jelentősen hozzájárult az
ajkai vörösiszap-katasztrófa környezeti
kárelhárítási munkáinak tervezéséhez.
Eredményei több neves külföldi
doktori iskola kutatási témájává váltak.
Eddigi munkáját a vízmérnöki tudományok, valamint a felsőoktatás jelentős
hazai kitüntetéseivel ismerték el.

Dr. Simonyi
Sándor
1950-ben született a Nógrád megyei Piliny községben. 1976-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet a
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, majd 1978-ban doktori
fokozatot. 1993-ban megalapítot ta a
TRIGON Kf t-t, melyet ma is vezet.
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Dr. Józsa
János

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, 2012től 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 lapokban 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, Gépészmérnöki 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 Gazdaságért Díjat, és a Szent-Györgyi Albert díjat.

Dr. Ürge
László
1963-ban született Egerben.
Egyetemi tanulmányait az
ELTE-n végezte. Ösztöndíjasként tanult és kutatott
Oxfordban és a Brandeis
Egyetemen Bostonban.
A kémia tudomány kandidátusa
(1995). Postdoktori kutatásait a philadelphiai 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 Nagydíjas 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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ciós Oszkár Díjat nyert H-Cube technológia kifejlesztésében és irányítása alatt
a technológiát 35 országban, 5 kontinensen a világ 20 legnagyobb vezető gyógyszergyára és kutató intézete alkalmazta.
2012-től a ComInnex ZRt. üzletfejlesztési
igazgatójaként új gyógyszerkutatási technológiai platformok kifejlesztését és a
nemzetközi gyógyszeriparban való sikeres bevezetését irányította. Több nemzetközileg sikeres kutató fejlesztő cég
társalapítója, valamint igazgatósági tagja.
110 publikáció, szabadalom és könyvrészlet társzerzője, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanára.
ÉLETMŰ

Dr. Dolhay
Imre Balázs
Debrecenben születet t,
1936-ban. Orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte 1961-ben. Ugyanitt szakvizsgázott
1965-ben. Évtizedeket töltött a Debreceni Nőgyógyászati Klinikán, és lelkiismeretességének, valamint munkabírásának köszönhetően szinte nem volt
olyan komolyabb nőgyógyászati beavatkozás, 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 terveit. Az általa alapított és a mai napig
vezetett vállalkozása, a Dolhay Klinika
Kft. ma megérdemelten van monopolhelyzetben Magyarországon a női intim
higiéniai eszközök fejlesztése, gyártása
és forgalmazása terén.
Gyógyító és vállalkozás vezetői
munkája mellett több tucatnyi szakcikkel igyekezett tájékoztatni orvostársait azokról a felfedezésekről és eredményekről, amelyekre pályafutása során
szert tett.

ÉLETMŰ

Dr. Meiszel
László
1942-ben születet t Tengelicen. Vegyészmérnök,
címzetes egyetemi docens.
Több mint 20 posztgraduális képzésen bővítette ismereteit.
Ösztöndíjas volt a Stuttgarti Műszaki
Egyetemen.
1967-1982 a Magyar Viscosagyár
kutatómérnöke, majd a Szál Technikai
Kutató Intézet műszaki-gazdasági tanácsadója, a gyár termelési főmérnöke, a Fejlesztési Intézet vezetője.
1996-2000 között a Zoltek Rt. kutatási
elnökhelyettese, 2002-2003-ban a Pannonplast RT kutatási igazgatója és
párhuzamosan a Műanyagipari Kutató
Kft. ügyvezetője.
Kutatási területei igen szerteágazók.
Kezdetben az anyagszerkezet és a száltulajdonságok közti összefüggések kutatása, speciális szál előállítási- és alkalmazási technológiák fejlesztése, illetve
új tulajdonságokkal rendelkező anyagok
előállítása és feldolgozása volt a cél, majd
a szerves szintetikus kémia, a biotechnológia és a membrántechnika került előtérbe. ’80-as évektől a szénszál kutatások
és kompozit fejlesztések domináltak.
Több, mint 20 s z ab a dalom kidolgozásában és ipari bevezetésében vet t rész t. Néhány kiemelendő
eredmény: polipropilén szálgyár tási
eljárás kidolgozása és egy üzem
megvalósítása, az első magyar membrángyár tó üzem és kutatóbázis létrehozása, atomerőművi primerkör
oldatok radioak tív szennyeződéseinek eltávolítása ultraszűréssel, szénszállal kapcsolatos hazai kutatások
elindítása, a gyár tás előkészítése, a
CF-kompozitok műszaki kultúrájának
elterjesz tését szolgáló Alkalmazástechnikai Kutató bázis létrehozása.
1990-től külső előadó a BME Vegyészmérnöki Karán. Membrántech
-nikai Konferencia-sorozat elindítója.
A Magyar Mérnökakadémia tagja.
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Dr. Szabó
Csaba Attila
1945-ben született Judenburgban (Ausztria). A Szentpétervári Állami Távközlési 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, kutatói, vállalkozásfejlesztői és ipari vezetői pályafutásra tekinthet vissza. A MEDIANETS Laboratórium létrehozója a BME
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások
tanszékén, ahol ma professzor emeritus.
1990-ben társalapítója a BCN Business
Communications Networks amerikaimagyar vállalatnak. Irányítása alatt a
BCN piacvezető videokonferencia-szolgáltatóvá és hálózatintegrátorrá vált.

Egy ideig a Magyar Telekom felsővezetőjeként is tevékenykedett.
Nemzetközi tanácsadói, kutatásszervezői- és vezetői tevékenysége is kiemelkedő. 2002-2003-ban az olaszországi
Trentino tartomány elnökének tanácsadójaként 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 Infocommunications Journal alapító főszerkesztője. Számos rangos nemzetközi
konferencia szervezője, elnöke és tutoriális előadója.
Szakmai díjai mellett a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés birtokosa.
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Dr. Mesterházy
Ákos

Dr. Varjú
György

Deutsch-Kroneban született 1945-ben. A Keszthelyi Agár tudományi Főiskolán szerzet t diplomát
1967-ben. Egyetemi doktori cím (1971,
Gödöllő.) Mg. tud. kandidátusa (1979),
mg. tud. dok tora (1989), majd az MTA
levelező (2007) és rendes tagjává (2013)
választották. Munkásságának gerincét a
gabonafélék betegségellenállóság kutatásának szentelte, ezen belül a toxintermelő gombabetegségek álltak a kutatás
középpontjában már 1970 óta. 1972-től
a Gabonakutató (Szeged) munkatársa.
Számos új felimerésre jutott, tisztázta, 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 területén is úttörő munkát végzett.
Tudományos közleményeinek száma
(MTMT) 226, öt könyvet szerkesztett,
27 könyvfejezetet jegyez. Hirsch index 29, független hivatkozás: 2863,
31 szabadalomban társfeltaláló, további
elismert fajták oltalom nélkül. Vendégprofesszori 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.

Siklóson született 1938ban. 1961-ben a Budapesti
Műszaki Egyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett, azt követően a Villamos Művek Tanszék oktatója, tanszék-vezető 2003-ig.
1991-től az MTA műszaki tudományok dok tora. Ok tatási tevékenysége kapcsán kiemelkedő szerepe volt
a villamosenergia át vitelhez kapcsolódó tárgyak kidolgozásában, folyamatos korszerűsítésében és azok előadásában.
Az ipari kutatási tevékenysége során
behatóan foglalkozott a kábelvonalak
méretezési kérdéseivel, amelynek eredményeit két, társszerzőként írt szakkönyvben adta közre (1982 és 1985).
A hazai autótranszformátoros (2x25
kV-os) vasúti táplálás rendszer egyik
kidolgozója, és konzultánsként közreműködött ennek a rendszernek a svéd
és norvégiai bevezetésében.
Fő kutatási területe a villamos hálózatok és a távközlő összeköttetések
elek tromágneses összeférhetősége
(EMC). Ehhez kapcsolódóan részt vesz
és különböző tisztségeket töltött be
a CIGRE EMC kérdésekkel foglalkozó,
valamint a Nemzetközi Távközlési Unió
(ITU) elektromágneses környezeti hatások elleni védelemmel foglalkozó bizottságaiban.
Elnöke a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület (MEE) „Okos hálózatok és
okos mérés” munkabizottságának.
Kitüntetések: HTI: “Ezüst érem”, PKI:
„Békési díj”, MMK: „Zielinski Szilárddíj”, „Siemens Kutatói Díj”, BME: „József Nádor Emlékérem”, MAVIR: „Emlékérem”, MSZT: „Szabványosításért
emlékérem”, „Szent-Györgyi Albert-díj”,
MEE: “Déri -díj” és „Elektrotechnikai
Nagydíj”.
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Dr. Kiss
László István
1945-ben született Rákoscsabán. A Kandó Kálmán
Híradás és Műszeripari
Technikum elvégzése után
a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, a Hőerőgépész szakon
folytatta tanulmányait. 1968-ban gépészmérnöki, 1969-ben tanári diplomát
szerzett. 1968-tól a Heller László által
vezetett Hőenergetika Tanszéken, illetve
annak jogutódján dolgozott. Kandidátusi 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 társigazgatója és koordinálta Québec tartományi szinten a primer alumíniumgyártással kapcsolatos kutatásokat.
Tudományos munkája a hő- és tömegtranszport jelenségekre terjed ki,
számos alkalmazással az energetika,
alumínium metallurgia, méréstechnika
területén. Szakmai pályafutásának magyarországi szakaszán foglalkozott nagyfejlesztésével, napenergia hasznosítással, hővezetési problémákkal, új hőfizikai műszerek, optikai diagnosztikai
módszerek fejlesztésével. Az utóbbi két
évtizedben a világ vezető alumíniumgyártóival együttműködésben az alumínium elektrolízis technológiájának
továbbfejlesz tésével, az energiafelhasználás 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 Automatizálási és Alkalmazott
Informatikai Tanszék munkatársa, mérnök-közgazdász (1998),
jelenleg habilitált egyetemi docens.
Tudományos, fejlesztői és oktatási tevékenysége 1992-től a szoftverfejlesztéshez kötődik. Szakmai-tudományos életútjának meghatározó
vonása, hogy összhangot keresett
és talált a gyakorlati problémák minőségi megoldása és az új hallgatói generációk szakmai motiválása
között. Eddigi életútját végigkíséri az
ipari kihívások és az oktatás összekapcsolása. Szoftverprojektek sorának
vezetője, melyek a KKV szektortól a
vezető hazai informatikai vállalatok
megbízásaitól, a külföldi partnerekkel
történő együttműködéseken keresztül
duál PhD program létrehozásáig terjednek.
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A mobilalkalmazások fejlesztésének
nemzetközi szinten is elismert alakja.
Irányításával jött létre a BME-n mind
a hazai, mind a nemzetközi környezetben is elismert Alkalmazott Informatika Csoport. 285 tudományos publikáció, 1 könyv, 5 könyvfejezet szerzője, kezdeményezésére indult útjára az Alkalmazott Informatika könyvsorozat.
Kitüntetései: Bolyai János kutatási ösz töndíj (1998), „TDK munkáér t ”
BME emlékplaket t (1999), Mester
tanári elismerés (2001), A z év informatikai ok tatója (2003), IBM Facult y
Award (2004, 2008, 2012), IC T vélemény formáló (2009), Pro Juventute
Universitatis (2011), Kalmár László-díj
(2011), A Kar kiváló ok tatója (2012).
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Dr. Hangody
László
Kiskunhalason születet t
1958-ban. A Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen 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, 2003ban habilitált és egyetemi magántanári
címet kapott, 2013-ban az MTA levelező
tagnak választotta.
Az Uzsoki Kórház Ortopéd-traumatológiai 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., OrthoMimetics Ltd., Tigenix Inc.
Fő kutatási és fejlesztési területei:
p o rc fels z ínképzés, s z ala gs eb és zet ,
spor tsebészet, endoprotetika, minimál invazív ortopéd sebészet. Kutatásai kapcsán 200 publikáció születet t és 380 felkér t nemzetközi előadást tartott. Hirsch indexe 26, független idézettségeinek száma 3500.
Fontosabb elismerései: Top Ten
Advances in Orthopedics 1996, Oscar
Miller-díj 1999, Honorary Member of
Arthroscopy Association of North America 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 s z ületet t K iskunhalason. Általános iskolába Kisszálláson középiskolába Budapesten
járt, a Vasúti Távközlési és Biztosító-berendezési Szakközépiskolába.
Tanulmányait a Budapesti Műszaki
Egyetem Villamos-mérnöki karának
Mikrohullámú ágazatán folytatta.
1980-ban diplomázott, majd az
MTA MFKI-ban nagyfrekvenciás félvezető eszközök kutatásával, gyakorlati alkalmazásaival foglalkozott.
1986-ban szerzett egyetemi doktori címet, disszertációját a félvezető eszközök tokozásának modellezése témakörben írta. 1990–1992
között meghívásra Japánban, a
Yokogawa Electric Co. nagy frekvenciás kutatólaboratóriumában dolgozott.
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 beruházóként 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 kitüntetett tagja a HTE-nek, a MISZ választmányának, 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. Lacza
Zsombor

1972-ben született Pécsett. Warema ösztöndíjjal építészmérnökként
diplomázot t Németországban (főiskola 1996, egyetem 1999),
majd 2010-ben ClimaDesign M.Sc.
végzettséget szerzett a Technische
Universität Münchenben. A Pécsi
Tudományegyetemen 2010-ben megalapította az Energia Design tanszéket
és kutatócsoportot azzal a céllal, hogy
fennt ar tható, en ergiahatéko ny és
környezettudatos építési és tervezési
megoldásokat hozzon létre. Kifejlesztett egy dinamikus energetikai, komforttechnikai és áramlástani szimulációkkal támogatott eljárást pluszenergia mérleggel rendelkező épületek tervezéséhez.

Budapesten született 1974.
január 28-án. A Semmelweis Egyetemen szerzett
orvosi diplomát 1998-ban.
Tudományos tevékenységét diákkörös, majd PhD hallgatóként a Klinikai
Kí-sérleti Kutató és Humán Élettani Intézetben kezdte, majd 3 évet töltött
posztdoktorként a Wake Forest Egyetem
Élettani és Farmakológiai Intézetében.
Az agyi vérkeringés molekuláris és
sejtes terápiáinak mechanizmusait kutatta, amellyel elnyerte a Brain
Research folyóirat fiatal kutatói díját.
2003-ban hazatért Magyarországra és
kutatócsoportot alapított, amelynek jelenlegi kutatási témája a sejtes terápiák
alkalmazása a mozgásszervek betegségeiben.

A levédett ENERGIA DESIGN® módszerrel megvalósított egy első prototípus épületet.

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

A PTE Szentágothai János Kutató
Központ energetikai koncepció tervezéséért volt felelős, ahol jelenleg az
épület szimulációs és monitoring kutatócsoport munkáját vezeti.
A Technische Universität Münchenben ok tat és velük kooperációban a
városklíma szimulációk, az épületarodinamika, az épület energiamenedzsment és a komplex komfortkutatás területén dolgozik. 2014-óta
egyetemi tanár, jelenleg kutató professzori státuszban.
Publikációi nemzetközi visszhangra
találnak, számos nemzetközi konferencia meghívott előadója. Az Active
House Alliance Guidelines nemzetközi
aktív ház szabvány egyik szerzője.
A Holcim Awards for Sustainable
Construction és a Csarnok Nagydíj
díjasa.
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Dr. Kistelegdi
István

2007–2012 között a Semmelweis Innovációs 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 Semmelweis Egyetem, illetve a Testnevelési
Egyetem doktori iskoláiban van aktív
programja.
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Dr. Merkely
Béla
1966-ban született Budapesten. A Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke, k linik ai rektorhelyettes, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, belgyógyász, kardiológus és klinikai farmakológus szakorvos.
1991-ben végzett a Semmelweis Egyetemen általános orvosként. 2009-ben
Okleveles Egészségügyi Szakmenedzseri
diplomát, majd 2014-ben MSc fokozatot
szerzett.
1999-ben védte meg PhD disszertációját, 2006-ban MTA doktora címet szerzett, valamint habilitált a
Semmelweis Egyetemen. Tudományos
munkáját rangos nemzetközi publikációk minősítik. Közleményeinek összesített impakt faktora több mint 1000,
független idézettsége meghaladja a
9000-et, Hirsch-indexe: 28. Az Orvosképzés című folyóirat felelős szerkesztője,
több rangos magyar és idegen nyelvű
orvosi lap szerkesztőbizottsági tagja.
Tagja minden jelentős hazai és nemzetközi kardiológiai és keringéskutatással
foglalkozó tudományos társaságnak.
A European Society of Cardiology és a
European Heart Rhythm Association
elnökségének tagja, a Magyar Kardiológusok Társaságának előző elnöke.
Szakmai és tudományos tevékenységéért több elismerésben részesült (Virchow Award, az MTA Bolyaiplakett kitüntetése, Mestertanár Aranyérem, Magyar Köztársasági Érdemrend
tisz tikeresz tje, Career Achievement
Award). 2013-ban Budapest Főváros
Önkormányzatától díszpolgári címet
kapott. 2015-ben az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjává
választották.

Mészáros
Csaba
1972-ben született Sopronban, a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett
mint okleveles villamosmérnök.
A nemzetközileg elismer t evopro
csopor t alapítója és elnök-tulajdonosa, egyben a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Innovációs Tagozatának elnöke, 2015 őszétől tagja a
Magyar Formater vezési Tanácsnak.
A magyar központú nemzetközi
vállalatcsopor t por t fóliójának főbb
pillérei: mérnöki szolgáltatások és
innovációs fejlesz tések, informatikai
megoldások.
Vasúti diagnosz tikai innovációjuk
a MÁV számára komoly idő- és anyagi megtakarítást hozot t, amelyet
2014-ben Magyar Termék Nagydíjjal
jutalmaz tak. A legnevesebb autógyárak (Audi, Daimler, Suzuki, BMW,
Opel) számára nyújtot t mérnöki
tudásra épít ve a cégcsopor t a tavalyi
évben bemutatot t elek tromos hajtású, moduláris felépítésű, kompozit
szerkezetű Modulo buszcsalád sorozatgyár tását a NABI egykori, mát yásföldi gyár telepén indítják.
A buszcsalád elnyer te a Budapest
Márka és a Magyar Termék Nagydíj
kitüntetéseket is.
Mészáros Csaba az elek tromos
mobilitás elkötelezet t magyar képviselője, aki magyar innovációkkal képzeli el a jövőt, a töltők től a fizetési
rendszerekig. Cégcsopor tja elnyer te
többek közöt t a Családbarát, a Legjobb Női Munkahely címeket is, a
Zipernovszk y Házban pedig a művészetek mellet t a magyar műszaki értelmiség kiemelkedő alakjainak állít
emléket.
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Dr. Dusza
János
1952-ben Sajógömörön
született. 1976-ban végez
fizikusként az Eötvös Lórán d Tu d o mánye g yete men, Budapesten.
1982-ben PhD, 1995-ben DrSc. fokozatot szerez a Kassai Műszaki Egyetemen. Ugyanitt professzor (2004),
2013-ban egyetemi tanár az Óbudai
Egyetemen, Budapesten.
Kutatási területe a kerámiák, kerámia
kompozitok /nanokompozitok anyagszerkezeti és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata.
1977-től a Szlovák Tudományos
Akadémia (SZTA) Anyagkutató Intézetében dolgozik, Kassán. Vendég
kutató: MPI, Stuttgart – 12 hónap,
Universität Wien – 12 hónap, JRC
Petten – 18 hónap, ARC, Seibersdorf
– 18 hónap.
Számos ösztöndíjat nyert el mint
a DAAD, Alexander von Humboldt,
BMFT, Lisa Meitner, British Council,
JSPS, Hertha Filnberg. Két EC keretprogram koordinátora és 6 EC keretprogram társkutatója.
Publikációinak száma 250, meghívott előadásainak száma 45, hivatkozásainak száma 800.
Számos szlovák és nemzetközi tudományos szer vezet, szakmai folyóirat szerkesz tőbizot tságának és nemzetközi konferencia szer vezőbizot tságának tagja.
2013-tól tagja a Szlovák Tudomá
nyos Akadémia elnökségének, a Szlo
vákiai Ma g y ar Ak a d émiai Taná c s
elnö ke. Töb b s z lov ák iai és k ülfö ldi
elismerésben részesült, Tornalja város
2007-ben díszpolgárává avatta.

Dr. Augusztinovicz
Fülöp
1949-ben született Buda
pesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát. Négy évig a Ganz-MÁVAG
kutatómérnökeként, 15 évig a Közlekedéstudományi Intézetben dolgozott, 1990 és 1996 között a Leuveni
Katolikus Egyetemen kutatott. 1996
óta a BME Híradástechnikai Tanszékén
tanít, ahol 1999-ben létrehoz ta a
Rezgésakusz tikai Laboratóriumot. Jelenleg az Akusztikai és Stúdiótechnikai
Laboratóriumot vezeti, egyetemi tanár, az MTA doktora.
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GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

Szűkebb szakterülete a zaj- és rezgéscsökkentés, az akusztikai problémák megoldása numerikus módszerek segítségével. Bevezette és elterjesztette a számítógépes elemzéseken
alapuló akusztikai tervezést.
Tanítványaival szakér tőként rész t
vett az utóbbi évek nagy infrastrukturális beruházásaiban. Elemzései alapján építették át a budapesti Déli vasúti összekötő hidat,
és jelenleg építik a Rákóczi hídi
villamospályát, rész t vett továbbá
a Művészetek Palotája és a 4-es
metró rezgésszigetelő szerkezeteinek ter vezésében, a Zeneakadémia
átépítésében és számos ipari zajcsökkentési feladat megoldásában.
Elismerései: Békésy-díj, Pro Sil entio Díj, Kempelen Farkas-díj, a
Magyar Köz társasági Érdemrend
lovagk eresz tje.
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Dr. Guttman
András
Pécsett született 1954ben. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen okleveles vegyészmérnökként
végzett (1978), majd ugyanitt szerezte egyetemi doktori címét
(1981). Az MTA kandidátusa (1993),
majd doktora (1996). 2004-ben az MTA
külső tagjává választják. Az ezredforduló kémiáját, biológiáját és orvostudományát új alapokra helyező genomika, proteomika és glikomika fejlődését megalapozó korszerű bio
analitika (kapilláris elektroforézis, mikro
fluidika) nemzetközileg magas szinten
elismert kiemelkedő személyisége,
amit 5 könyve, 33 könyvfejezete, 266
tudományos publikációja (kumulatív
hatástényező >700; független hivatkozások száma >6000), a szakterület 10
vezető folyóiratában betöltött szerkesztőbizottsági tagsága, valamint 23
megvalósult szabadalma is fémjelez.
Számos neves külföldi egyetemre történt vendégprofesszori meghívása (Boston: Northeastern Egyetem; San Diego:
UCSD; La Jolla: Scripps Research Institute)
mellett kiemelendő a hazai Horváth
Laboratory of Bioseparation Sciences,
valamint a Biosystems International KFT.
megalapítása a Debreceni Egyetemen
belül. A szintén vezetése alatt álló, 2012ben a Pannon Egyetemen alapított,
MTA Lendület 3 Transzlácios Glikomika
munkacsoport kiemelkedő szerepet tölt
be a korszerű bioanalitikai módszerek
hazai és globális terjesztésében.
Kitüntetések: Pro Scientia Díj (2014);
Arany János Érem (2014); Fulbright
Fellow (2012); Marie Curie Chair (2003);
Heuréka Díj (2001).

Dr. Haidegger
Tamás
1982-ben született Buda
pesten, 2006-ban villamos
mérnöki, majd 2008-ban
egészségügyi mérnöki
dipl omát szerzet t a Műegyetemen.
Ösz töndíjasként kutatot t az Egyesült

Államokban és Ausztriában, téziseit
sebészrobotikából és távsebészetből
írta. Jelenleg adjunktusként dolgozik
az Óbudai Egyetemen; a nemrég alapított Bejczy Antal iRobottechnikai
Központ igazgatóhelyettese. Kutatási
projektjei a robotsebészet, űrtávsebészet irányítási problémáin túlmenően az orvosbiológia több területét
érintik. Több mint 140 tudományos
publikáció szerzője, számos nemzetközi
konferencia és egyetem meghívott
előadója. Vezető tisztséget tölt be
az IEEE RAS robotikai társaságban, az
ISO/IEC közös munkacsoportjában
új robotikai szabványok kialakításán
dolgozik.
Legtöbb idejét, energiáját az orvosi
kézhigiénia ellenőrzésére alapított
innovációval tölti. A Műegyetemen
fejlesztett Hand-in-Scan már 18 hazai
és nemzetközi innovációs és üzletfejlesztési versenyen részesült elismerésben. Tamás csapatával jelenleg
együt t dolgozik a WHO-val és több
nemzetközi központtal, hogy hatékonyan megakadályozzák a kórházi
fertőzések terjedését, amelyek évente
több százezer ember halálát okozzák a
fejlett országokban.

† Dr. Karger-Kocsis
József
Bu dap es ten s z ületet t
1950 - b en . Vegyészmérnök (BME 1974), Dr. techn.
(BME 1977), a kémiai tudomány
kandidátusa
(1983) és doktora (1991).
A Műanyagipari Kutató Intézet munkatársa (1974–1983), a Taurus GV Műszaki Gumigyárának főmérnöke (1983–1988),
TU Hamburg-Harburg vendégprofesszora
(1988–1990), majd az Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (TU Kaiserslautern) csoport vezetője (1990–2009). 2009-től a BME
Polimertechnika Tanszékén dolgozik.
2009–2012-ig a Tshwane University of
Technology (TUT) Polimertechnológia
Tanszékének kutatóprofesszora félállásban. 2012-től az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport tagja.
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Katona
Gergely
1980-ban született Budapesten. Fizikusként végzett az ELTE Természet-tudományi Karán. Szakmai
munkásságát Prof. Vízi E.
Szilveszter irányítása alatt kezdte az
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Farmakológiai Osztályán. Multidiszciplináris szaktudása és képessége az agykutatás, lézerfizika, optika,
elektronika területén jelentősen meghaladja kortársaiét. Jelenleg a Femtonics Kft. ügyvezető igazgatója,
amely 9 éve, kifejezetten mikroszkópfejlesztésekre alakult spinoff vállalkozás. A cég fő profilja a
Femto2D és Femto3D két-foton lézerpásztázó mikroszkópok gyártása, forgalmazása, valamint fotokémiai vegyü-

letek fejlesztése. A Femto3D-AO berendezés nagy sebességgel, 3D-ben méri
az idegsejtekben terjedő folyamatokat,
és betekintést enged az idegrendszer
hálózatainak működésébe. Több tudományos publikációja jelent meg neves
lapokban. Megvalósítás alatt levő
tervei között szerepel egy új Bionikai Innovációs Park létrehozása, a hasonlóan export-képes magyar csúcstechnológiai cégek létrejöttének és működtetésének támogatására. Eddigi pályafutása során 15 szabadalmazott találmány kidolgozásában vett részt.
A Junior Prima Díj (2013) tulajdonosa.
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Fő kutatási területei: szerkezet és
tulajdonságok közötti összefüggések
feltárása polimerek és erősített rendszereik esetében, anyagvizsgálati módszerek, nanokompozitok, polimerek
megújuló nyersanyagforrásokból, intelligens polimerek és kompozitjaik.
Kutatási eredményei alapján több
mint 400 cikk (összesített IF > 470), 38
könyvfejezet, 33 szabadalom készült.
3 könyv (társ)szerkesztője. Munkáira
több mint 8700 független hivatkozás
található, Hirsch-indexe: 54. Számos
szakfolyóirat szerkesztőbizottságának
tagja, társszerkesztője. A nyílt hozzáférésű Express Polymer Letters egyik alapítója és főszerkesztője. Számos kutatási alap szakbírálója, zsűritagja. Nemzetközi konferenciák bizottsági tagja, meghívott előadója. Magyar mellett hat további nyelven előadóképes és rendelkezik nyelvvizsgával. Eddig 20 PhD hallgatója végzett
sikeresen.
Elismerések: Buzágh Aladár-Díj (1983),
Alexander von Humboldt ösztöndíj
(1985–1986), Japan Society for Promotion of Science ösztöndíj (1994), BME
díszdoktor (2004), az év kutatója a TUT
Gépész- és Építőmérnöki Karán (2010),
rektori dicséret a leghivatkozottabb
kutató elismeréseként (BME 2014).

Solymosi
János
1955-ben született Gyomán.
A KKVMF Híradásipari Szakán végzett 1977-ben. Első
munkahelyén a KFKI-ban
plazmafizikai és lézertechnikai kutatásban használt célműszereket fejlesztett. 1983-tól a BME
Mikrohullámú Híradás-technika Tanszék
Űrkutató Csoportjában fejlesztőmérnök. Feladatai közé tartozott a műhold-fedélzeti áramkörök fejlesztése,
mé-rése, speciális tesztelő berendezések készítése. Részt vett számos műhold fedélzeti berendezésének fejlesztésében, köztük az űrtörténeti jelentőségű
Vega-Halley programban.
1991-ben a müncheni Bonn Elekt r onik GmbH tulajdonosával megalapította a ma már 100%-ban magyar
tulajdonú BHE Bonn Hungary Kft-t. A
BHE Magyarország legnagyobb űripari
cége, 18 országban van képviseletük.
Űrtechnológiai igazgatóként személyesen irányítja a cég űrprojektjeit. Berendezéseik ott vannak a Nemzetközi
Űrállomáson, több külföldi műhold
fedélzetén és az indiai Mars programban is. Rendszeresen tart előadásokat
konferenciákon. Tagja a Magyar Űrkutatási Tanácsnak (MÜT), az Űrkutatási
Tudományos Tanácsnak (ÜT T), elnöke
a Magyar Asztronautikai Társaságnak
(MANT), társelnöke a Magyar Repülő
és Űrtechnológiai Platformnak (HATP).
Szakértőként közreműködött az ország
ESA csatlakozásának előkészítésében.
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Dr. Szikla
Zoltán
1945-ben született Kál közs égben. 1970-ben a Hel
sinki Műszaki Egyetemen
papírtechnológiai mérnök
diplomát, majd ugyancsak
Finnországban 1987-ben műszaki tudományok kandidátusa, 1992-ben pedig
műszaki tudományok doktora címet
szerzett.
Felváltva dolgozott Magyarországon és Finnországban: 1971–82 között
a Csepeli Papírgyárban, 1975-től annak főmérnökeként, majd 1983–91
között Finnországban, öt évig a Finn
Papíripari Kutatóintézet kutatójaként,
majd 3 évig a Jaakko Pöyry cégnél a
know-how fejlesztésért és technológia-intenzív projektekért felelős
egyik vezetőként. 1992–2010 között
az osztrák Prinzhorn Csoport magyarországi papírgyártásért felelős vezetője volt. Irányításával ezalatt építették
fel Európa egyik leghatékonyabb
papírgyárát Dunaújvárosban. Közben
1-1 évet Finnországban a Lappeenrantai
Egyetemen professzorként, a Helsinki
Műszaki Egyetemen pedig docensként
tevékenykedett. 2006 óta a NyugatMagyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára. 2010 óta a dunaújvárosi
papírgyár energiaellátásának a megújításán dolgozik. 2014-ben megkezdték
az ország legkorszerűbb szilárd tüzelőanyagokon alapuló, kapcsoltan hőt
és villamos energiát előállító erőművének az építését.
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Dr. Gyenge
Csaba

† Dr. Madarász
László

1940 ben született Székelyföldváron (Románia). Gépészmérnökként végzett
1961-ben a Kolozsvári Műszaki Egyetemen (KME), ahol 1979-ben
PhD fokozatot szerzett. Szakmai pályafutását a Kudsiri Gépipari Vállalatnál
kezdte. 1970 óta a KME Gépgyártástechnológia tanszék oktatója és 1996–
2004 között annak tanszékvezetője.
Vendégprofesszor volt a Miskolci Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen, 2004–2009 között pedig a Sapientia Egyetem marosvásárhelyi karán oktatott. 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.
Főbb kutatási területei: különleges
fogazatok technológiája, komplex felületek
ultraprecíziós megmunkálása, lefejtő csigamarók geometriai és forgácsolási optimalizálása, rugalmas gyártás és szereléstechnológiák, versenyképes termékfejlesztés, gyors prototipizálási technológiák,
környezetbarát fogazási technológiák.
A Román Tudományos Akadémiával
közösen részt vett az első román elektronikus számítógép ipari alkalmazásának
beindításában 1965-ben.
A Svájci Nemzeti Kutatási Alapnál
megnyert pályázat révén a Zürichi ETH
egyetemmel közösen végzett kutatásokat.
Az elmúlt 15 évben hat TEMPUS és CEEPUS
programban dolgozott.
Több mint 270 tudományos cikk, 4
szabadalom és 6 újítás szerzője vagy társszerzője. Korszerű gyártástechnológiai tervezéssel foglalkozó könyveit a tudományterület alapművei között tartják számon.
Vezetése alatt 20 fiatal oktató és ipari
szakember szerzett PhD fokozatot. 2003tól az Erdélyi Múzeum Egyesület alelnöke.
Elismerések: Versenyképes Termékfejlesztési Díj (2001, Budapest), Érdemdíj az
oktatásért (Románia elnöke, 2004), a Miskolci Egyetem díszdoktora (2006), az Óbudai Egyetem c. egyetemi tanára (2012).

1949-ben született Kuntap olcán. Villamosmérnökként végzett a Kassai Műszaki Egyetemen a Műszaki
kibernetika szakán. Kandidátusi fokozatát
1983-ban védte meg a Szlovákiai Mű-szaki Egyetemen Pozsonyban. Ezt köve-tően
1984-ben docenssé nevezték ki. Pályafutása alatt több Tudományos Ta-nács
tagja volt (Kassai Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, Repülő Kar, Ko-máromi
Selye János Egyetem). 1988-tól 2013-ig
tanszékvezető-helyettes, 1994-től 1996ig dékánhelyettes, 1998-tól 2003-ig rektori tanácsadó. Egyetemi tanárrá 1993ban habilitált. A Miskolci Egyetemen
megkapta a Doctor honoris causa címet
2009-ben, 2010-ben az Óbuda Egyetemen címzetes professzorrá nevezték ki.
A kutatási területeinek központjába
a bonyolult rendszerek irányítása, a szituációs irányítás elméleti feldolgozása
és gyakorlati alkalmazása tartozik. Munkásságát több mint 260 cikk, 14 monográfia, 18 egyetemi jegyzet és 220 idézettség jellemzi. Vezetése alatt 9 fiatal
oktató szerzett PhD fokozatot.
Szerkesztőbizottsági tagja az Acta Polytechnica Hungarica, ATP Journal (Szlovákia), Transfer Inovácií (Szlovákia) folyóiratoknak. Aktívan tevékenykedett mint
kurátor a komáromi Selye János Kollégiumban. A Miskolci Egyetemen vendégprofesszori pozíciót töltött be 1996–
1999-ig.
Elismerései között szerepelnek: Budapesti Műszaki Egyetem emlékérme (1997),
American Biographical Institute. Gold
Record of Achievements. Control of
Large Scale Systems (1997), Signum
Aureum Facultatis, Faculty of Mechanical
Engineering (Univeristy Miskolc 1999),
Kassai Műszaki Egyetem aranyérme
(2002), Pro Universitas (Óbuda University,
2010). A tudomány szolgálatában (Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2010).
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Dr. Szabó
Ervin József
Rákospalotán született
1933-ban. 1957-ben szerzett oklevelet az Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán. Pályafutását a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyárban
(BMG) konstruktőrként kezdte.
1962–1965 között a Malomgépgyár
főmérnökeként új olajégők és malmok fejlesztésével foglalkozott. Ezt
követően a BMG főkonstruktőre. A
létrehozott Mobitox csávázó gépből
55 ezer darabot exportáltak.
A zöldborsó, zöldbab, uborka, hagyma, paradicsom betakarítógépek előállítása terén a BMG vezető pozíciót
töltött be Európában.
1976–1988 között a Mezőgépfejlesztő Intézet Irodavezető főmérnöke, ahol a gyümölcstermesztés és
egyéb nem mezőgépek tervezését
irányította, majd 2001-ig a Szolnoki
Mezőgép Budapesti Fejlesztő Irodájának főmérnökeként a szálas takarmány betakarító és szárzúzó gépek fejlesztésével foglalkozott.
A HEVESGÉP Kf t. gyártmány fejlesztési szaktanácsadója 2002-től 2012-ig.
A pályafutása során – társszerző
feltalálókkal – 34 szabadalmazott találmány kidolgozásában vett részt.
1986-tól a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, jelenleg is
több tárgy oktatója.
A Kiváló feltaláló ezüst, majd arany fokozatával elismer t alkotó, a
Lehoczk y László emlékérem tulajdonosa.

Dr. Csernátony
Zoltán
1959-ben született Debrecenben, általános orvosi diplomáját 1985-ben,
ortopéd sebészi szakképesítését 1990-ben kapta meg a
Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1993-ban Párizsban Diplôme
d’Etudes Approfondies en Biomécanique et Biomatériaux címet, 1999-ben
a Debreceni Egyetemen PhD fokozatot
szerzett, ahol 2003-ban habilitált.
1987-től a debreceni Or topédiai
Klinika sebésze, 2003-tól a klinika
igazgatója. A Magyar Biomechanikai
Társaság elnöke, a Biomechanica Hungarica tudományos folyóirat alapító
főszerkesz tője.
Szerzője 150 tudományos közleménynek, 12 szabadalom tulajdonosa. Fő kutatási és fejlesz tési
területe a mozgásszer vi sebészethez kapcsolódik. Saját implantátum készletet fejlesz tet t ki a gerincdeformitások műtéti kezelésére, speciális c síp ő - és térdíz ületi proté z i s eket ter ve zet t a komp lik ált pro téziscserékhez, új elven működő
gerincsebészeti műtőasz talt, műtői
satupadot, csontdarálót, önpozícionáló műtőlámpát, halo húzatáshoz
adaptált kerekesszéket, valamint
térdmozgató készüléket ter vezet t.
A z általa alapítot t és vezetet t
Biomechanikai Laboratórium országos elismer tséget szerzet t mind a
mechanikai vizsgálatok, mind a gyorsprototípus technológia or vosi alkalmazása területén.
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1966-ban született Bu
da
pesten. Állatorvos doktor
(1989), Állatorvostudomány
kandidátusa (1995), MTA
doktora (2002). 2003-ban habilitált,
2007-től rendes egyetemi tanár.
1989-től kutat itthon és Fulbright
ösztöndíjjal az USA-ban, majd Belgiumban, Japánban, Kínában. 2000–2001
között a skóciai Roslin Intézetben a
korábban Dolly-t, az első felnőtt sejtből klónozott bárányt előállító csoportot vezette. 2003-ban hazatért, MTA/
SZIE Kutatócsoport vezető és a gödöllői MBK csoportvezetője 2008-ig.
Jelenleg a SZIE Molekuláris Állatbiotechnológiai Laboratórium vezetője,
2010-től meghívott egyetemi tanár az
Utrechti Egyetemen. A BioTalentum
Kft. alapító igazgatója (2005).
Kutatási területei: sejtes és állat
modellek orvosi- és agrárkutatási célokra. Az őssejtekből gyógyszerfejlesztésre és regenerációra alkalmas szívizom és idegsejtek előállítása.
Legfőbb eredményei: Európában az
első klónozott sertés, első génkiütött
bárány, majd az első magyar klónozott
egér és nyúl létrehozása. Hazai betegekből indukált pluripotens őssejtvonalak előállítása.
Tudományos folyóiratcikkek: 133, impact: 286, citációk: 1700, H-index: 23.
Két nemzetközi szabadalom.
Elismerés: Pro Scientia Aranyérem
(1989).

Dr. Gyimóthy
Tibor
Tatán született 1953-ban.
A J óz s ef At tila Tu do mánye g yetem en programtervező matematikus
diplomát (1981), egyetemi doktori címet (1984), PhD fokozatot
(1996) szerzett. MTA doktori fokozatot
2008-ban kapott.
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Dr. Dinnyés
András

A Kalmár László által vezetett MTA
Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoportnál kezdett el dolgozni 1975ben. A Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Tanszékcsoport Szoftverfejlesztés Tanszékének vezetője 2003tól.
Fő kutatási területe: programok függőségi viszonyainak vizsgálata, programszeletelési algoritmusok fejlesztése, ill. szoftver karbantartási módszerek kidolgozása.
A kutatási eredményeit széles körű nemzetközi és hazai ipari együttműködés keretében érte el.
A kutatási eredményeiről 160 tudományos publikációt készített, amelyekre több mint 2000 független hivatkozás történt. Rangos nemzetközi
konferenciákon több mint 50-szer volt
programbizottsági tag, háromszor elnök. Konferencia legjobb cikke díjat
nyert el öt nemzetközi konferencián.
Eddig tizenkét sikeresen megvédett
PhD disszertáció témavezetője volt.
Kitüntetései: Kalmár díj (1997), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (19982012), az Akadémiai Díj (2012).

Dr. Mátyus
Péter
1952-ben született Budapesten. Vegyészmérnök,
gyógyszer vegyész szakmérnök (BME 1975, 1982),
a kémai tudomány kandidátusa és MTA dok tor. A Gyógyszerkutató Intézet (1975–1997), majd
a Semmelweis Egyetem Szer ves Vegytani Intézetének igazgatója 1997-től.
Egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is.
Külföldi ösz töndíjas, majd visiting
professor rangos egyetemeken.
Gyógyszer- és szer ves kémiai területen munkatársaival elér t jelentős
innovatív eredményeit humán vizsgálatra került gyógyszerjelöltek, piridazinokra vonatkozó új (gyógyszer)
kémiai felismerések (a Great Octet
egyike, Brown DJ, 2000) illusz trálják
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(26 szabadalom, 160 közlemény, IF: 290;
könyv és könyvfejezetek).
A bionikus képzés (PPKE-SE) egyik
alapítószervezője. Jelentősen hozzájárul a Bionikai Innovációs Centrum
szervezéséhez is. Szakmai szervezetekben töltött vagy tölt be vezető
tisztséget (pl. elnök: EFMC-Képzési
Bizottság; tag: IUPAC két albizottsága;
ChemMedChem, Future Medicinal
Chemistry szerkesztőbizottságok; MKE
eln ö k ), n em zetköz i ko nferen ciák
rends zeres meghívot tja és többnek
is elnöke.
Többek közöt t a Zemplén-díj (40
év alatti); a Genius-díj; a Bruckner-díj
tulajdonosa; Kiváló PhD oktató.

Dr. Pavelka
Tibor
1957-ben szü
letett Békéscsabán. 1982-ben az ELTE
Természet tudományi Karán fizikus diplomát, majd
19 9 0 - b en e g yetemi d o kto r i cím et szerzet t.
Pályafutását az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetében kezdte a félvezető-fizikai osztályon, 1988–89-ben
vendégkutató volt az erlangeni Fraunhofer Intézetben. A Semilab Zrt. egyik
alapító tagja. A cég fejlesztői tevékenységét annak alakulásától, 1990-től
irányítja, kezdetben tudományos osztályvezetőként, majd tudományos igazgatóként, 1995-től vezérigazgatóként.
Vezetése alatt a cég a világ legnagyobb napelemipari, valamint az 5.
legnagyobb félvezetőipari mérőberendezés gyártó vállalkozásává vált.
2002-től a Semilab Zr t. több félv ezető- és napelemipari céget fel
vásárolt, amelyek technológiáját sikeresen integrálta a cég portfóliójába.
Cége elnyerte az OMFB Innovációs
Különdíját (1992, 1993), az Oktatási
Minisztérium Innovációs Díját (2000)
és az NKTH Innovációs Díját (2005).
35 szakmai közlemény szerzője
257 független hivatkozással, továbbá
3 nemzetközi szabadalommal ren
delkezik.

Elismerések: MTA Ifjúsági Díj (1988),
MTA Fizikai Díj (2011), SEMI (félvezetőipari
berendezés- és anyaggyártók szövetsége) Európai Díj (2011).

Dr. Tóth
Miklós
Budapesten születet t
1950 -ben. Az ELTE Természettudományi
Karán 1974-ben biológiakémia szakos tanári diplomát szerzett. A mezőgazdasági tudomány doktora 1997 óta. A Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja (2010). Jelenleg az MTA ATK Növényvédelmi Intézetének kutatóprofesszoraként dolgozik. Kémiai ökológia és növényvédelmi rovartan a
szakterülete.
Tóth Miklós az új, szelektív növényvédelmi irányzatok meghatározó
személyisége, aki kezdettől fogva a
kártevő rovarok elleni környezetkímélő
módszerek alapjait tanulmányozva
tette meg kiemelkedő felfedezéseit,
és indította el hazánkban a kémiai
ökológián belül a rovarferomonok alapkutatási szintű vizsgálatát. Hetvenhat
kártevő rovarfaj feromonjának kémiai
szerkezetét azonosította.
Eredményeiről mintegy 200 közleményt jelentetett meg külföldi és
hazai szaklapokban. Felfedezései közvetlen gyakorlati felhasználáshoz vezettek: 9 szabadalmára alapozva a
CSALOMON feromoncsapda-családot
alakította ki, 1996-ban az OMÉK Nagydíját elnyerve. Kukoricabogár csapdája
az EU országok számára ajánlott csapdatípus.
Tudományos díjai: Akadémiai Ifjúsági Díj (megosztott) 1984; Certificate
of Appreciation, USDA 1995; MTA
NKI Intézeti Díj 2002; Akadémiai Díj
(megosztott) 2003; Horváth Géza Díj,
2003.
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2012
H ATÁ R O N T Ú L I A L KOTÓ

Dr. Dán
András
1943-ban Budapesten születet t . A BME V illam os
m ér n ö k i k ar án vé gzett
1966-ban, 1971 óta a BME
Villamosművek Tanszék (jelenleg VET)
oktatója. Kandidátus 1983-ban, MTA
doktora 2005-ben, ekkor habilitált is.
MTA Köztestület, Elektrotechnika
Bizottság tagja, IEEE Senior member,
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Etikai Bizottság elnöke. Tagja a VIK és
a GK Doktori Iskola Tanácsának. Rendszeresen vezet PhD hallgatókat. Az
utóbbi öt évben három TDK és OTDK
első helyezés.
Főbb kutatási területei: feszültségminőség, VER méréstechnikája, a piacnyitás hatása a VER üzemi viszonyaira,
teljesítményelektronika alkalmazása a
VER-ben, smart grid, kiserőművek rendszer integrálása.
121 publikáció, 11 szabadalom szerzője, illetve társszerzője, mintegy 150
kutatási és műszaki jelentés alkotója.
Aktuális munkák: háztartási kiserőművek, smart meter, smart grid vizsgálatok, a LED világítás kérdései.
Sok szor szerepel hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon
(előadó, tisz tségek, felkér t előadás,
tutorial).
Kitüntetései: Rektori nívódíj, Kiváló
feltaláló bronz fokozat, nívódíj, 3 Déri
díj (MEE), tiszteletbeli Mérnök Kamarai
tag, Szent-Györgyi Albert-díj (2009).

Dr. Imecs
Mária
19 4 8 - b an s z ületet t Ko lozsváron. Villamosmér
nöki diplomát év fol yamelsőként rek tori kit ünte
téssel (1970) és a műszaki tudományok
doktora címet (1989) a Kolozsvári Politechnikai Intézetben szerzett, ahol
1975-től tanársegéd. 1990-től docens
és 1992-től professzor a Kolozsvári Műszaki Egyetemen, a Villamos Hajtások
és Robotok tanszék vezetője (1997–
2008), doktorátus-vezető tíz megvédett dokt ori tézissel. 2003-tól a SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi karának
társult egyetemi tanára.
1990 után 20 kutatási program vezetője. DAAD ösztöndíjas az Erlangeni
Egyetemen (1991). A dániai Aalborgi
Egyetemen (1998) és a Veszprémi
Pannon Egyetemen (2012) kutatott és
oktatott. Hat találmány, hét könyv, számos egyetemi jegyzet, több mint 250
tudományos dolgozat szerzője.
Az EPE–PEMC Council, az MTA köztestületi tagja (2000).
Elismerések: a Román Tudományos
Akadémia Traian Vuia Díj (1991), a Magyar Feltalálók Egyesületének Géniusz
’96 Díja, a Romániai Mérnökök Általános Szövetségének (AGIR) Villamos
Hajtások Társaságának Érme és Diplomája (2000), OPTIM-ABB Prize Paper
Award I. díj (2002), Miskolci Egyetem
Professor Honoris Causae (2008), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Oklevele (2011).
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• A 2012-ben adományozott díjat egy Magyarországon élő, magyar állampolgárságú és egy határainkon túl
alkotó, magyar nemzetiségű, magyarul beszélő olyan mérnök nyerhette el, aki a villamosenergia-ipar és a
kapcsolódó szakterületen nyújtott kiemelkedő teljesítményt.
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Ifj. Duda
Ernő
1968-ban Budapesten született. 18 vállalkozás alapításában vett részt, amelyek
közül 3 piacvezető lett
Magyarországon, egy pedig világviszonylatban is. Alapítója és elnökvezérigazgatója a Solvo Biotechnológiai Zrt.-nek, ami háromfős garázscégből vált egy több mint 100
fős – közülük 40 fő PhD-val is rendelkező – nemzetközi szakembergárdát foglalkoztató, globális piacvezetővé. A cég 130 terméket és szolgáltatást nyújt 450 ügyfelének, köztük
az összes nagy gyógyszergyárnak és
biotechnológiai cégnek 35 országban. Alapítója és elnöke a Magyar
Biotechnológiai Szövetségnek is. Hat
évig tagja volt a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsnak és
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány Kuratóriumának. Címzetes egyetemi docensként a Szegedi
Tudományegyetemen magyarul és angolul is tanít, ill. előadásokat tart Debrecenben, Pécsett, a BME-n, a Corvinuson és a Semmelweis Egyetemen is.
Cégének elismerései közül a legjelentősebbek a Magyar Innovációs Nagydíj és az Év Vállalata Díj, amikkel a hazai
biotechnológiáért kifejtett kiemelkedő
szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül jutalmazták.

Dr. Katona
Tamás János
1948-ban született Bátán.
1973-ban okleveles mérnök-hőfizikusként végzett
a Moszkvai Energetikai
Egyetemen, 1984-ben kandidátusi fokozatot, 2012-ben pedig az
MTA doktora címet szerzett.
1973–1983 között az Atomenergia
Kutatóintézet tudományos munkatársa,
1983–1995 között különböző műszaki
beosztásokban a Paksi Atomerőmű

Zrt.-nél dolgozott, ahol 1995-től tudományos tanácsadó és a Pécsi Tudományegyetem tudományos főmunkatársa. A z MTA Pécsi Területi Bizot tságának alelnöke, a Magyar Mérnökakadémia tagja. Irányításával és
tudományos eredményei alapján valósult meg a Paksi Atomerőmű földrengés-biztonsági megerősítése.
Elsőként vetette fel az atomerőmű
üzemidő hosszabbításának lehetőségét, s irányította az előkészítő munkákat.
Kutatási területét az atomerőművek
biztonsága szerkezeti integritással
összefüggő kérdései képezik. 180 cikk,
előadás és öt könyvfejezet szerzője.
1974-ben Felsőoktatási Tanulmányi
Érdemérmet, 1981-ban Jánossy Díjat kapott. 1999-ben elnyerte a Pécsi
Akadémiai Bizottság Tudományszervezési Díját, 2009-ben a Zsolnai Díjat,
2011-ben a Tolna Megyei Mérnöki
Kamara Alkotói Díját és a Dél-Dunántúli Regionális Ügynökség Innovációs
Díját.

Dr. Peták
István
1971-ben született Szolnokon. 1995-ben általá
nos or vosi diplomát,
2000-ben PhD fokozatot a Semmelweis Egyetemen szerzett. 1997-ben Ösztöndíjas (Aachen, Németország). 1998-tól
2002-ig Fulbright Ösztöndíjas kutató (Memphis, Egyesült Államok).
2002-ben Magyary Zoltán Ösztöndíjjal tért haza. 2003-ban társalapítója a KPS Or vosi Biotechnológiai Kft.nek. 2004–10-ig a Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató
Intézetének, majd
2010-től a Magyar Tudományos Akadémia Patobiokémiai munkacsopor tjának tudományos főmunkatársa.
Tudományos igazgatója (2005) a
Racionális Hatóanyagter vező Laboratórium Kooperációs Kutatóközpontnak.
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Dr. Tóth
Magdolna
1951-ben született Nyírgyulajon. 1974-ben kertészmérnöki oklevelet,
1977-ben univ dr. címet
szerzett a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetemen. A mezőgazdasági tudomány kandidátusa
(1983), az MTA doktora (2007).
A Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető professzora, s kilenc évig
felsővezetői funkciókat (dékán, campuselnök, rektorhelyettes) is ellátott. Az
MTA Kertészet- és Élelmiszertudományi
Bizottságának elnöke, Tudományetikai
Bizottságának tagja. Részt vett a PomeFruitHealth COST Action 864 munkájában, az EU Fruit Breedomics Network
és az ISHS Commission Plant Genetic
Resources tagja.
Szűkebb szakterülete a pomológia
és a gyümölcsnemesítés. Az alma rezisztencia-nemesítés hazai megalapozója, kidolgozója. Négy államilag
elismert, szabadalmi eljárás alatt
álló almafajta és hét bejelentett fajtajelölt nemesítője, öt fajta honosítója.
Elsőként mutatott rá a régi hazai
almafajták, mint rezisztencia génforrások nemesítési értékeire. Közleményeinek száma 375.

Elismerései: Széchenyi Professzori
Ösztöndíj (1999). Földművelésügyi és
Vidék fejlesz tési Minisz teri Elismerő
Oklevél (1999). Magyar Köztársasági
Érdemrend Tisztikeresztje (2006). Tankönyv Nívódíj (2006). BCE Aranyérem
(2012).

Dr. Vígh
László
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2006-tól a Magyar Biotechnológiai
Szövetség tudományos és bioetikai
szakbizottságának elnöke.
2012-től a KPS Diagnosztika Zrt. tudományos igazgatója. A célzott daganatellenes gyógyszerek hatásmechanizmusának vizsgálata, és a személyre
szabott alkalmazásukhoz szükséges
molekuláris diagnosztikai módszerek
fejlesztése a kutatási területe. Munkája úttörő módon hozzájárult a
molekuláris orvostudományi kutatások gyakorlati hasznosításához a daganatos betegek kezelésében.
57 tudományos közlemény, többek
között 2010-ben a Nature Reviews Drug
Discovery felkért szerzője.

1950-ben, a Zala megyei
Magyarszerdahelyen szül etett. Kutatóvegyész diplomáját a JATE-n szerezte, munkásságát a Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetében kezdte 1975-ben. 1986-tól vezet önálló kutatócsoportot. 1991-ben
lett a biológiai tudományok doktora.
Munkásságának kiemelkedő állomása a membrán termoszenzor hipotézis megalkotása volt. 1994–2004-ig a
Biokémiai Intézet igazgatója, 2008-tól
az SzBK innovációs ügyekért felelős
főigazgató-helyettese. A Straub Örökség Alapítvány elnöke. 1997–2003 között a gyógyszerkutató-fejlesztő Bio
rex Rt. igazgatósági tagja, jelenleg a
Pharmapolis Gyógyszeripari Klaszter
alelnöke.
Külföldi tanulmányúton összesen
hat évig vett részt (Hollandia, Franciaország, USA, Japán). A Magyar Biokémiai
Egyesület alelnöke. 2004-ben az MTA
levelező, 2010-ben rendes tagja, 2005től a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára. 170 közleménye,
30 szabadalma van.
1998-ban – Joó Ferenc akadémikussal megosztva – Széchenyi-díjjal tüntették ki a sejtmembránok katalitikus
hidrogénezésére alapozott kutatásaiért. 2011-ben a Szegedért Alapítvány
Szőkefalvi-Nagy díjával jutalmazzák.
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2012 Rátai Dániel
Egy kisbolygó névadója
,
1985-ben született Buda
pesten. Édesapja író, újságíró, édesanyja magyar-lengyel-népművelés szakos
tanár, színháztörténész.
A fordulópont Dani életében középiskolás korában jött el, amikor is
a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 10. osztályos diákjaként elkezdett programozást tanulni.
Több évnyi programozással a háta
mögött, Daniban 18 évesen ötlött fel a
Leonar3Do ötlete, amely később középiskolai diákból cégtulajdonossá tette.
2005 májusában, Arizona, USA, IntelISEF: a 21 éven aluli tudósok és feltalálók olimpiájaként is emlegetett, 1447
résztvevőt felvonultató világdöntőn a
Leonar3Do-t a nemzetközi zsűri hat első
díjjal jutalmazta.
2008. szeptember San Jose, Tech Museum 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 soha magyar jelölt nem kapott.
2010. április, New York-i tőzsde, Kairos
Summit: Intelius Inte national Entrepreneurship Award.

2013 Árvai Péter
1979-ben született Svédországban, Karlskogában.
A stockholmi egyetem médiatechnikai mérnök szakán diplomázott 2006-ban.
Ösztöndíjasként Szingapúrban, majd Tokióban a FujiXeroxnál is tanult. Élt Budapesten, Tokióban, Stockholmban és San Franciscóban is.
A felhőalapú prezentációs szoftver
fejlesztő cég, a Prezi.com Kft. ügyvezetője és társalapítója, Somlai-Fischer
Szabolcs és Halácsy Péter mellett. Ő
alapította a svéd omvard.se-t, illetve az
ő nevéhez is fűződik az a szabadalmaztatott mobil hírolvasó is, ami elsőként
tette lehetővé TED előadások követését
mobiltelefonról. A Preziben üzleti modellként választott freemium modell
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azonnal cash-flow pozitívvá tette a céget, amire több befektető is felfigyelt,
így 2009-ben megtörtént az első kockázati 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 Szilícium 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 Budap esten. A Tresorit alapí
tójának és a termék kriptográfi
a i és titkosítási
technológiája egyik kitalálójának, a Tresorit ügyvezető igazgatójának „sikertörténete” akkor kezdődött, amikor
mindössze 12 évesen megkapta az első
kriptográfiai könyvét. Ez felkeltette érdeklődését a digitális adatvédelem iránt.
10 évvel később már két diáktársával céget alapított az interneten hozzáférhető
információk illetéktelen eltulajdonításának megakadályozására.
István a Tresorit alapítása előtt diákként a BME CrySys Laborban és a svájci
Ecole Polytechnique Federale De Lausanne 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. tanácsadójaként, majd a Future Office Network
ügyvezetőjeként is dolgozott. Önállóan,
majd később a Tresorittal is több versenyen 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 Innovációs Díjat és az Eurocloud Díjat, melyekre hazai vonatkozásuk miatt különösen büszkék.
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2011

Dr. Harsányi Gábor
1958. Budapest
villamosmérnök

Dr. Imre Sándor
1969. Budapest
villamosmérnök

Dr. Jereb László
1947. Sopron
villamosmérnök

Losonczi Áron
1977. Szolnok
építészmérnök

Dr. Matuz János
1947. Gödöllő
mezőgazdasági genetikus
szakmérnök

Dr. Molnár József
1954. Debrecen
villamosmérnök
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1981-ben született Párkányban. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi
Egyetemen kezdte, ahol
mérnök-informatikus oklevelet szerzett 2005-ben.
Ezt követően számos neves külföldi felsőoktatási intézménynek volt hallgatója:
a svájci EPFL (Swiss Federal Institute of
Technology) mesterképzésén az ing. sys.
com. dipl. EPF titulust szerezte meg 2010ben. Ezek mellett részt vett a Stanford és
a Cambridge egyetemek üzleti képzésein
is. A SmartVineyard technológiát fejlesztő
QuantisLabs Kft. alapítója és ügyvezetője.
A szenzorokra és felhőalapú szolgálta-

tásokra épülő SmartVineyard rendszer immár több ezer hektáron teszi lehetővé a
vegyszerhasználat optimalizálását pontos,
mikroklimatikus viszonyokon alapuló előrejelzések és távolról elérhető szolgáltatások révén.
A SmartVineyard technológiát 2014-ben a
kaliforniai Berkeley Egyetemen 20 000 innováció közül a legjobb 10 közé választották, 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.
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2015 Árendás Csaba

Dr. Simig Gyula
1947. Budapest
vegyészmérnök

† Dr. Szántay Csaba
1928. Salgótarján
vegyészmérnök
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2010

† Dr. Kéri György
1950. Budapest
kutatóvegyész

Dr. Bedő Zoltán
1951. Debrecen
agrármérnök

Dr. Czitrovszky Aladár
1951. Técső
fizikus

Dr. Gerse Károly
1947. Budapest
gépészmérnök

Dr. Prószéki Gábor
1954. Budapest
matematikus

Dr. Sperlágh Beáta
1963. Budapest
orvos

Dr. Szépvölgyi János
1945. Hódmezővásárhely
vegyészmérnök
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20 09

Dr. Dombi Péter
1976. Szeged
fizikus

Dr. Warren Chan
1974. Kína
orvosbiológiai mérnök

Dr. Blaskó Gábor
1950. Szombathely
vegyészmérnök

Blaskovics Ferenc
1938. Hódmezővásárhely
gépészmérnök

Dr. Dékány Imre
1946. Szeged
vegyész

Dr. Palkovics László
1965. Zalaegerszeg
autógépész mérnök

† Dr. Székely Vladimir
1941. Budapest
villamosmérnök

Dr. Trampus Péter
1947. Budapest
gépészmérnök
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Gili László
1952. Alsógöd
villamosmérnök
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20 08

Apáthy István
1945. Eichstätt
villamosmérnök

Dr. Bársony István
1948. Nyíregyháza
villamosmérnök

† Dr. Duschanek Valéria
1950. Celldömölk
tartósítóipari mérnök,
mérnök-biológus

Dr. Friedler Ferenc
1953. Veszprém
matem

Dr. Kisbán Sándor
1949. Szeged
híd és szerkezetépítő
mérnök

Dr. Tulassay Tivadar
1949. Galánta
orvos
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Vámos Zoltán
1964. Budapest
villamosmérnök
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20 07

Dr. Arányi Péter
1948. Budapest
vegyész

Farkas József
1952. Felsőtárkány
gépészmérnök

Dr. Fésüs László
1947. Hernádnémeti
orvos

† 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 K ÖZ I G Á B O R D É N E S - D Í JA S O K

20 06

Dr. Czirók András
1973. Miskolc
fizikus

Dr. Nico F. Declercq
1975. Belgium
fizikus
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N O V O FE R A L A P Í T VÁ NY G Á B O R D É NE S-DÍ J 2006–2004

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

20 06

Dr. Petis Mihály
1947. Nyírderzs
agrármérnök

Bogsch Erik
1947. Budapest
vegyészmérnök, mérnökközgazdász

† Dr. Kertész Zoltán
1943. Girincs
agrármérnök

Dr. Molnár Béla
1965. Kisvárda
belgyógyászgasztroenterológus

Dr. Rudas Imre
1949. Budapest
gépgyártás-technológus
üzemmérnök,
alkalmazott matematikus

Dr. Sallai Gyula
1945. Budapest
villamosmérnök

Dr. Sarkadi Balázs
1948. Budapest
orvos

Dr. Kocsor András
1971. Gödöllő
programtervező
matemetikus

Kovács F. László
1942. Tényő
vegyészmérnök, mérnökközgazdász

Dr. Lustyik György
1946. Szarvas
fizikus

Dr. Pap László
1943. Fehérgyarmat
villamosmérnök

Somosi László
1946. Györe
gépészmérnök

Dr. Tóth László
1946. Debrecen
gépészmérnök

Dr. Marosvölgyi Béla
1942. Sátoraljaújhely
erdőmérnök

Dr. Monostori László
1953. Budapest
villamosmérnök

† Somogyi István
1946. Monor
gépészmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

20 05

† Dr. Nyiredi Szabolcs
1950. Budapest
gyógyszerész

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

20 0 4
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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 K ÖZ I G Á B O R D É N E S - D Í JA S O K

20 03

Dr. Pavel A. Belov
1977. Szentpétervár
fizikus

N O V O FE R A L A P Í T VÁ NY G Á B O R D É NE S-DÍ J 2004–2003

Dr. Szabó Csaba
1967. Győr
orvos

Dr. Gali Ádám
1973. Budapest
villamosmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

20 03

Csornai Gábor
1950. Budapest
matematika-fizika tanár

Dr. Dömölki Bálint
1935. Budapest
matematikus

† Dr. Henk Tamás
1948. Budapest
villamosmérnök

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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N O V O FE R A L A P Í T VÁ NY G Á B O R D É NE S -DÍ J 2002–2000

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

20 02

Dr. Barkóczi István
1951. Szikszó
gépészmérnök

Dr. Görög Sándor
1933. Szombathely
vegyész

Dr. Berta István
1949. Debrecen
villamosmérnök

Dr. Fülöp Ferenc
1952. Szank
vegyész

Dr. Darvas Ferenc
1942. Budapest
vegyészmérnök

Dr. Csikai Miklós
1942. Kecskemét
kertészmérnök

Hetzmann Albert
1948. Szár
villamosmérnök

Dr. Mersich Iván
1948. Sopron
matematika-fizika tanár,
meteorológus

Dr. Páczelt István
1939. Nyírparasznya
gépészmérnök

Dr. Szatmári Sándor
1955. Szolnok
fizikus

Dr. Kóczy T. László
1952. Budapest
villamosmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

20 01

Dr. Lajtha György
1930. Budapest
villamosmérnök

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

20 0 0

Dr. Baranyi Péter
1970. Kalocsa
villamosmérnök,
mérnöktanár
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Dr. Georg Pretzler
1965. Graz
fizikus

20 0 0

Dr. Fogassy Elemér
1943. Budapest
vegyészmérnök,
gyógyszerkémiai
szakmérnök

Dr. Keviczky László
1945. Ráckeve
villamosmérnök

† Dr. Kovács Magda
1931. Budapest
villamosmérnök, mérnökközgazdász

Lepsényi István
1949. Budapest
mérnök

Szalóczy Zsolt
1963. Zebegény
fizikus

Dr. Szász András
1947. Budapest
fizikus

N O V O FE R A L A P Í T VÁ NY G Á B O R D É NE S-DÍ J 2000–1998

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

Dr. Szendrő Péter
1938. Budapest
mezőgazdasági
gépészmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1999

Csapody Miklós
1939. Debrecen
villamosmérnök

Dr. Drozdy Győző
1955. Budapest
villamosmérnök

Dr. Kemény Tamás
1932. Budapest
gépészmérnök,
villamosmérnök

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

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1998

Bojár Gábor
1949. Budapest
fizikus

Havass Miklós
1940. Szeged
matematikus

† Dr. Hertelendi Ede
1950. Szeged
fizikus
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N O V O FE R A L A P Í T VÁ NY G Á B O R D É NE S-DÍ J 1998–1996

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

Dr. Bitó János
1936. Szeged
matemetikus-fizikus

Bolyky János
1950. Ózd
villamosmérnök, mérnökközgazdász

† Dr. Hermecz István
1944. Szeged
vegyészmérnök

Papp Sándor
1955. Fehérgyarmat
járműgépész

† Turi János
1937. Kisújszállás
mezőgazdasági mérnök,
vetőmag-gazdálkodási
szakmérnök

Dr. Valastyán Pál
1946. Nagylak
technológus mérnök

Fodor István
1943. Mérk
villamosmérnök

† Dr. Harsányi Kálmán
1927. Budapest
vegyészmérnök

† Dr. Öllős Géza
1928. Apácaszakállas
vízépítőmérnök

Pomezanski György
1942. Budapest
magyar-történelem szakos
tanár

Réti Vilmos
1949. Salgótarján
kohómérnök

Szalai Gábor
1947. Balatonalmádi
gépészmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1997

† Dr. Naszlady Attila
1931. Budapest
általános orvos,
belgyógyász, kardiológus

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1996

Dr. Pap Géza
1942. Élesd
vegyészmérnök
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1996

Dr. Chris J. Jacobsen
1964. USA
fizikus

Dr. Szipőcs Róbert
1964 Zalaegerszeg
villamosmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1995

Dr. Horváth Mátyás
1935. Nagylak
gépészmérnök

Dr. Magda Sándor
1946. Ludas
agrármérnök

Dr. Nemcsók János
1949. Békásmegyer
biológus

Pápics József
1956. Bolhó
villamosmérnök, hírközlési
szakmérnök

† Dr. Pázmándi Gyula
1940. Budapest
vegyész- és gazdasági
mérnök

† Dr. Pungor Ernő
1923. Vasszécsény
vegyészmérnök

N O V O FE R A L A P Í T VÁ NY G Á B O R D É NE S-DÍ J 1996–1994

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

Rubik Ernő
1944. Budapest
építészmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

199 4

Dr. Bokor József
1948. Tiszadob
villamosmérnök

Dr. Farkas Ottó
1930. Ungvár
kohómérnök

† Dr. Gordos Géza
1937. Budapest
villamosmérnök

† 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 O V O FE R A L A P Í T VÁ NY G Á B O R D É NE S -DÍ J 1993–1992

N E M Z E T K ÖZ 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

Dr. Budai Zoltán
1935. Budapest
vegyészmérnök

† Dr. Cselényi József
1936. Miskolc
gépészmérnök

Dr. Havas Jenő
1938. Kaposvár
vegyészmérnök

† Roboz Péter
1934. Budapest
fizikus

† Dr. Roska Tamás
1940. Budapest
villamosmérnök

Tárcza László
1944. Doboz
villamosmérnök

Dr. Bárczy Pál
1941. Budapest
kohómérnök

Bobest Éva
1937. Budapest
vegyészmérnök, műszeres
analitikai szakmérnök

Igali Györgyné
1941. Budapest
vegyésztechnikus,
folyamatszervező

Marczis Gáborné
1947. Tüskevár
kohómérnök

Soós Gábor
1938. Budapest
mérnök, vasbetonépítő
szakmérnök

Dr. Szundy Tamás
1941. Debrecen
mezőgazdasági mérnök,
mezőgazdasági genetikus
szakmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1993

Dr. Horváth József
1933. Kámon
vegyészmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1992

Dr. Körtvélyessy Gyula
1944. Budapest
vegyészmérnök, vegyipari
műveletek szakmérnöke
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1991

Balogh Tibor
1956. Budapest
villamosmérnök

† Dr. Ferenczi György
1946. Budapest
fizikus

Dr. Frank József
1945. Hódmezővásárhely
biológia-földrajz szakos
tanár

† Dr. Ormós Zoltán
1940. Kisújszállás
vegyészmérnök

Pázmányi Gábor
1947. Budapest
olaj- és gázmérnök

† Dr. Rapcsák András
1943. Debrecen
villamosmérnök, fizikus

N O V O FE R A L A P Í T VÁ NY G Á B O R D É NE S -DÍ J 1991–1989

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

† Dr. Sigrai Tibor
1931. Kispest
híd- és szerkezetépítő
mérnök, acélszerkezeti
szakmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1990

† Bódi Béla
1934. Eger
gépészmérnök,
gazdasági mérnök

Ilinyi János
1947. Budapest
gépészmérnök

Dr. Lehoczky László
1946. Jákfalva
gépészmérnök

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

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

1989

Bárác Imre
1932. Zágráb
energetikus szakmérnök

† Csató János
1939. Csenger
villamosmérnök

Kóbor László
1943. Dunaföldvár
iparjogvédelmi szakértő
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G Á B O R D É N E S - D Í J A S O K K LU B J A

GÁBOR DÉNES-DÍJAZOTTAK KLUBJA
A Gábor Dénes-díjjal kitüntetett
szakemberek 1997-ben klubot alapítottak azzal a céllal, hogy elősegítsék a
magyar műszaki értelmiség kiemelkedő
tagjainak közösségi életét, hogy válaszokat fogalmazzanak meg a hazai és a
világ műszaki, társadalmi kihívásaira. A
klub igyekszik a gazdasági, műszaki, társadalmi jelentőségű ügyekben szakértői
vélemények, állásfoglalások kialakítására, ezek nyilvánosságra hozatalára. A
klub számára jelentős erkölcsi-elvi kérdést képvisel, hogy tevékenységük kiterjedjen a magyar társadalom gyenge
pontjainak erősítésére is. E célkitűzések
részeként a kiemelt figyelmet fordít az
innovációra, az oktatásra, tapasztalataival és anyagi eszközeivel segíti a fiatalokat, a jövő nemzedékét. A vezetőség
fokozott feladatának tekinti a tudós
emlékének ápolását, a hagyatékának
gondozását, segíti a Gábor Dénes-díj
fennmaradását, szellemiségének továbbadását.

BIC Hungar y) és az InnoStudio közös
szer vezésében került megrendezésre.
A konferencia délelőt ti rendez vényen
az űrkutatásér t felelős minisz teri biztos, Ferencz Orsolya beszélt arról,
hogy a kormány megdupláz ta az űrkutatási terület támogatását. A z ESA BIC
Hungar y vezetője, Tandi Zsuzsanna
elmondta, hogy az űrkutatás pozitívan hat az innovációra, s a fejlesz tések idővel leszivárognak a hétköznapi
életbe is.

Tandi Zsuzsanna, a BIC Hungary vezetője

A klub elnöke Dar vas Ferenc vegyészmérnök, az elnökhelyet tes Ilinyi János gépészmérnök. A z Intéző
Bizot tság tagjai: Dömölki Bálint informatikus, Friedler Ferenc matematikus, Garay Tóth János gépészmérnök, Haidegger Tamás villamosmérnök, Sarkadi Balázs or vos-biológus
és Zárda Sarolta közgazdász. A klubtitkár Ács Tünde Fatima kulturális
antropológus.
Dr. Lévai Péter József a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója

Darvas Ferenc a Gábor Dénes-díjasok Klubjának
elnöke

A z év első rendez vénye 2020. január 16-án, az Európai Űrügynök ség magyarországi Üzleti Inkubátorháza (ESA

90

Szabó István az NKFI tudományos és nemzetközi elnökhelyet tese
kiemelte, hogy az űr technológiák
fejlesz tését és földi hasznosítását kiemelten fontosnak tar tja. Dr. Lévai
Péter József a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója kifejtet te, hogy
az ESA NT TI és BIC Magyarországon sikeresen működik és támogatja a szervezet további működését. Dr. Dar vas
Ferenc klubelnök bemutat ta az immáron több, mint 230 tagot számláló
Gábor Dénes-díjasok Klubját. A z eseményen rész t vet t Farkas Bertalan,

az első magyar űrhajós is, aki szerint
utóda 3- 6 hónapig kutathat majd a
Nemzetközi Űrállomáson. A konferencia után a klub work shopja kezdődöt t,
melyen előadot t az ESA BIC Hungar y
vezetője, Tandi Zsuzsanna, Eged
Bertalan a Spectrafold Kf t ügy vezetője, Dr. Hirn Attila, az MTA EK
Űrdozimetriai Csopor tjának vezetője,
Dr. Mezőhegyi Gergő, az InnoStudio
Űrkémiai Divíziójának vezetője és Dr.
Dar vas Ferenc, a ThalesNano elnöke, Guy Samburski, a svájci-izraeli
SpacePharma cég, kémiai-gyógyszertechnológiai vezetője.

elterjedéséér t a személyi higiéné hiányos gyakorlata is felelős. A z utolsó
előadó Dr. Szente Lajos (CycloLab,
tud. tanácsadó, társalapító) elmondta,
hogy jelenleg az egyik legígéretesebb
koronavírus elleni szer a Gilead cég
Remdesivir nevű hatóanyaga, melyhez a CycloLab szállítja a saját szabadalommal védet t formulációs komponensét. (A Klubról és előadásairól
bővebben: ht tp://gabordenesklub.hu)

G Á B O R D É N E S - D Í J A S O K K LU B J A

GÁBOR DÉNES-DÍJAZOTTAK KLUBJA

Dr. Mezőhegyi Gergő, az InnoStudio Űrkémiai
Divíziójának vezetője, Farkas Bertalan első magyar
űrhajós, Ács Tünde Fatima Gábor Dénes-díjasok
Klubjának titkára.

A szeptemberi klubestet befolyásolta a pandémia, így a klub megtar tot ta az első nagysikerű online
rendez vényét, „COVID -19: tulajdonságok, védekezési lehetőségek ” címmel, melyen olyan Gábor Dénes-díjas
szakemberek adtak elő, akik a vírus tulajdonságaival, fer tőzőképességével,
kimutathatóságával és az ellene való
védekezés lehetőségeivel foglalkoznak. A nyitóelőadó Prof. Dr. Merkely
Béla (SOTE, rek tor) bemutat ta a
COVID -19 magyarországi jár vány első/
második hullámának epidemiológiai
jellegzetességeit, a jár ványügyi védekezés lehetséges formáit. Prof. Dr.
Lacza Zsombor ( TE, rek torhelyet tes) a
plazmaterápia bevezetéséről szólt. Dr.
Haidegger Tamás (ÓE-EKIK igazgató,
HandInScan társalapító) bemutat ta,
hogy a COVID -19 példa nélküli gyors
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I N M E M O R I AM G Á B O R D É NE S 2019–2015

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES ELISMERÉS
2017
2019

Gál József

Dr. Gyulai József

matematikus, holográfus

fizikus, professor emeritus,
Prima- és Széchenyi-díjas akadémikus

2019

2017

Kosztolányi Tamás

Dr. Weisz Ferenc

gépészmérnök, a NOVOFER Távközlési
Innovációs Zrt. nyugalmazott irodavezetője

matematikus, egyetemi tanár

2016

2019

Pomezanski György

magyar-történelem szakos tanár,
televíziós műsorvezető

2018

2015

Árok s z állási L aura

okleveles geológus mérnök
okleveles fizikatanár
Zentai Gimnázium fizikatanára

92

Dr. Kovács László

matematika–fizika szakos középiskolai tanár,
fizikatörténész

† Dr. Ginsztler János

gépészmérnök, a BME egyetemi tanára,
a Magyar Mérnökakadémia üv.elnöke,
az MTA rendes tagja

Dr. Bitay Enikő

mérnök-informatikus, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem docense,
az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára

2014

Garay Tóth János

a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának
volt elnöke

I N M E M O R I AM G Á B O R D É NE S 2014–2010

2011

2014

2011

† Dr. Németh József

Dr. Szelezsán János

címzetes egyetemi tanár,
technikatörténész

matematikus, a Gábor Dénes Főiskola egyik
alapítója, oktatója és egykori rektora, a Főiskolát
fenntartó Alapítvány kuratóriumi elnöke

2010

2013

Prof. Erol Gelenbe

az Imperial College, London professzora

2012

Dr. Krausz Ferenc

kísérleti fizikus, elektromérnök, akadémikus,
a Max Planck Institute of Quantum Optics
igazgatója, a Müncheni Ludwig-Maximilian
Tudományegyetem tanszékvezető
egyetemi tanára

2010

Dr. Csermely Péter
egyetemi tanár, biokémikus

Szabó Sándor

holográfus

93

I N M E M O R I AM G Á B O R D É NE S 2009–2007

20 07

20 09

Dr. Michelberger Pál

akadémikus, egyetemi tanár, a BME volt
rektora, a MTESZ korábbi elnöke

20 09

John Nichols

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete

20 07

Dr. Náray-Szabó Gábor

Dr. Kroó Norbert

akadémikus, egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárának főigazgatója

20 07

20 08

† Dr. Detrekői Ákos
akadémikus, egyetemi tanár,
a Műegyetem korábbi rektora,
az NHIT elnöke

20 08

Dr. Fayl Ivor

okleveles közgazda, bejegyzett könyvvizsgáló,
a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának,
majd felügyelő bizottságának egykori elnöke

20 07

Nyiri Lajos

villamosmérnök, szakdiplomata,
egykori TéT attasé,
az OMFB volt elnöke
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fizikus, akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia alelnöke

Kampfl József

szobrászművész

20 05

Prof. Sir Eric Ash

Dr. Horvai György

a londoni Imperial College egykori
rektora

20 06

az Iparfejlesztési Közalapítvány
kuratóriumi elnöke

I N M E M O R I AM G Á B O R D É NE S 2006–2002

20 06

20 0 4

Czigány Magda

Dr. Bendzsel Miklós

az Imperial College London Könyvtárának
nyugalmazott főigazgatója

20 06

a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

20 03

A szegedi Gábor Dénes
Gimnázium és Műszaki
Szakközépiskola

Jamrik Péter

vezérigazgató, a NOVOFER Alapítvány
és a Gábor Dénes-díj alapítója

20 02

20 06

A SOLART Produkció
alkotó kollektívája

† Dr. Greguss Pál

nyugalmazott egyetemi tanár, a nemzetközi
Gábor Dénes-díj bizottság elnöke
(posztumusz)
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KÖ NY VE K

KÖ N Y V E K

Öröklött, nagy Varázs, holtak idézője,
messze nemzedékek egymáshoz fűzője;
mert csak a Könyv kapcsol multat a jövőbe,
ivadék lelkeket egy nemzetté szőve.
Babits Mihály

Dr. Greguss Pál:
A holográfia hajnala
és horizontja

T. E. Allibone:
Gábor Dénes
(2000)

Gábor Dénes:
Találjuk fel a jövőt
(2001, 2014)

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

Holográfia és humanizmus
(1998)
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Gábor Dénes-díjasok
az innováció élvonalában
(2003, I., 2009, II. kötet)

Gábor Dénes:
Az érett társadalom
(2005)

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

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

E M L É K TÁ B L Á K É S S ZO B R O K

E M L É K E K É S S ZO B R O K

Gábor Dénes márványtábla az Info Parkban,
a Gábor Dénes utcában (2005)

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

Emléktábla a Miskolci
Egyetem Informatikai
Intézetében (2000)

Gábor Dénes emléktábla
a Falk Miksa utca 30. szám
alatti lakóházán (2000)
Gábor Dénes hologram szobor a BME
Informatikai épületében (2005)

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

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

Gábor Dénes mellszobor
a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
szoborparkjában (2000)
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TÁMOGATÓK

K Ö S ZÖ N E T

Köszönet mindazoknak, akik az Alapítvány fennmaradását, a Gábor Dénes-díj, illetve
a Gábor Dénes Szellemi Örökség Program megvalósítását 2020-ban támogatták, éves
kiadványunk megjelenését segítették, felhívásainkat népszerűsítették.
AZ ALAPÍTVÁNYI CÉLOK TÁMOGATÓI
Innovációs és Technológiai
Minisz térium
Foxconn
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
NOVOFER Zrt.

Magyar Gyógyszerészi Kamara
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület
Magyar Minőség Társaság
Magyar Tudományos Akadémia  

OTP Bank Nyrt.

Magyarországi Gyógyszergyártók Orsz.
Szövetsége

WebEye Telematics Zrt.

MANÓ Hologram

ANK Autós Nagykoalició

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák

Karsai Műanyagtechnikai Holding Zrt.
SERVIER Kutatóintézet Zrt.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Oktatási Hivatal

Egis Gyógyszergyár Zrt.
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Optikai Akusztikai Film- és
Szinháztechnikai Tudományos
Egyesület

EMIKA Elektromechanikai Zrt.

Rákóczi Szövetség

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda

Simonyi Szakkollégium

Patinorg Kft.
Jamrik Péter
1%-os SzJA hozzájárulás

Szellemei Tulajdon Nemzeti Hivatala

MÉDIATÁMOGATÓK
Greenfo.hu

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNEREK

Heti Válasz

Autós Nagykoalíció

Innotéka

AmCham Hungary

Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (MTVA)  

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Központ

MedicalOnline

Enterprise Europe Network

MMSZ Lapkiadó Kft.

Eötvös Lóránd Fizikai Társulat
Építéstudományi Egyesület
KELLO Könyvtárellátó Kft.
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
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Hiradó.hu

Gábor Dénes átveszi a Nobel-díjat a svéd királytól
(1971)
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