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GÁBOR DÉNES–DÍJ
átadó ünnepségek helyszíne a Parlament

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

Tisztelt
Olvasók!
Kedves
Barátunk!
Díjunk névadójának akkori és utókori nemzetközi- és
hazai ismertségét
jelentős mértékben növelte, hogy
50 évvel ezelőtt a
holográfia feltalálása okán elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Ezt az
évfordulót – hozzákötve születésének tavalyi
120. évfordulójához, „Gábor Dénes Emlékévek” rendezvénysorozattal ünnepeljük. A
széles tematikájú programok sora az emlékfa
ültetéstől, számos hazai- és határon túli rendezvényen keresztül, síremlékének londoni
megújításig terjedt. A tavaly még csak szűk
körben feltételezett harmadik-, majd negyedik pandémiahullám miatt lelkesedésünk és
tenni akarásunk nem lanyhult, ám néhány elképzelésünk végrehajtását a kialakult helyzet
végül nem tette lehetővé. E rendezvénysorozat koronája a 33. alkalommal megrendezésre
kerülő díjátadási ünnepségünk.
A 2021-es Gábor Dénes-díjat azzal a tudattal
hirdettük meg, hogy idén végre visszatérhetünk a megszokott élethelyzetekbe és a Parlament falai között adhatjuk át a díjakat. A rendkívül színvonalas felterjesztéseket, a hatalmas
értéket képviselő innovációkat létrehozó – a
díjazási lehetőségeinknél lényegesen nagyobb
számú – kiválóságok közül az idei díjazottak
kiválasztásának felelősségteljes munkáját elvégző Kuratóriumunk is ezzel a reménnyel dolgozott. (E reményünk jelen kiadványunk nyomdába adásának időpontjában még él.)
Ugyanakkor látszanak azok a hosszú távon is
megoldásért kiáltó, embert próbáló helyzetek, világméretű változások, amelyeket nem,
vagy nemcsak a pandémia okoz. Az emberiség
egyik legnagyobb kihívása a globális felmelegedés okozta meteorológiai- és környezeti
változások hatásainak kezelése. A földrészeken
átnyúló „népvándorlások”, az energiaigény és
az energiatermelés közti különbségekből fakadó gazdasági-, technológiai- és társadalmi
feszültségek nagy veszélyekkel és tudományos
kihívásokkal járnak. A mesterséges intelligencia
segítségével a képződő digitális lábnyomok és

mérhetetlen adatmennyiség felhasználásával
az embereket, a társadalmakat és a kultúrákat is befolyásoló folyamatok a felelős természettudósok, kutatók, feltalálók fantáziáját is
megmozgatja. Tevékenységük, eredményeik
segítenek a nehézségek leküzdésében és abban, hogy – Gábor Dénes ismert gondolatát
felhasználva – az ember, aki korábban a természettel állt szemben, mostantól a saját természetével tudjon szembe szállni.
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Díjazottjaink mind-mind ebbe a – méltán elismert – körbe tartoznak. A határainkon túl dolgozó biológus kutatási eredménye az egyik
alapját adta az mRNS alapú szérumoknak, az
életmű-díjjal kitüntetett gépészmérnök az
erőművek, a nukleáris technológia biztonságosabb használatára tette fel az életét, építőmérnök díjazottunk eredményeit világszerte a
földrengés-biztonsági megoldásokban használják, elgondolásai a legtöbb, nemrég felépült híd koncepciójában megtalálhatók. Az
életminőség javítását, egyben az orvostudomány technológiai fejlesztését újszerű irányból
közelítette meg a digitális képalkotás kiértékelés hatékonyságának növelését célul kitűző
kardiológus kutatónk. A statikai tudományát a
humánszövetek mechanikai jellemzőinek vizsgálatára alkalmazó építőmérnökünk, illetve az
általában az orvoslásban alkalmazott radiológiai eljárások ipari környezetbe történő eredményes átültetésével a mérnök-matematikus
professzor is a primer tanult ismereteitől eltérő
szakterületen értek el kiváló eredményeket. Az
ember-robot együttélése új perspektívát nyit
a mesterséges intelligencia felhasználása, a nehéz- és veszélyes munkakörnyezetben történő
emberi tevékenység kiváltása területén – vallja a villamosmérnöki tudását e szakterületen
gyakorló díjazottunk.
A következő években, évtizedekben is lesznek
olyan feladatok a természettudományos ismeretek valós erejében bízó és azért tenni akaró
tudóstársadalom előtt, amelyek sikeres megoldása létfontosságú az emberiség számára. Gábor Dénes óta tudjuk, hogy az innovátorok a
„tigris hátán lovagolnak”. Eredményeik éppúgy
felhasználhatók az emberiség érdekében, mint
önpusztításunkra, vagy éppen eszközt adnak
az áltudományok képviselői számára. Fontos
tehát, hogy tisztelegjünk díjazottjaink – a „jó oldalon” álló tudósok – teljesítményei előtt.
Jamrik Péter

Jamrik Péter
A NOVOFER ZRt. elnöke, az alapító képviselője
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JÖVŐ A KÉPZELET HOLOGRAMJAIBAN
A tudomány és a
technológia jövőt
alakító erejébe
vetett hit egyidős
a modern társadalomfilozófiák
felvilágosodástól napjainkig egymást
váltó sorozatával. Százötven éve lesz,
hogy Jókai Mór A jövő század regénye
disztópikus (örök háború) és utópikus
(örök béke) fejezeteiben az új anyagok
felfedezése és új eszközök megépítése
révén tartja mozgásban a cselekményt.
Több mint négy emberöltőt követően fedezi fel és adja ki 1994-ben Verne Gyula
ükunokája a Párizs a XX. században című,
elfektetett (1863-ra datált!) kéziratot,
amelyben a látnok író kísérteties pontossággal vázolta fel a múlt század számos
vívmányának a karrierjét. A világháló
alapú kommunikáció, a közlekedés TGV
típusú és gázüzem alapú lehetőségei
csakúgy, mint a televíziózás és a modern
épületgépészet klímaberendezésekkel
felszerelt felhőkarcolói mind a teremtő
képzelet csodái.
A Holdra szállás és az űrutazás előképeit
követően beszédes metafora, hogy amíg
Szerb Antal 1935-ben a marslakóknak írja
budapesti kalauzát, addig az amerikai
Manhattan-terv magyar tudósainak csoportját az 1940-es években ironikusan
marslakóknak titulálták. A Kármán-kráter
a Marson és Teller Ede „földönkívüli” jelentésű monogramja csak „erősítették”
ezt a legendát …
Gábor Dénes 1970-ben, még a fizikai
Nobel-díja kapujában tette közzé „Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk ” című esszéisztikus repertóriumát. A
fizikai világot, a biológia és a társadalom
területét átfogó 137 felfedezés és innováció, sok esetben csak létező probléma
elemzése azzal válik a jövő kutatásává,
hogy tárgyalásuk valószínűségi bázison
szintetizálta az akkori intézményi- és
Dr. Bendzsel Miklós
A NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke
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szakértői tudást a szerző intuitív előrejelző képességével. Már az ezredforduló
megmutatta, hogy a váratlan kiugrások
megatrendjeiben (személyi számítógép, hálózatosodás) és a – Gábor által
nem osztott – túlzóan optimista becslésekben rejlhetnek a fehér foltok és a
téves forgatókönyvek esélyei. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy nem lehet
eléggé komolyan venni a növekedés
helyébe léptetendő társadalmi életminőségi célok érvényesítési törekvéseit,
hiszen igazolódott John Naisbitt trendkutató tétele: csak az olyan folyamatok
lehetnek tartósak, amelyeket a népesség elfogad.
A Római Klub felelős szemléletét vitte tovább John Brockman az 1991-ben
megjelent „A harmadik kultúra” című tanulmányával: nézete szerint egy új, egy
nyilvános kultúra jött létre.
Ez a kultúra felöleli „azokat a tudósokat
és a tapasztalati világ más gondolkodóit,
akik munkájukon és az azt bemutató írásaikon keresztül átveszik a hagyományos
értelmiség helyét, mivel láthatóvá teszik
életünk mélyebb értelmét, újradefiniálva,
hogy kik és mik vagyunk tulajdonképpen.”
Hasonló törekvések szolgálatában hozta
létre a tudomány és a művészet kiemelkedő kortárs személyiségeivel László
Ervin a Budapest Klubot, amely az emberi szellem és tudat felelős kibontakoztatására szerveződött. 2001-ben adták közre „MACROSHIFT– Navigating the
transformation to a suistainable World”
című jelentésüket, amelyhez Arthur C.
Clarke írt az új gondolkodás és cselekvés
esélyét Gábor Dénes szellemiségében
méltató előszót.
A rákövetkező évben látott napvilágot „A következő 50 év – A tudomány a
XXI. század első felében” cím alatt John
Brockman szerkesztésében 25 élenjáró tudós tanulmánykötete. Köztük szerepel az idén eltávozott iskolateremtő
Csíkszentmihályi Mihály professzor is, aki
a boldogság jövőjéről gondolkodva támogatta a pozitív pszichológia minden
időben és kultúrában jelen lévő erősségeinket (bölcsesség, bátorság, állha-

Ezekben az erőfeszítésekben közös a törekvés arra, hogy intellektuális kultúránk
képes legyen kiinduló feltevéseinket
olyan gyorsan átalakítani, mint amilyen
gyorsan a technológia fejlődése módosít bennünket.
A harmadik évezred harmadik évtizede
elején járva csupán öt év választ el az
OECD azon áttekintésétől, amelyben 40
olyan technológiát soroltak fel, amelyeket a szerzők a közel- és távolabbi jövő
kulcs- és újonnan alakuló technológiáinak gondolnak, a bio-informatikától és
a szövet-mérnökségtől a precíziós mezőgazdaságon át a fotovoltaikus és a
hidrogén alapú energia technológiákig.

Ebbe a sorba illeszkedik Kroó Norbert professzornak, az Európai Fizikai Társulat volt
elnökének az a friss előrejelzés-körképe,
amely az ígéretes innovációk lehetséges
eredményeit mutatja be „A tudomány és
technológia forradalma a XXI. században”
című kötetében, mai tudásunk alapján,
kivált a kvantummechanika mind relevánsabb biológiai és társadalmi spektrumában.
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tatosság, becsületesség) fejlesztő műhelymunkáját.

Áttekintésünk azt a fáradhatatlan jövőszondázási folyamatot illusztrálja, amelyet mindenkori díjazottjaink, s Műhelyük fórumai is folytatnak. A korszerű
tudás, a tehetség és az előrelátás együttese képes lehet a jövő holografikus
képzeteinek, a kívánatos és a lehetséges
interferenciáinak kirajzolására …

A Gábor Dénes Emlékévek zárultakor helyénvaló megemlékeznünk a NOVOFER Alapítvány
tevékenységében meghatározó hozzájárulással bíró személyiségek munkásságáról.
Az idén száz éve született Greguss Pál fizikus a hologram elv invenciózus kiterjesztései
és különleges optikájának fejlesztése mellett Gábor Dénes volt munkatársaként és barátjaként támogatta célkitűzéseinket, segítette nemzetközi reputációnkat és Ő alkotta meg
pompás és kifejező jelvényünket. A közelmúltban távozott felesége, Török Edit, aki varázslatos egyéniségével mind férje munkásságának, mind a mi törekvéseink értő közvetítője
volt. Emléküknek felidézett pályaképükkel adózunk.
Gábor Dénes örökségének ápolásában megkülönböztetett figyelem illeti az ugyancsak
idén elhunyt Czigány Magdát, a londoni Imperial College nyugalmazott főigazgatóját,
akire egy ott megtartott előadása közlésével emlékezünk.
Az Alapítvány létrejöttétől hat éven keresztül csiszolta tevékenységünket és viselte a Kuratórium elnöki tisztségével járó felelősséget dr. Fayl Ivor, a NOVOFER Innovációs Közös
Vállalt gazdasági igazgatója, akit idén távozott közülünk.
Dr. Gyulai József professzor két cikluson keresztül vállalta az Alapítvány kuratóriumi elnöki feladatait. Ezen időszakban olyan hazai társadalmi megbecsülést, határainkon túli
ismertséget szerzett Gábor Dénes szellemi öröksége ápolásának, amelyre méltán büszkék
lehetünk. Hiányát nehezen dolgozzuk fel, emlékét megőrizzzük.
Új kezdeményezésünk az előző év két díjazottjától olyan írások kérése, amelyek a hivatásuk
kihívásai mellett mi mással, mint a kívánatos és a lehetséges eredmények összehangolásával foglalkoznak. Indulásul az élettudományok orvoslással és agráriummal kapcsolatos
aktuális céljaival ismerkedünk Kacskovics Imre és Kruppa József révén.
Az elmúlt másfél esztendőnket nyomasztó pandémia ellenére számos értékes hazai és
külföldi rendezvénnyel sikerült emlékezetessé tennünk ezt a jubileumi időszakot, amelynek során londoni nagykövetségünk révén megújítottuk Gábor Dénes londoni síremlékét,
emlékfát ültettünk a balatonfüredi fasorban, és szöuli ankéttól kezdve az MTA és a BME
fórumáig felfrissítettük a magyar egyetemi polgárok emlékezetét: mi mindenért legyenek
büszkék hazánk legnagyobb mérnök-fizikusára!
Bendzsel Miklós
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Házelnöki
köszöntő
sorok
„ A ma lesz a holnap tegnapja”
Bergendy együttes

Gábor Dénes azok
közé
tar tozot t,
akik úgy gondolták, hogy a problémákra mindig
léteznek megoldások. Úgy vélte, ez
az egyetlen becsületes munkahipotézis, akár tudományról, akár gazdaságról, akár az emberiséget foglalkoztató nagy kérdésekről van szó. Ebből
indult ki akkor is, amikor arra biz tat ta
kor társait és egyszersmind minden innovatívan gondolkodó ember t, hogy
találják fel a jövőt.
Akik régóta nézünk szembe a jövővel,
jól tudjuk, hogy csak akkor fordíthatjuk a javunkra, ha alaposan felkészülünk rá és mindent megteszünk méltó
fogadására. Ehhez pedig meg kell oldani a problémákat: új eszközöket kell
találni, le kell győzni az akadályokat, ki
kell terjesz teni képességeinket, egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyab bá kell tenni a dolgokat.
A z innováció nemcsak műszaki vagy
gazdasági kérdés. Egy-egy szakmai siker sokak számára jelent új, könnyebb
utat, komoly megtakarítást időben és
anyagiakban, illet ve a feltalálóknak –
ha minden a helyén van – pénzügyi
siker t: tisz tes megélhetést és eszközöket a továbblépésre.
A z innováció ugyanakkor nemzeti
sorskérdés is: minden erős gazdaság fontos tényezője, amely a tudás
megújulásának gyorsan pörgő korában nem egyszerűen hasznos, hanem
életbevágóan fontos dolog. Csak az a
nemzet őrizheti meg szabadságát és
a saját sorsának irányításához szük séges készségeket, amely ki tudja venni
a részét az innovációból.
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Ennek az ügynek a szolgálata a
NOVOFER Alapít vány több év tizedes küldetése, amelynek munkatársai
most már nemzedékeken átívelő módon segítik a feltalálók munkájának
széles körben tör ténő megismer tetését és hasznosulását.
Minden esz tendőben az Országházban a Gábor Dénes-díjjal mondanak
köszönetet azoknak, akik sikeresen
foglalkoznak a közös jövőnket illető
problémamegoldással, akiknek egyedi látásmódja, friss szemlélete új távlatokat nyit meg egy-egy területen,
akik fáradozásának eredménye szinte
észrevétlenül épül be az életünkbe.
A z idei ünnepi évköny v az eredmények bőségét tárja elénk. Ha végigtekintünk az elvégzet t munkán és a szélesre tár t új lehetőségeken láthatjuk,
hogy a jövő – tálentumokkal megáldot t honfitársaink révén – ismét közelebb került mindannyiunkhoz.
Örömmel ajánlom a tisz telt Olvasó figyelmébe az évköny vet!
Tisz telet tel:
Kövér László

kutatói éveinek első, negyedévszázados
szakaszában végzett itthoni alkotómunkája megalapozta az 1969–73 közötti New
York-i Medical College-beli, illetve az ezt
övező indiai és német kísérleti kutató vendégprofesszori sikereit.
Főbb kutatási eredményeit az ultrahang
keltette kémiai reakciók és holografikus
jelenségek elméleti kimutatása és kísérleti bizonyítása, ezek ipari és orvosi alkalmazásainak hazai megteremtése, továbbá az első ultrahanghologram 1964-es
elkészítése fémjelzik. Már a rákövetkező
évben Londonban a Royal Photographic
Academy ezt bemutató rendezvénye kapcsán ismerkedett meg Gábor Dénessel, s
kezdődött meg másfél évtizedes baráti és
munkakapcsolatuk. Ennek egyik legfényesebb eredménye annak kimondása volt,
hogy a holografikus információátvitel a
biológiai objektumokban is megvalósul
(Nature, 1968).
Idén száz éve, 1921. június 9-én született
GREGUSS PÁL biofizikus, vegyész, természettan-vegytan tanár. Hazai és külföldi
egyetemek elismert kutatóprofesszoraként
sikeres feltaláló és ihletett művészeti alkotó, korának egyik eredeti és lebilincselő
egyénisége. Tudományos és technológiai
munkássága mellett a kezdetektől mindvégig megkülönböztetett figyelemmel és
aktivitással támogatta a NOVOFER Alapítvány törekvéseit: Gábor Dénes eredményeinek, jelentőségének tudatosítását és
szellemi örökségének hazai gondozását.
Greguss Pál családi indíttatása és ifjúkori
fejlődése kivételes ösztönzésű adottságokkal rendelkezett. Édesapja a szegedi
egyetem világhírű botanikus professzora,
egy időben annak rektora, s akinek barátja volt Szent-Györgyi Albert és Móra
Ferenc is. Az egyetem tudós professzoraitól Szent-Györgyi laboratóriumában már
diákkorában kapott indíttatást a természettudományos kutatás irányába, majd
egyetemi tanulmányai idején a Szegedi
Egyetemi Ifjak másik egyetemi tanár mentorától, az irodalomtudós Sík Sándortól kapott biztatást művészeti aktivizmusának
megéléséhez.
A fiatal természettudós tanári, egyetemi
oktatói, akadémiai, ipari és gyógyászati
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A szemvizsgálat és terápia tárgyú vizsgálódásainak ugyancsak természeti példa szolgáltatta korszakos vívmánya az a
panoramikus gyűrűs lencse (PAL-optika),
amely a képinformációt 360°-ban gyűjti
és pásztázás nélkül alkot panoramikus képet (szabadalmainak születési éve 1983).
Ennek a méréstechnikai alkalmazásai beépültek a NASA rendszereibe (ezt a NASA
az 1989. évi díj adományozásával ismerte
el), majd 1998-ban pedig a Deep Spaceprogram SEDSAT műholdján nyertek alkalmazást. Greguss Pál hazánkban 1999-ben
kapott Jedlik Ányos-díjat feltalálói munkásságáért.
Mindezekben a sikerekben és az azokhoz
vezető mindennapi szívós munkákban
osztozott felesége és társa, Török Edit,
aki idén, 96 éves korában hunyt el. Az a
bensőséges, meghitt családi élet, amely
a nélkülözések és a kihívások közepette
is biztos háttérrel szolgált, egy kivételes
szellemű és teljesítményű asszony munkálkodásán nyugodott. Az egyetemi tanulmányai során a tudós Riesz Frigyes
matematikus professzornál elért dicséretes kollokviumára idős korában is méltán
büszke ifjú feleség (1944) Greguss Pál
szellemi társaként a kutatói munkásság
támogatója, a dokumentáció, a tudós
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hálózatokkal való kapcsolattartás letéteményese is volt a közel hat évtizedet
felölelő közös életükben. A közös munka sikerei, valamint négy gyermekük, tíz
unokájuk és 15 dédunokájuk – köztük a
hivatás folytatóival – a gyümölcsei ennek
a kivételes harmóniában leélt gazdag páros életpályának.
A NOVOFER Alapítvány és Greguss Pál
küldetésükben és elhivatottságukban
természetes partnerre leltek egymásban: közös céljuk a holografikus jelenség
eszmeiségét és technológiáját történeti
dimenzióban vizsgálva azon fáradozni,
hogy a Gábor Dénes-i szemlélet és tapasztalat termékeny művelése a jövőben
is sikeres legyen.
Ennek jegyében adja ki az Alapítvány
Greguss invenciózus tanulmányát (A holográfia hajnala és horizontja) könyv alakban. Közös erőfeszítéseik egyengetik az
utat a Nobel-díjas mérnök-fizikus három
korszakalkotó művének magyar kiadásához. Így születik meg a nemzetközi Gábor
Dénes-díj eszméje és intézményi kerete.
Így lát napvilágot Greguss képzeletében
és kezei között az Alapítvány díján is szereplő lefegyverző egyszerűségű jelvény: a
sziromkoszorút övező fogaskerék. Kettősük

a természet és a civilizáció vágyott harmóniájára törekvés érzékeny megjelenítése.
A Gábor Dénes Emlékévek 2021-es eseményei között szimbolikus a Greguss
-centenárium, e kétszer 50 év kisugárzása. Az életének fél évszázadát felölelő
kutató-fejlesztő munkájáról így beszélt
Greguss Pál: olyan tetraéderrel írható le,
„amelynek egyes csúcsain az ultrahang, az
optika, a biológia és a műszaki tudományok
felirat áll. E képzeletbeli tetraéder négy csúcsát a sugárzások, azaz jelmintahordozók
olyan kutatásai kötik össze, amelyek egyrészt az élővilágban felismert fizikai folyamatok műszaki célokra való alkalmazhatóságát vizsgálják, másrészt pedig a már
ismert műszaki megoldások mögött rejlő
fizikai törvényszerűségeket használják fel a
biológiai és az élettani jelenségek tanulmányozására, értelmezésére.”
Ez a lényeglátó összegzés akár a megismerés és a hasznosítás jegyében gyakorolt hivatás ars poetica-ja is lehetne.
Greguss Pál és felesége életműve arra
is megtanít, hogy minden helyzetben a
„teljes körlátásra” és a harmonikus teljességre törekedjünk.
B.M.

Greguss Pál és felesége
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Alapítványunk In Memoriam Gábor Dénes díját 2006-ban kapta meg Nobeldíjas mérnök-fizikusunk szellemi hagyatékának magas színvonalú ápolásáért. A
Találjuk fel a jövőt! és Az érett társadalom
című művek hazai percepciójának filológiai igényű bemutatását a Magyar Tudomány 2014/10-es számában publikált tanulmányában olvashatjuk. (Honlapunk
rámutatásával is föllelhető az ér tékes
közlemény.)

2021 nyarán hunyt el CZIGÁNY MAGDA
művészettörténész, könyvtáros, a londoni Imperial College Könyvtárának 1986–
2000 közötti főigazgatója, akit 2002-ben
díszdoktori címmel ismertek el.
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Czigány Magdolnára e publikáció egyik
előzményének, egy londoni angol nyelvű előadásának magyar fordításban való közreadásával emlékezünk, az Ő akkori szíves kéziratos közlése alapján.
Évköny vünk a 2020–2021-ben zajló Gábor Dénes Emlékévek zárásakor ezzel
a főhajtással tisz teleg mindket tejük
előtt.
Dr. Bendzsel Miklós

TUDÓS, VIZIONÁRIUS ÉS KÖLTŐ:
GÁBOR DÉNES,
EGY EMBER AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK
Szerző: Czigány Magda
Captatio benevolentiae
Remélem, megbocsátják, hogy beszédemet személyes hangnemben kezdem, így
fejezve ki tiszteletemet Gábor Dénes előtt.
Sajnálatos módon soha nem találkoztam
Gáborral, aki – ahogyan mai megemlékezésünkben is kitérünk rá – 1979-ben
halt meg, míg én csak hét évvel később,
1986-ban kerültem az Imperial College
egyetemre. Az Imperialban azonban nagyon előnyösnek bizonyult számomra,
hogy magyarként a honfitársa lehettem.
Természetesen senki sem várta el tőlem,
a könyvtárostól, hogy bármit is feltaláljak,
vagy hogy meghökkentő gondolatokat
tartalmazó könyveket írjak, de az ő vis�szatükröződő hírneve biztosította, hogy
soha ne kelljen elmagyaráznom, honnan

jöttem, vagy tulajdonképpen hol található a térképen az ország, amelyet Magyarországnak hívnak. Az első napon, amikor
munkába álltam, a rektor, Sir Eric Ash felvetette, hogy ebéd közben elmagyarázza,
mit vár tőlem. Alig vágtunk bele azonban
az első témába, máris előtörtek az emlékei:
Eric Ash volt Gábor Dénes legelső PhDhallgatója, és rengeteg történetet tudott
mesélni az alkalmazott elektronfizika professzoráról.
Úgy döntöttem, hogy beleásom magam
Gábor Dénes életrajzába. Először a főiskola levéltárában megőrzött iratain keresztül
ismerkedtem vele. Ennek során rájöttem,
hogy a diákok inspirálására törekedett azzal, hogy a könyvtár egyik olvasótermében kiállítást rendezett a kitüntetéseiből,
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ahol a Nobel-díját is közszemlére tette.
Családtagjai lassan a barátaink lettek. Szomorú utazás során vittük testvére, Endre
hagyatékát a Nottinghami Egyetemről –
ahol közgazdász professzor volt – Londonba, hogy a Gábor Dénes-gyűjteménybe
kerüljön. Emellett részünk volt egy másik
meglehetősen feszült autóútban Londonból Budapestre, amikor férjemmel együtt
vittük magunkkal csodálatos gyermekkori
vázlatfüzetét, mert nem mertük postára adni. A füzetet a Gábor család utolsó
Angliában maradt tagja ajándékozta a
Magyar Tudományos Akadémiának. Végül,
de nem utolsósorban nagy öröm volt kapcsolatokat kiépíteni az Imperial College
és az 1989 utáni új, magyarországi tudományos intézmények között. Néhány ezek
közül büszkén viselte Gábor Dénes nevét
– ami természetesen máig sem változott.
A sorsdöntő pillanat
Bár legtöbbünknek nem könnyű egy
konkrét dátumot vagy napot megjelölni,
amely megváltoztatta az életünket, Gábor
Dénes Elektronikus találmányok és hatásuk
a civilizációra című székfoglaló előadását
– amelyet az Imperial College alkalmazott
elektronfizikai tanszékére való professzori
kinevezését követően tartott 1959. március 3-án – még saját maga is ilyen fordulópontnak tekintette. Egy évvel később Beöthy Ottónak, a Magyarok Világszövetsége
titkárának írt levelében így vallott: „Csak
annyit mondhatok, hogy életem 1949ben kezdődött, amikor elkezdtem egyetemi pályafutásomat, először óraadó, majd
kinevezett oktatóként. Szívélyes üdvözlettel mellékelem az egy évvel ezelőtt tartott
nyilvános székfoglaló előadásom másolatát. Végre megengedhettem magamnak
azt, amit a mérnökök, sőt a fizikusok sem
tehetnek meg, vagyis elvonatkoztathattam a mindennapi tevékenységektől, és
egy kicsit beszélhettem a világról alkotott
elképzelésemről.” (1) Az előadást az előző
évek során őt foglalkoztató témák büszke
kinyilatkoztatásának tekintette. A beszéd
két részből állt, és rendkívüli hatást váltott
ki. Az 1. rész Gábor legújabb kutatásait,
felfedezéseit és találmányait foglalta ös�sze, ahogy az egy kiváló tudóstól elvárható. A 2. rész azonban látszólag megcáfolta
mindazt, amit az 1. részben bemutatott.
Még az új kutatások és találmányok hiábavalóságát is kijelentette. Az emberi
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társadalom túlélése megkövetelte, hogy
a tudósok a tudomány határain jócskán
túlmerészkedve azon gondolkodjanak,
hogyan reagáljanak a fenyegető változásokra. Azonnali válasz lehetett volna például a tudományos kutatás korlátozása, és
következésképpen a tudósok számának
csökkentése, amit az egyetemek és a kutatóintézetek valószínűleg nem fogadtak
volna örömmel. A legelső feladat azonban
a beszéd gépelt példányainak terjesztése
után annak közzététele volt egy folyóiratban (Encounter, 1960. május), majd részletes kibővítése és könyv formában történő
kiadása. Gábor Dénes üdvözölte a Seeker
& Warburg kiadó publikáció gondozására
vonatkozó ajánlatát, beleértve a figyelemfelkeltő címválasztást is: Inventing the
future. A könyv 1963-ban jelent meg. (A
magyar címben – Találjuk fel a jövőt! – szereplő felszólító mód azért tetszett jobban
Gábornak, mert kellően sürgetően fejezte ki azt, amit célul tűzött ki: „Több volt,
mint egy cím: a megfelelő irányba terelte
a gondolataimat.”)
A háttér
Gábort egyszerre több dolog is érdekelte.
Telhetetlen olvasó volt, akit megragadtak
a részletek. Képes volt egy szempillantás
alatt felfogni összetett struktúrákat, és
gyakran előbb jutott el a végső megoldásig, minthogy végiggondolta volna az
ahhoz vezető lépéseket. Családi háttere,
gyermekkora, iskolái és csodált tanárai
szintén meghatározóak voltak életében.
De mindenekelőtt zseni volt. A zsenik
természetesen már lángelmének születnek, és nem csupán az oktatás termékei.
Az oktatás azonban segít a veleszületett
adottságok kibontakoztatásában, a kedvező családi háttér pedig megteremti az
alapot a fiatal zseni kivirágzásához.
A Gábor családban több mérnök is volt.
Apja családi okok miatt nem járhatott
egyetemre, de sikeres gyáriparos lett,
és nagyon örült, amikor legidősebb fia,
Dénes feltűnő érdeklődést mutatott a
műszaki tudományok iránt. Az első világháború előtti Magyarország feltörekvő
középosztályának elkötelezett tagjaként
arra bátorította, hogy hódoljon az érdeklődésének, és terjessze ki a tanulmányait.
Ehhez a szükséges eszközöket is biztosította: egy nagyobb lakásba költöztette a

A „terror egyensúlya”
Nem sokkal azt követően, hogy az
Encounter című folyóiratban megjelent az
előadása, Gábor Dénes hosszú és részletes
interjút adott barátjának, Ignotus Pálnak,
aki az Irodalmi Újság című, magyar emigránsok kezében lévő lap szerkesztője volt.
A várakozásokkal ellentétben – miszerint
kizárólag a tudományról fog beszélni –
Gábor részletesen felidézte életének legfontosabb éveit. Ezúttal a barátairól és
a kortársairól beszélt, akiket kora legnagyobb tudósainak tartott. Különösen nagy
hangsúlyt fektetett a „zseniális négyesre”:
Neumann Jánosra, Szilárd Leóra, Teller
Edére és Wigner Jenőre. Gáborhoz hasonlóan mindannyian Budapesten születtek a
századfordulón átívelő évtizedben.
Bár különböző iskolákba jártak, ismerték
egymást, és tartották a kapcsolatot. A
„zseniális négyes” részt vett az USA atomfegyver-programjában, amely végül létrehozta a később Hirosimán és Nagaszakin
tesztelt atombombát. Ez mélyen megosztotta a csapatot, és jelentős hatással volt
a Gábor nukleáris fegyverkezésre adott
válaszára a kétpólusú világ létrejötte, majd
megingathatatlan fenntartása kapcsán.
Világosan érezhető, hogy meggyőződése
legalább részben a múltjára épült, hiszen
gyermekkori barátaival osztozott a felfedezés örömében, a tudomány határainak
kiterjesztésében, és abban a kétségbeesett felismerésben, hogy találmányuk az
emberiség megsemmisítésére is felhasználható: „A tudomány feltalálta a legfélelmetesebb tömegpusztító fegyvert. Képes

lesz-e megakadályozni a tömeggyilkosságokat?” – tette fel a kérdést Gábor. Vagy
ugyanez a gondolat derűlátóbb hangulatban: „A tudomány ad absurdum szintre
emelte az agressziót, így teremtve meg a
világbékét.” Ez a kettősség képezte víziójának alapját. Kétségbeesetten igyekezett
érveket felhozni a két ellentétes oldal – a
Kelet és a Nyugat – egyensúlyban tartása
mellett. A jelenséget a „terror egyensúlyának” nevezte – veszélyes, ízléstelen, megalázó, de szükséges az emberiség túléléséhez. Fenntartása áldozatokat követelne,
de vajon van-e olyan jelentős változás,
amely nem?
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családot, hogy az egyik hálószobát műhellyé, otthoni laboratóriummá alakítsa,
ahol fiai játszhattak és kísérletezhettek.
A Gábor családra jellemző volt az új középosztály kultúrához való viszonyulása
is: nagyra becsülték a zenét, a képzőművészetet és az irodalmat, és rendszeresen
kitértek ezekre a témákra az étkezőasztal
körüli mindennapi beszélgetések alkalmával. Gábor Dénes egy barátjának, Ignotus
Pálnak írt levelében ezt a kultúra iránti
nyitottságot méltatta: „Magyarországon
az első világháború előtt a középosztály
olyan lelkes odaadással szerette a kultúrát,
amire addig nem volt példa. A világ nem
lehet olyan távolságtartó, hogy ne reagáljon a szeretet ilyen kinyilvánítására.”

Felszabadultnak érezte magát, amikor felfedte személyiségének filozofikus oldalát.
Könyvének első fejezetében az emberiséget fenyegető fő veszélyeket fogalmazta
meg: az atomháború, a népességrobbanás és a munka nélküli világ trilemmáját
(hármas probléma). Leginkább a nukleáris háború megelőzésének témakörébe
mélyedt bele, ezért üdvözölte a Kelet és
a Nyugat egyensúlyát, valamint a stabilitást, amelyet a hidegháború hozott. Elfogadta a Szovjetunió legitimitását, és nem
kérdőjelezte meg nem teljesen önkéntes
szatellitállamainak státuszát. Ez megmagyarázhatatlan magatartás volt az 1950-es
évek második felében, amikor a világ még
mindig az 1956-os magyar forradalom
drámai utóhatásait próbálta feldolgozni. A
könyvben, amely az eseményekkel és azok
következményeivel szinte egy időben íródott, minderről nem esik szó. A magyarság sorsa iránti együttérzés tömegeket
mozgatott meg Nagy-Britanniában, és a
rektor kérésére Gábor maga is foglalkozott
egy magyar menekült diák fogadásával az
Imperial College egyetemen. (Ezért csak
feltételezhetjük, hogy inkább hallgatott,
minthogy nyilvánosan kimondja, hogy
a status quo fenntartásával kapcsolatos
meggyőződése szerint Magyarországnak
az áldozati bárány szerepét kell játszania a
világbéke oltárán.)
Az oroszországi bolsevikok által elkövetett
atrocitások jelentőségét is elbagatellizálta,
és csodálatát fejezte ki a Szovjetunió iránt,
amely az iparosodás terén olyan sikeresen
felzárkózott a nyugati világhoz. Ennek természetesen ára volt, amelyet az emberiség fennmaradása érdekében el kellett
fogadni: „A Szovjetunióban az ellenforra-
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dalmi háborúk vége óta töretlenül folyt a
műszaki oktatás és az iparosítás, amit még
a második világháború is alig szakított
meg. Ezzel a csodálatra méltó fejlődéssel
párhuzamosan egy belső háború is dúlt,
jóval azt követően, hogy az ellenforradalom közvetlen veszélye megszűnt. A
tisztogatások, a politikai titkosrendőrség
borzalmas gyakorlatai, a »hajnali dörömbölés az ajtón«, a munkatáborok, amelyek
néhány ember kivételével mindenki számára megsemmisítő tábort jelentettek –
ma már tudjuk, hogy ezek mind felesleges
áldozatok voltak. Mindez nagyrészt Sztálin
egyéni karakterének, az orosz forradalmárok örökségének és a cári Oroszországból
örökölt félelemnek és bizalmatlanságnak
tudható be. De úgy tűnik, hogy az emberbe mélyebben beivódott az a hit is, hogy
nagy célokat csak nagy áldozatok árán lehet elérni.” (2)
A könyv második fele diadalkiáltással kezdődik: „Legyőztük a szegénységet!” A mellékelt magyarázat világossá tette, hogy a
szegénység legyőzése még nem világméretű, hanem az 1950-es évek Amerikájára
korlátozódik, ahol a gyártási folyamatokban bekövetkezett hatalmas változások
egy másik alapvető változásnak, az azonos
áruk előállításához szükséges munkaidő
jelentős csökkenésének előhírnökei voltak. Következésképpen a több „szabadidő”
egyrészt meghosszabbodott pihenőidőnek tekinthető, másrészt, ami valószínűbb,
elkerülhetetlen elbocsátások, és először
a rövid, majd a hosszú távú tömeges
munkanélküliség előfutárának. Példák
után kutatva Gábor rábukkant az 1950-es
években aktív Ernst Morris közgazdász és
a négy évszázaddal korábban élt Sir Thomas More által elért kutatási eredmények
meghökkentő hasonlóságára: mindketten
azt hirdették, hogy a heti munkaórák ideális száma nem több harmincnál.
Ismeretek továbbadása
Gábort mindig is fűtötte a közlésvágy:
könyvei – különösen az első, Találjuk fel a
jövőt! című – rövid időn belül népszerűvé
váltak. Köteteit több nyelvre lefordították,
és pozitív kritikákkal illették. Elképzeléseit igyekezett kibontakoztatni, ezért 1972ben megjelent a könyv folytatása Az érett
társadalom címmel. Időközben érdeklődése más irányba indult el: felháborítot-
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ta, hogy a Szovjetunió eltiporta a Prágai
tavaszt, és – az 1968-as diáklázadásokkal
együtt, amelyeket elítélt – hajlandó volt
pár sort szentelni a témának. Felzaklatta az
ellenséges fogadtatás, amellyel időnként
Londonban szembesült: ilyenek voltak az
„Inkább vörös, mint halott” jellegű szlogenek mámoros napjai. Az érett társadalom
című könyvében a társadalom átalakításáról elmélkedett, amely szerinte már régóta
esedékes volt. Több fejezetet is szentelt
az elit meghatározásának, kiválasztásának és oktatásának. Azt kutatta, hogy ki,
miért, mikor és hogyan csatlakozhat az új
korszak legkiválóbb és legbefolyásosabb
embercsoportjához. Még mindig számtalan ellentmondást lehetett megfigyelni: a
múltbeli elit tagjai esetében ugyan nem
helyeselte a „független anyagi helyzetben
lévő urak” munkakerülő életmódját, az új
korban a munka nélkül maradt tömegeket
véleménye szerint mégis arra kell oktatni,
hogy élvezzék új, „lusta” helyzetüket. Ezúttal az oktatás volt a kulcsszó. Gábor több
fejezetet szentelt annak, hogy felvázolja
azt a gyermekkortól a felnőtté válásig. Ekkorra azonban már meggyőződésévé vált,
hogy a társadalom nem szívesen fogadja
a változásokat. A megoldandó feladat félelmetes volt. Mindig is optimista volt, és
nagyon ritkán vallotta be, hogy kétségei
támadtak. Az érett társadalom című könyvet olvasva azonban eszünkbe jut egy, a
hatvanas évek közepén tett kijelentése:
„Az emberek alapvető irracionalitásuk miatt nem illenek bele egy boldog, mosolygós világba.”(3)
Az utolsó évek
Gábor világpolgárként is mindig magyar
maradt, büszke volt arra, hogy 1964-ben
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. Az volt a vágya, hogy könyveit lefordítsák magyarra,
és Budapesten is kiadják. A Magyarok Világszövetségének újjáalakult szervezete
látszólag felkarolta őt, mivel az beleillett
az akkor fennen hirdetett „Nyitás a Nyugat felé” programjába. Ám ahogy az Kelet-Európában általában történni szokott,
később ejtették az ügyet anélkül, hogy a
legcsekélyebb utalást tettek volna a lépésük hátterében álló okokra. Még mindig felzaklató élmény Gábornak a Világszövetség titkárához írt leveleit olvasni,
amelyekben a már elküldött könyveiről

Nyugdíjba vonulása után azonban más,
arra érdemes ügyekre fordította az idejét,
amelyek nagyon lekötötték. Ezek közül a
legfontosabb a Római Klub volt. Alapító
tagja volt Aurelio Peccei olasz iparmágnással együtt egy hasonló gondolkodású emberekből álló csoportnak, akiknek
a világot érintő legsürgetőbb problémák
tanulmányozása volt a céljuk. A klub tagságának összetétele megfelel Gábor széles
érdeklődési körének: tudósok, művészek,
közgazdászok, filozófusok, mérnökök és
informatikusok vettek részt a kísérletben. A
kutatásokat maguk végezték, vagy másokat bíztak meg velük, és jelentések hosszú
sorát készítették el. Ezek középpontjában
a népesség, a természetes energiaforrások, a tőkebefektetések, a mezőgazdaság
és a környezetvédelem témaköre áll. Gábor Dénes hajlandó volt magára vállalni
az események szervezését, különösen az
áttekintésre kiválasztott témák részletes
elemzését. A Római Klub végre megvalósította azt, amire Gábor Dénes törekedett:
annak felismerését, hogy a változások
előbb-utóbb bekövetkeznek, és az emberiségnek fel kell készülnie rájuk. A Római
Klubban betöltött szerepe az volt, hogy
ötvözze személyisége két különböző oldalát: a tudós/mérnök hűvös, semleges
precizitását, valamint a jövő látnoki feltérképezőjét, aki elképzeli az abban létező ember helyét is. Az Umberto Colombo
társszerzővel közösen készített, A hulladékkorszak után című, 1976-ban megjelent
beszámolója e szintézis kiemelkedő példájának tekinthető.

Egy ember az örökkévalóságnak
Gábor Dénes legmarkánsabb jellemzője
a sokoldalúsága. Csodálta Morus Tamást,
(„egy ember az örökkévalóságnak”), de ő
maga is a létezés sokféle aspektusa iránt
érdeklődő személy volt. Tudósként és
mérnökként is kimagasló teljesítményét
napjainkban, és már életében is elismerték. Főként amiatt csodáljuk őt sok más
zseniális embernél jobban, mert feltérképezte az ember és az emberiség jelenlegi
és jövőbeni világát. Megosztotta velünk
gondolatait és kiállt meggyőződései mellett még akkor is, amikor ez egyre nehezebb lett. Vizionárius és álmodozó volt,
aki költői nyelvezetet használt nézetei és
aggodalmai kifejezésére. Az itt korábban
már idézett Aczél Tamás, Gábor egyik levelezőpartnere, felismerte Gábor Dénesnek
ezt az összetett egyéniségét, amikor a magyar emigránsok folyóiratában, az Irodalmi
Újságban írt szemlét a Találjuk fel a jövőt!
című könyvéről. Gábor Dénes előtt tisztelegve a legjobb, amit tehetek, hogy idézem Aczél tömör, de számomra több mint
találó sorát: „Gábor Dénes annak lehetőségét vizsgálja, hogy az atombomba árnyékából hogyan lehet fénysugarat vetni.”

CZIGÁNY MAGDA EMLÉKÉRE

kért tájékoztatást. Arról érdeklődött, hogy
megkapta-e a köteteket, és véleményt
formált-e azok potenciális magyarországi
kiadásáról a szöveg esetleges módosításaival. Úgy tűnik, Gábor sosem kapott választ a feltett kérdésekre. Ahogy mindan�nyian tudjuk, Gábor 1971-ben megkapta a
Nobel-díjat. Még ezt követően sem található arra utaló levelezés, hogy műveinek
magyarországi kiadását újból felvetették
volna. Erre 2000-ig, illetve 2001-ig kellett
várni Az érett társadalom és a Találjuk fel
a jövőt! című könyvek esetében, amikor a
Novofer Alapítvány Gábor születésének
századik évfordulója alkalmából mindkét
könyvet kiadta.

Jegyzetek
1. Gábor Dénes és Beöthy Ottó levelezését lásd:
MTAK (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára), Ms 5468.
2. Gabor, Dennis: Inventing the future [Gábor Dénes:
Találjuk fel a jövőt!], London, 1963, 37–38. o.
3. Gabor, Dennis: Contribution to the New Hungarian
Quarterly silver jubilee issue, 1967. [Gábor Dénes:
Hozzászólás a New Hungarian Quarterly ezüstjubileumi számához, 1967].
4. Aczél Tamás: A feltalált jövő. (A feltalált jövő: kritika Gábor Dénes könyvéről) Irodalmi Újság, 1963.
december 15. Gábor Dénes és Aczél Tamás levelezését lásd: ICA (Imperial College Archives), Gábor
Dénes-gyűjtemény.
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G Á B O R D É NE S E ML É KÉ VE K

GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK
2020 –21: N Y U G H ELY M E GÚJ Í TÁ S
GÁBOR DÉNES EMLÉKTÁBLA AVATÁS
LONDONBAN

Kumin Ferenc nagykövet úr Gábor Dénesnek a brit és magyar tudománypolitika számára ma is releváns szellemi
örökségének a használható tudomány
alkotásra, a fenntarthatóság korlátaira,
az egyéni és társadalmi felősségvállalás
jelentőségére vonatozó elemeire hívta
fel a figyelmet.
Gábor Dénes 1979 -ben huny t el, és
végrendeletének megfelelően nem
temet ték el, hanem hamvasz tás után
szétszór ták hamvait a londoni Putney
Vale Temetőben. A temetőben korábban állítot t emlék tábla – amelynek
eredeti gazdáját nem sikerült fellelni
– bérleti időszakának lejár ta után eltávolítot ták.

A Gábor Dénes Emlékévek 2020–2021
keretében a Londoni Nagykövetséggel
együttműködve új emléktáblát avattunk Gábor Dénes londoni nyughelyén
a Putney Vale Temetőben. Az ünnepség
a Londoni Nagykövetség Gábor Dénes
Emlékév programjának része volt, melyet a Magyar Tudomány Ünnepéhez
igazítottak.

2021-ben a Londoni Nagykövetség a
„Gábor Dénes év” keretében több eseményt a Nobel-díjas tudós szellemi
örökségének gondozásának szentelt.
2021. október 21-én a magyar diákok
számára tartott inspiráló jelleggel Gábor
Dénes munkásságáról megemlékező
évnyitó ünnepség volt a Nagykövetségen, amin közel 100 Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgató jelent meg.
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Az új emléktábla avatásán a londoni
magyar nagykövetség munkatársai, közigazgatási ösztöndíjasok, Stipendium
Peregriunum ösztöndíjasok és az Imperial College (Gábor Dénes alma matere)
képviseletében egy ott tanuló hallgató
tette tiszteletét. Az emléktábla állítás
költségeit a NOVOFER Alapítvány finanszírozta, a Nagykövetség támogatásával készült el és került felavatásra. Az
emlékhely jelenlegi szerződés alapján
2029-ig, a Putney Vale Temető P8,15-ös
parcellájában látogatható.

A hazai biotechnológiai innováció helyzete és
lehetőségei
A SARS-CoV-2 koronavírus által kiváltott pandémia
az elmúlt mintegy
100 év legsúlyosabb közegészségügyi, gazdasági és
társadalmi válságát
okozza. Az emberiség soha nem látott tudással, példa nélküli sebességgel állította
elő azokat a hatékony védőoltásokat,
amelyek kontrollálják a COVID-19 járványt. A védőoltások mellett a betegséget megelőző, illetve enyhítő gyógyszerek megjelenésében is bízhatunk.
Mindez a biotechnológiai innováció
sikertörténete. Az elmúlt évtizedek virológiai, immunológiai, biokémiai és
genetikai és biotechnológiai – sokszor
csak a szűk szakma számára ismert – kutatásai mára mindenki számára egyértelműen jelzik a tudományos innováció
sorsfordító hatását. A COVID védőoltások kapcsán lenyűgöző innovatív technológiákra csodálkozhattunk rá, amit a
lakosság soha nem látott érdeklődése
övezett. A felszínre törő kételyek rávilágítanak arra, hogy meg kell erősítenünk
a tudományba vetett hitet, aminek
alapja a természettudományos oktatás
megerősítése és hiteles kommunikációja. Csakis hitelességgel, transzparenciával és összefogással győzhetjük le
a jelen pandémia körül kialakult félreértéseket, téveszméket. Jól látható,
hogy a legnagyobb jelenkori kihívás
a COVID-19 betegség megelőzése és
gyógyítása mellett a társadalom minél
szélesebb körű támogatása ebben a
küzdelemben.
A pandémia alapján is jól látszik, hogy
az innovációhoz nélkülözhetetlen a kiszámítható és stabilitáson nyugvó tudományt támogató rendszer, amelynek
alapvető eleme a nemzetközi tudományos integráció és értékelés. Fontos
továbbá a szakmai és nemzetközi tapasztalatokon nyugvó üzletfejlesztés
és a kitartó megvalósítás. Főként ez
utóbbi kapcsán látszódik, hogy renge-

teg a tennivalónk. Meggyőződésem,
hogy nem minden felfedezőből lesz kiváló cégvezető, illetve egy kiváló cégvezetőnek a szakmát is értenie kell. Az
ilyen típusú menedzsert képezni kell,
kevés az autodidakta vezető, illetve az
innováció sebessége nem teszi lehetővé, hogy valaki a saját hibáiból tanulva
szerezze meg ezeket a képességeket.
Nagy segítség lenne olyan hazai szenior vállalatvezetők bevonása az innovatív start-up cégek vezetésébe, akik a
szakmát és a nemzetközi tapasztalatokat ötvözve biztosítanák a kiváló ötletek piacra kerülését! Nem nélkülözhetjük a szakmai specifikus ökoszisztémák
létrejöttét sem. A tudományos kutatás
színtereiként szolgáló egyetemek és
kutatóintézetek fizikai közelségbe kell
kerüljenek az innovatív kis-, közép- és
nagyvállalatokkal. Ezek beindítására
számos hazai erőfeszítést láthatunk.
A jelen pandémia a szakértők számára
nem volt teljesen váratlan, mégis az
egész világot meglepte. E sokkoló kihívásra a tudományos innováció eredményessége példátlan és példaértékű
válasz. Megmutatta, hogy az emberiség rövid idő alatt úrrá tud lenni a legnagyobb kihívásokon is. Bízom benne,
hogy hasonló hatékonysággal tudjuk
leküzdeni a közelgő és fenyegető klímaválságot: olyan új, és lenyűgöző
innovációk jelennek meg e kérdés kapcsán is, mint a jelen pandémia esetén.
Meggyőződésem, hogy már ma tudóscsoportok tucatjai dolgoznak a ma
még csak előrejelzések szintjén számba vett éghajlatváltozási problémák
és következményeik sikeres leküzdése
érdekében.
Gábor Dénes kutatói felelősségérzetére és társadalmi tudatosságára van hát
szükségünk a jelen és a közeljövő egyszerre lehetséges válságokat hordozó
és önmeghaladó megoldásokat igénylő
körképével szembesülve. A hazai biotechnológiai innováció kiválóságai és
eredményei pedig fokozott figyelmet
érdemelnek – egy fenntartható és fejlődő ökoszisztéma, állandó megújulásra
kész szervezeti és üzleti modellek, valamint nyitott párbeszéd biztosításával.

VENDÉGÍRÓ

VENDÉGÍRÓ

Dr. Kacskovics Imre

Dr. Kacskovics Imre
Az ELTE Természettudományi Kar dékánja és az ImmunoGenes vezetője
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VENDÉGÍRÓ

VENDÉGÍRÓ
A magyar
növénynemesítés
nemzeti
érdekünk!
Ez év decemberében 50 éve, hogy
Gábor Dénes Nobel-díjas magyar
mérnök-fizikus,
feltaláló átvette a
fizikai Nobel-díjat.
A Jubileum kiváló
alkalom munkásságának méltatására és a
jelenlegi magyar innováció helyzetének
áttekintésére. Elsődleges szakterületem a
növénynemesítés, ezért erről fogalmaztam meg rövid írásomat.
A magyar növénynemesítésnek az 1862/63.
évi katasztrofális aszály adott lendületet,
amikor Mokry Sámuel (1832–1909) Békés
megyei birtokán elkezdte a búza nemesítését. Kitartó munkáját és szakértelmét fényes
siker koronázta. Kenessey Kálmán 1874-ben
erről megjelent könyvének hatására számos uradalomban megindult a nemesítő
munka. A korszak további kiemelkedő növénynemesítőinek köszönhetően a magyar
növénynemesítés hamarosan a világ élvonalába került. Villax Ödön (1944) „Növénynemesítés” könyvében Cserháti Sándort, a
Magyaróvári Gazdasági Akadémia tanárát
nevezi meg a tudományos magyar növénytermesztés és növénynemesítés megalapozójaként, aki 1890-ben megszervezte
az akadémia növénytermesztési kísérleti
terét és a növénytermesztéstan keretében
elindította a növénynemesítés oktatását.
A II. világháborúban a nemesítési anyagok
zöme megsemmisült, a nemesítő telepeket
államosították. Ennek ellenére a szocialista
állami nemesítésben is újabb eredmények,
kiváló növényfajták születtek. A legeredményesebb nemesítők az 1968-ban alapított
és máig adományozott Fleischmann Rudolf
díj kitüntetésben részesültek. Európában, az
első beltenyésztéses hibridkukoricát Papp
Endre állította elő Magyarországon, amely
1958 után hosszú ideig uralta a magyar
vetésterületet. Folytatódott a molekuláris
genetika (molekuláris biológia, biotechnológia) rohamos fejlődése és a számos Nobel-díjjal jutalmazott felfedezésen alapuló,

korszerű biotechnológiai nemesítési módszerek alkalmazása is elkezdődött. Itt kell és
fontos megemlíteni a fogalom megalkotója
Ereky Károly nevét, akinek „Biotechnology”
című könyve 1919-ben, Berlinben jelent
meg, de magyar nyelvű előadása már
1917-től dokumentált.
A rendszerváltás után magára hagyott, létéért küzdő és folyamatosan átszervezett
magyar állami növénynemesítés és az újraéledő magánnemesítés – a kedvezőtlen
helyzete ellenére – még mindig eredményeket produkál, amelyet „A magyar növénynemesítés eredményei az ezredfordulón”
című, 2019-ben kiadott szakkönyv részletesen bemutat. A közelmúlt felgyorsult, kedvezőtlen történései azonban súlyos helyzetbe taszították a magyar növénynemesítést,
a magyar fajtákat és az azokból előállított
vetőmagot. Ott tartunk, hogy a kukorica,
napraforgó és repce után már a kiváló búzafajtáinkat is kiszorítják a piacról a külföldi,
multinacionális cégek, amelyek marketing
tevékenységével, „meggyőző erejével” szinte lehetetlen versenyezni. Nagyon fontos
azt világosan látni, hogy Magyarországnak
ez az irány, ami jelenleg ezen a létfontosságú innovatív szakterületen folyik, nem lehet
érdeke, mert így egyre szegényebbek és kiszolgáltatottabbak leszünk! A külföldi fajta
és az abból Magyarországon „összeszereltetett” – megtévesztően „magyarnak” nevezett – vetőmag a magyar növénynemesítés
és az ország gazdasága és szuverenitása
ellen dolgozik! Ráadásul még ezt, az így
előállított vetőmagot sokan (magyar szakmai szervezetek és döntéshozók is) tévesen
magyar vetőmag exportnak is tekintik, holott ez nem Magyarország bevétele, nem az
országunkat gazdagítja! Következésképpen
a magyar növénynemesítést nemzeti értékként és érdekként kell kezelni, hogy folytatni
tudja több mint 150 éves küldetését egy önellátó, szuverén élelmiszergazdaság megteremtésében. Élelmiszer előállításunkat
elsősorban magyar fejlesztésű, itthon előállított biológiai alapjainkra (fajta és vetőmag)
kell építeni, amelyeknek a kiváló ökológiai
adottságokkal rendelkező Kárpát-medence
a bölcsője. Vissza kell szerezni az elvesztett
itthoni és export vetőmag piacainkat – ez
Hazánk elemi érdeke!
Kruppa József

Kruppa József
A Kruppa–Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Ker. Kft. ügyvezetője és tulajdonosa
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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 több száz általa
tervezett hologramnak. A Gábor Dénes-hologramhoz
egy különleges új technikát talált ki, amellyel létező
tárgy (itt szobor) alapján lehetett digitális, ugyanakkor
térhatású képet készíteni.

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

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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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
1989 tavaszán, az Alapító Okiratban
meghatározott cél érdekében létrehozott alapítványunkat kétmillió forint
felajánlásával alapítot ta 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 csatl akozott Alapítványunkhoz, további
1,9M 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.
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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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.

KUR ATÓ R I UM

K U R ATÓ R I UM

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

Dr. Prószéky Gábor
Programtervező
matematikus,
nyelvész

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

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

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

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
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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 tiszteletbeli 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 Delft University
of Technology, a University of Surrey, a
The City University, az Engineering College
Bridgeport, a London University és a
University of Columbia díszdoktorává
fogadták. 1973-ban az USA Nemzeti Tudományos Akadémia Külföldi Tagjává
választotta és ebben az évben az
Amerikai Magyarok Tanulmányok Alapítványától átvehette a George Washington-díjat.

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-

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 szakember is.

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-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-

19

A GÁBOR DÉNES-DÍJAKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

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.
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 (például: 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, amelynek 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
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is abban az esetben, ha a jelölés a Jelölt
tudomásával történik!)
4. Hivatkozott alkotások,
eredmények listája
A felterjesztés indoklásában hivatkozott
alkotás/ok/ illetve szakmai eredmények
listája (a jelentős találmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi védettséget élvező
teljesítményekről, hazai és nemzetközi
kutatási-fejlesztési 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!)
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 (például: 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, illetve a jelölő szakmai vagy
érdekvédelmi szervezet, szövetség, egyesület tisztségviselőjét. Azaz: a jelölő és az
ajánló nem lehet egyazon szervezet dolgozója, illetve tisztségviselője.

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,

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 Gazdaságtudományi Egyetem díszdoktora, valamint címzetes egyetemi tanára. Az MTA Szerves- és
Biomolekuláris Kémiai Bizottságának, továbbá a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Komplex Bizottságának 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.
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Nem lehet ajánló a NOVOFER Alapítvány
Kuratóriumának vagy Felügyelő Bizottságának elnöke vagy 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.
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 Felügyelő Bizottságának elnöke, a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanács tagja.
Dr. Prószéky Gábor Széchenyi-díjas
programtervező matematikus és nyelvész,
az MTA doktora, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára,
az NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kollégiumának elnöke. 1991-ben
egyik alapítója és több mint 25 éven át
igazgatója az első hazai nyelvtechnológiai
kutatás-fejlesztésre specializálódott vállal-
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kozásnak, a MorphoLogic cégnek. Több
cikluson át elnöke az MTA Szótári Munkabizottságának, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának, a Magyar
Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok
Egyesületének, alelnöke az Informatikai
Vállalkozások Szövetségének és a Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak.
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).
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.
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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
közreműködésével, a különböző szakmai,
tudományos, társadalmi vagy érdekvédelmi szervezetek, felsőoktatási intézmények, innovációs parkok és alapítványok
tisztségviselőinek, a média képviselőinek
jelenlétében.
A Gábor Dénes-díj ünnepélyes átadásának
helyszíne 2005 óta a Parlament Felsőházi
terme, és időpontja az adott év decembere.
Honnan nyerhető további információ?
További felvilágosítás kérhető a 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.

ÉLETMŰ

Dr. Petz
Ernő
Többgenerációs
svábként született Tolna Megyében (1937), és
e ls ő g e n e r á ci ó s
ér telmiségiként
vált mérnökké
a Műegyetemen
(1960). Szakmai élete szorosan az
energetikához kapcsolódik. 1979-ig
a Hőerőművek Tanszék tanársegéde,
adjunktusa. 1979-től a Paksi Atomerőmű fejlesztési osztályvezetője,
1984-től az MVM műszaki-gazdasági
tanácsadója, osztályvezetője, főmérnöke. 1989-ben visszatér a Műegyetemre, a Nukleáris Technikai Intézet
osz tály vezetőjeként a tanreak tor
gazdája, docens, igazgatóhelyettes.
A rendszerváltozás során pályázat út-

ján a Paksi Atomerőmű Rt. vezérigazgatója (1991–94).
1970-ben egyetemi doktori, 1980-ban
kandidátusi címet szerez, 1993 óta
címzetes egyetemi tanár. 1971–72-ben
a Stuttgarti Egyetem vendégkutatója.
Oktatási és kutatási tevékenysége szerteágazó az energetika, hő- és atomerőművek, erőművi irányítástechnika
és rendszertechnika területén. Szoros
együttműködést alakít ki az erőműiparral.
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Nyolc szakkönyv, illetve egyetemi
jegyzet, 60 tudományos cikk, számos
kutatási jelentés/tanulmány szerzője/
társszerzője. A 90-es évektől kezdve
érdeklődése az energiapolitika felé
fordul. A www.energiaakademia.lapunk.hu honlap társalapítója, itt több
mint 320 írása jelenik meg, elsősorban a klíma- és energiapolitika tárgykörében.

A Gömböc az Életmű Díjjal jár.
Feltalálók:
Dr. Domokos Gábor egyetemi tanár
és Dr. Várkonyi Péter adjunktus,
a BME Építészmérnöki Kar dolgozói
Gyártó: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
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Dr. Pardi
Norbert
Pardi Norbert a
Szegedi
Tudományegyetemen
szerzett biológusi diplomát biokémia és genetika szakirányon
2004-ben, majd
ugyanitt doktori fokozatot 2011-ben.
Mind diploma mind doktori dolgozatát
Boros Imre professzor szakmai irányításával végezte, témája az ecetmuslica
p53 fehérje kölcsönható partnereinek
azonosítása volt.
Dr. Pardi 2011-ben csatlakozott Karikó
Katalin és Drew Weissman professzorok laboratóriumához a Pennsylvania-i
Egyetemen, ahol a messzendzser RNS
(mRNS) terápiás célú alkalmazásának lehetőségeit kutatta, különös hangsúllyal
egy módosított mRNS alapú vakcinálási
platform kifejlesztésére fókuszálva. A
világon elsőként, 2015-ben publikálták
a módosított mRNS-lipid nanopartikula
platform létrehozását és jellemzését,
majd 2017-ben szintén elsőként demonstrálták, hogy a platform kiválóan
alkalmazható fertőző betegségek elleni
vakcinák kifejlesztésére. A jelenleg nagy
sikerrel alkalmazott Pfizer-BioNTech és
Moderna COVID-19 elleni mRNS vakcinái ezen a technológián alapulnak. Dr.
Pardi jelenleg a Pennsylvania-i Egyetem
mikrobiológiai tanszékén vezeti önálló kutatócsoportját, ahol számos más
témakör mellett széles körű védettséget biztosító influenza és koronavírus
mRNS vakcinák kifejlesztésén dolgozik.
Dr. Pardi az mRNS technológia úttörője,
mintegy 30 másik laboratóriummal dolgozik együtt Ausztráliában, Ázsiában,
Európában és Amerikában. Különösen
fontosnak tartja a technológia magyarországi bevezetését, ezért aktívan
együttműködik számos kutatócsoporttal a Semmelweis Egyetemen, a Szegedi
Tudományegyetemen és a Szegedi Biológiai Központban.
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Dr. Dunai
László
Dunai László
1958-ban születet t
Medgyesegyházán.
1983-ban diplomázott a Műegyetem Építőmérnöki Karán,
1987-ben egyetemi doktorátust, 1995ben kandidátusi fokozatot, 2008-ban
az MTA doktora címet szerzett. 2016
óta az MTA levelező tagja. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
az Építőmérnöki Kar dékán emeritusa.
Szakterülete acél tartószerkezetek fejlesztése, méretezése és tervezése.
Munkásságát a tudományos kutatás
és a mérnöki alkotó tevékenység egyaránt jellemzi. Jelenleg vezetője egy
végeselem-módszer alapú méretezési
eljárásokat tartalmazó európai szabványt fejlesztő munkacsoportnak.
Szakértője, ellenőre vagy társtervezője
az utóbbi két évtizedben megvalósult
valamennyi hazai jelentősebb Dunaés Tisza-hídnak, és a budapesti történelmi hidak felújításának. Vezetője
számos gyakorlatban hasznosuló KFI
projektnek, valamint kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó statikai szakértői munkának (ELI lézerközpont, Eiffelcsarnok, Paks2).
Kimagaslóan eredményes hazai és
nemzetközi kutatásszervezői tevékenysége is. Kutató-fejlesztő munkája
az egyetemi oktató-tehetséggondozó
munkákban is hasznosult, kutató műhelyében eddig 16-an szereztek PhD
fokozatot. Kimagasló szakmai munkáját
2021-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

Dr. Kiss Rita
Mária
Budapesten született 1967-ben,
1991-ben a BME
Építőmérnöki
Karán építőmérnöki oklevelet,
1997-ben kandidátusi fokozatot,
2013-ban MTA doktora címet szerzett.
2012 óta a BME Gépészmérnöki Kar
Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont igazgatója, 2019 óta a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék tanszékvezető egyetemi
tanára.
Kutatásaiban fontos szerepet tölt be
az interdiszciplinaritás: szakterülete a
mozgásvizsgálatok, humán anyagok
mechanikai vizsgálata. Új eredményeket ért el a mozgásvizsgáló eszközök

fejlesztésében, a hirtelen irányváltoztatás utáni egyensúlyozó képesség
mérési módszerének kidolgozásában,
a gerinc alakjának nem-invasív módszerrel történő meghatározásában.
Kutatócsoportjával kidolgozott befogási és mérési módszerrel bizonyította, hogy a humán anyagok esetén
a különböző sterilizációs és tárolási
módszerek a szilárdsági jellemzőket
eltérő módon befolyásolják.
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Számos nemzetközi és hazai szakmaitudományos szervezet tisztségviselője, folyóiratok szerkesztőbizottsági
tagja. Tudományos publikációinak
száma több, mint 300, amelyekre
közel 1200 független hivatkozást kapott, h-indexe 20, 2 szabadalma van.
Hat hallgatója szerzett PhD fokozatot.
Iskolateremtő oktató és kutató munkásságát 2021-ben Akadémiai Díjjal
ismerték el.

25

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

G Á B O R D É N E S - D Í JA S O K 2021
Dr. Maurovich
H or vat
Pál
Maurovich Horvat
Pál habilitált egyetemi docens, az
MTA doktora, kardiológus és radiológus szakorvos,
a
Semmelweis
Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának igazgatója, a Radiológiai Tanszék
vezetője, az MTA-SE Kardiovaszkuláris
Képalkotó Kutatócsoport vezetője, a
Magyar Kardiológusok Társaságának,
valamint az Európai Kardiovaszkuláris
Képalkotó Társaság alelnöke.
Révkomáromban, Szlovákiában született 1978-ban. A Semmelweis Egyetemen summa cum laude eredménnyel
2006-ban szerzett általános orvosi
diplomát. Egyetemi tanulmányait követően az Egyesült Államokban, Bostonban végzett kutatómunkát. A Harvard Egyetem Népegészségügyi Karán
2012-ban szerzett mesterfokozatú diplomát (Master of Public Health).
2013-ban, majd 2019-ben ismételten
elnyerte az MTA „Lendület” programjának támogatását.
Tudományos munkája elsősorban
transzlációs jellegű klinikai kutatás.
Kutatócsoportja a koszorúér-betegség
modern képalkotó eljárásokkal történő jellemzésével, egyénre szabott
szív- és érrendszeri kockázatbecsléssel, valamint gépi tanulásra épülő képi
diagnosztikai alkalmazások fejlesztésével foglalkozik. Tudományos eredményeiről több mint 190 angol nyelvű
közleményben számolt be, amelyek
összesített impakt faktora meghaladja
a 800-at, közleményeit több mint 8000
alkalommal idézték.
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Dr. Váncza
József
Budapesten született, 1960-ban.
Diplomáját
1984-ben szerezte a BME Villamosmérnöki
Karán, 1994-ben
lett a műszaki
tudományok kandidátusa. Egyetemi
végzése óta az akkori MTA, mai ELKH
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet (SZTAKI) munkatársa, a
Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium társalapítója, 2015-től
vezetője.
Kutatási területei a mesterséges intelligencia műszaki alkalmazásai, termelésinformatika, kiber-fizikai gyártórendszerek, ember-robot együttműködés, kooperatív és fenntartható
termelés hálózatokban. Munkáiban
mindvégig az egyetemi és kutatóintézeti szféra és az iparvállalatok
együttműködését kezdeményezte, az
innovációs folyamat gyorsítására törekedett. Három évtizede vesz részt
az egyetemi oktatásban: elsősorban a
BME Gépészmérnöki Karán tanít, ahol
a Gyártástudomány és -technológia
Tanszék docense (2007–). Az International Academy for Production Research (CIRP) rendes tagja (2008–), ahol a
Production Systems and Organisations
bizottság volt elnöke (2016–2019), a
szerkesztő bizottság alelnöke (2021–).
A Magyar Mérnökakadémia (2015–) és
International Academy of Engineering
and Technology (AET) tagja (2021–).
200 feletti tudományos közleményére
eddig mintegy 3000 nemzetközi hivatkozást kapott, 7 nemzetközi szabadalom részese.

Dr. Zsoldos
Ibolya
Szentesen született 1960-ban. A
Horváth Mihály
Gimnáziumban
érettségizett. A
Budapesti Műszaki Egyetemen
matematikusmérnöki, majd számítógépes elektronikus tervezés szakmérnöki diplomát
szerzett. Az Erőmű Javító és Karbantartó Vállalatnál fejlesztőmérnökként
dolgozott (1983–94). A Szent István
Egyetemen szerzett PhD fokozatot, itt
kutatott, oktatott 15 évig (1995–2010).
A Széchenyi István Egyetemen az
Anyagtudományi és Technológiai Tanszék vezetője 2010 óta. MTA doktora
2012 óta. Az MTA Anyagtudományi és
Technológiai Bizottság tagja.
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Meghatározó szerepe volt a komputer tomográfia ipari alkalmazásainak
bevezetésében és módszertanának
kidolgozásában. Fő kutatási területei:
random rendszerek, grafén szerkezetek szimulációi, önszervező viselkedésének vizsgálatai, nanotechnológiai
őrlőmalmok energetikai számításai.
Többnyire ezeken a területeken érte el
nemzetközileg is elismert eredményeit: egy szabadalom, hetven folyóiratcikk, néhány száz hivatkozás (MTMTben részletezve). Számos PhD hallgató
témavezetője. Magyar és Európai Uniós kutatási pályázatok elnyerésében,
kidolgozásában vezetőként segítette
a tanszékét.
Széchenyi István ösztöndíjas volt
(2002–2005), vendégkutatóként dolgozott az USA-ban (Indiana University,
Biocomplexity Institute, Bloomington,
2006).
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Gödölle, Kékes, Mészáros &
Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda
Az Irodát 1990-ben négy szabadalmi
ügyvivő, dr. Gödölle István, Kékes László,
Grohné Mészáros Enikő és Szabó Zoltán
alapította, Somorjay Ottó szabadalmi
ügyvivő tanácsadói közreműködésével.
Az alapítókhoz utóbb dr. Kereszty Marcell,
Frankné dr. Machytka Daisy és dr. Horváth
Bertalan, majd Lazányi Nóra szabadalmi
ügyvivők csatlakoztak. Az Iroda szabadalmi, használati minta, formatervezési minta
és védjegy bejelentési és kontradiktórius
ügyekben képvisel magyar és külföldi
ügyfeleket a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala és a bíróságok, valamint az Euró-

pai Szabadalmi Hivatal és az EUIPO előtt,
és iparjogvédelmi ügyekben tanácsadást
és kutatásokat végez.
A megbízások irodai ügyszáma 1990-ben
1-gyel kezdődött, most az új megbízások
ügyszáma 12 000 feletti. Az Iroda ügyvivői
a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara
tagjai, annak elnöki tisztségét három ízben az Iroda egy-egy szabadalmi ügyvivője töltötte be, tagjai továbbá a Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek, az AIPPI Magyar Csoportjának, a
Magyar Védjegy Egyesületnek és számos
nemzetközi iparjogvédelmi egyesületnek
(AIPPI, FICPI, INTA, ECTA, UNION), amelyekben különböző tisztségeket láttak és
látnak el. Az Iroda négy ügyvivője kapott
Jedlik Ányos-díjat.

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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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-Cola-nál”
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”

2021
Regős
Krisztina
„Egy kétcsúcs tétel normális cella-felbontásokra”
Konzulensekr. Domokos Gábor (Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék), G. Horváth Ákos (Geometria Tanszék)

Schäffer
Ádám
„Hibrid kompozitok: mechanikai tulajdonságok és
deformációs mechanizmusok”
Konzulens: Várdai Róbert (FKAT)
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G Á B O R D É N E S OT D K ÖSZ TÖ N D Í J
A Tudományos Diákköri Konferencia intézménye egészen egyedi lehetőséget
biztosít az egyetemi hallgatóknak ahhoz,
hogy tanulmányaik során testközelből
ismerkedjenek meg a tudományos kutató-munka módszertanával, elvárásaival és
szépségeivel.
A Kuratórium fontosnak tartja a fiatalok
tudományok iránti érdeklődésének felkeltését és tudományos kutatómunkára
ösztönzését, ezért 2013-ban megalapította a „Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri Ösztöndíj”-at, amelyet első
alkalommal Lőrincz Máté, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem hallgatója, második
alkalommal Gyimóthi László, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
hallgatója, harmadik alkalommal Gálai
Bence, BME mérnök informatikus hallgatója (MSc), negyedik alkalommal Takács
Petra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(MSc) hallgatója nyerte el.
A Gábor Dénes OTDK ösztöndíjat a kuratórium két évente ítéli oda az arra legérdemesebb hallgatónak. 2021-ben ezt
a díjat Nagy Gergely, az Eötvös Loránd

Tudományegyetem, Informatikai Karának
hallgatója nyerte, aki az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Informatikai Kara által
szervezett 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi
Szekciójában, a matematikai módszerek és
algoritmusok területén nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a
műszaki tanulmányait inspiráló elismerést.
Dolgozatának címe: Robusztus kvaternió
Zernike momentumok és alkalmazásuk színes képek elemzésére és felismerésére.
Témavezető tanára: Dr. Németh Zsolt.
Pályamunkájában egy új diszkretizációs
módszert adtunk meg a kvaternió Zernike
momentumokhoz, azaz egy új pontrendszert az egységkörlemezen, amelyen véve
teljesül a kvaternió értékű Zernike függvények diszkrét ortogonalitása. Ez a technika
javítja a meglévő módszer robusztusságát a diszkretizáció által bevezetettt hiba
csökkentésével. Az OTDK főzsűrije Nagy
Gergely eredményeit kiemelkedő tudományos értékűnek találta és javasolta a
Gábor Dénes OTDK Ösztöndíjra.

Az ösztöndíjat 2021. szeptember 17-én, a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében tartott rendezvényen Prof. Dr. Mezey Barna, az Országos Tudományos Diákköri Tanács
alelnöke és Dr. Bendzsel Miklós kuratóriumi elnök adta át.
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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
2020

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

2021
Gárdosi Edit

Petrik Máté

I. helyezett
január

I. helyezett
június

Diplomamunka címe:
Egy tokaji birtokfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.

Diplomamunka címe:
VVER típusú gőzfejlesztők szilárdsági és
biztonságtechnikai összehasonlítása.
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GÁBOR DÉNES
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EMLÉKVERSENY
A Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum
és Szakgimnázium a Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány támogatásával a
2020/2021-es tanévben immár 24. alkalommal rendezte meg a Gábor Dénes
Számítástechnikai Emlékversenyt magyarországi és határon túli általános
és középiskolai tanulók számára. A feladatok megoldása csapatmunkát, kreativitást, önálló tanulást, kutatómunkát
igényelt.
Az ENSZ Közgyűlés 2019. decemberi
döntése alapján 2021 a Gyümölcsök
és Zöldségek Nemzetközi Éve lett.
Az idei tanév projektfeladatát e témakörben három fordulóban kellett elkészíteni.
Az első fordulóban olyan kifestőt terveztek a csapatok, amely a helyes táplálkozásra tanítja a gyerekeket. A versenyzők a korcsoport megjelölésével 8
oldalas dokumentumot készítettek pdf
formátumban. A kifestőt borító oldalakkal látták el a feladat kiírásának megfelelően. Nagyon örültünk annak a sok
ötletnek, amit láttunk. Voltak, akik saját
rajzokkal emelték kifestőjük színvonalát,
mások leírásokkal, feladatokkal színesítették munkájukat.
A második fordulóban egy finom és
egészséges ételt kellett elkészíteniük a

csapatoknak. Mind az előkészületeket,
mind az elkészítés menetét, a receptet
videón kellett rögzíteni. Nagy örömünkre ebben a fordulóban is számtalan
kreatív ötlettel, igényes munkával találkoztunk. Készültek különleges ételek, ötletes tálalások. Egészen meglepő
megoldást választott a „Video Magicians
Studio” csapata, mikor a magától elkészülő salátát mutatták be. A „Prosztag”
csapat angolul kommentálta az ételkészítés menetét, míg a „BAM” csapat
munkáját egy egérke is segítette.
Humoros megoldásokkal is találkoztunk. Például a „Kitöltendő” csapat tagjai répának és banánnak öltözve mentek
vásárolni. Néhány csapat a videó végén azt is megmutatta, hogyan készült
maga a videó. Vidám jeleneteket láthattunk, hallhattunk, és örültünk, hogy a
versenyzők ilyen lelkesen dolgoztak.
A harmadik forduló feladata egy mobilalkalmazás készítése volt. A zöldségek
és gyümölcsök fogyasztását kellett népszerűsíteni a fiatalok körében. Találkoztunk tanító app-okkal, memóriakártyákkal, pontgyűjtő játékokkal stb. Egyedi
megoldások, gyönyörű grafikák vagy
éppen letisztult egyszerűség jellemezte
munkákat.

Az 1. helyezett csapatok:
5.–6. osztályosok között: „Prosztag”
nevű csapat
Iskola: Budaörsi 1. számú Általános Iskola
Tagok: Gerzsenyi Sebő, Kovács Artúr,
Pronk Dávid
Felkészítő tanár: Rada Anikó
7.–8. osztályosok között: „CyberRibizli”
Iskola: Tarjáni Kéttannyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tagok: Markó Zoltán, Ács-Sánta Imre,
Kalydi Zétény
Felkészítő tanár: Márton Attila

9.–10. osztályosok között: „Carott Power”
Iskola: Kiskunfélegyházi Szent Benedek
PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és
Kollégium
Tagok: Horváth Levente Zoltán, Kis
Ticián Zsolt, Simon Tamás
Felkészítő tanár: Szijártó Sándor
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11.+ osztályosok között: „Énközpontú
rendszer”
Iskola: Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium
Tagok: Hajdu András, Masa József, Ujj
Patrik
Felkészítő tanár: Zilahi Erzsébet Márta

A 2. helyezett csapatok:
5.–6. osztályosok között: „Van már vonatom” nevű csapat
Iskola: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola
Tagok: Bálint Milán, Szatmári Péter,
Pék Dominik
Felkészítő tanár: Szederkényi Barbara

9.–10. osztályosok között: „FruIT”
Iskola: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
Tatabányai Árpád Gimnázium
Tagok: Bognár Balázs, Szabó Zsolt
László
Felkészítő tanár: –

7.–8. osztályosok között: „RoNoLu”
Iskola: Kalocsai Fényi Gyula Általános
Iskola
Tagok: Filus Roland, Pergel Norton,
Simon Lukács
Felkészítő tanár: Török Krisztina

11.+ osztályosok között: „Kitöltendő”
Iskola: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, DSZC Brassai Sámuel
Műszaki Technikum
Tagok: Balla Balázs, Balogh Tamás,
Csurgó Martin
Felkészítő tanár: Tömöryné Koczor Zsuzsa

A 3. helyezett csapatok:
5.–6. osztályosok között: „Jerney6.a”
Iskola: Jerney János Általános Iskola, Szeged
Tagok: Bozsák Barnabás
Felkészítő tanár: Dudás József
7.–8. osztályosok között: „PRG”
Iskola: Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola
Tagok: Andrékovics Balázs, Bagó
Ádám Adrián, Vörösváczki Edmond
Gellért
Felkészítő tanár: Török Krisztina Mária

9.–10. osztályosok között: „VG–TEAM”
Iskola: Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
Tagok: Vass Gréta, Vass Gábor
Felkészítő tanár: Pacsuta Tibor
11.+ osztályosok között: „KeresettAFeri”
Iskola: Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium
Tagok: Fekete András, Molnár Bence,
Szilágyi László
Felkészítő tanár: Zilahi Erzsébet
A szervezők nevében:
Várhidiné Kemenesi Rita
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KÖZÉPISKO L A I ÖSZ TÖ N D Í J 2021
2020-ban ünnepeltük Gábor Dénes születésének 120. évfordulóját, ez év decemberében pedig 50 éve lesz, hogy átvette a fizikai
Nobel-díjat. A NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma úgy
határozott, hogy a köztes másfél esztendős
időszakot a tartalmas és újszerű emlékezésnek szentelve Gábor Dénes Emlékévek
2020–2021 címen indít jubileumi eseménysort. Ezen programsorozat keretében hirdettük meg hagyományosan az idei Gábor
Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatunkat
is. Kérem kövessenek minket honlapunkon
(www.gabordenes.hu), a facebookon (Gábor Dénes-díj) és a youtube-on.
A COVID-19 az azóta a világ immár második évét is megterhelő súlyával arra késztette Alapítványunkat, hogy még 2020
közepén megjelentessük a Gábor Dénesdíjjal elismert tudósaink, mérnökeink erre
vállalkozó körének töprengő gondolatait
e kihívás leküzdésének esélyeiről. (Látomások koronavírus idején – Elég érett-e
a társadalmunk? www. gabordenes.hu)
A tanulságokat illetően fiatal pályázóink
abban a különleges helyzetben voltak,
hogy szerzőinkkel együtt a legutóbbi
tanév-, hazánk- és saját környezetük jelene tükrében vizsgálhatták e mesterek látomásainak és következtetéseinek igazát,
s tehették hozzá saját tapasztalataikat és
javaslataikat, ezekkel is alakítva jövőnket.
Ez az időszak lehetőséget adhatott az
olyan kísérletezésre és alkotásra is, amelyet a szabad mozgás körülményei között
– leginkább az idő és az inspiráció hiányában – nem tennénk meg. Leleményes,
bátor és jól alátámasztott látomásokat és
ajánlásokat vártunk a diákoktól, hiszen
Gábor Dénes elhíresült mondása szerint:

3. Otthoni lehetőségek a kísérletező-,
alkotó tevékenységre.
Felhívásunkra 35 középiskolából 68 pályamunka érkezett be, ebből 4 pályázat
határainkon túlról. A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján,
pontozással értékelte 13 előbíráló és a
6 tagú kuratórium. A pályázók és az elbírálók közötti összeférhetetlenséget
kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az előbírálók
a kurátorok által adott pontok átlaga határozta meg.
ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓ
A középiskolai és az OTDK ösztöndíjat
2021. szeptember 17-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során
vehették át a diákok.
A díjak átadásában közreműködött:
Dr. Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke,
Prof. Dr. Mezey Barna, az Országos
Tudományos Diákköri Tanács alelnöke,
Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika
igazgatója és
Nagy Domonkos Istvánt, a Rákóczi
Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai ügyekért felelős igazgatója,
Dr. Bendzsel Miklós, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke.

„A jövőt nem lehet megjósolni,
de a jövőnket fel lehet találni”.
A vállalkozó kedvű diákok az alábbi témakörökben fogalmazhatták meg víziójukat:
1. Mire tanít és hogyan alakít bennünket a koronavírus – Járvány elleni
küzdelem?
2. A digitális környezet térhódítása: alkalmazkodási feltételek és szükségletek.
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Dr. Bendzsel Miklós, a NOVOFER Alapít vány kuratóriumának elnöke

A kuratórium 2021-ben egyöntetű döntés
alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda:

250 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Sipos Áron András, a budapesti Balassi
Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Komáromi Annamária.
Pályázatának címe: Digitális Oktatás –
áldás vagy átok?

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Törköly Gábor Tamás, a Szegedi SzC
Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Szántóné Benkő Judit.
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150 e Ft-os ösztöndíjban részesült:
Balázs Panna Lili, a budapesti Teleki
Blanka Gimnázium tanulója, felkészítő
tanára Rudas Péter Pál.

Dr. Bendzsel Miklós, Törköly Gábor, Dr.Merkely Béla

Dr. Erdei Anna, Babcsán Gergely, Balász Panna,
Dr. Bendzsel Miklós

Babcsán Gergely, a Miskolci Herman
Ottó Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Pántyáné Kuzder Mária.
100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek:
Varga Bence, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója,
felkészítő tanára Dobre Norbert.
Prémus Karina, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella.
Ferentzi Noémi, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő
tanára Eggendorferné Bagyarik Cecilia.
Szilvágyi Linett Anna, a szombathelyi
ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dr. Finta Zsanett.

Dr. Erdei Anna, Szilvágyi Linett, Ferentzi Noémi,
Prémus Karina, Varga Bence, Dr. Bendzsel Miklós

A kuratórium „Az átlagot meghaladó vizuális megjelenítés” indoklással 100 e
Ft-os különdíjban részesítette:
Nemes Tamást, a regensburgi Gymnasium der Regensburger Domspatzen tanulóját, felkészítő tanára Grünbauer René.

Dr. Mezey Barna, Nemes Tamás, Dr. Bendzsel Miklós

A középiskolai ösztöndíjasok megkapják
az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is.
Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt!
című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság a következő pályázóknak:
• Losonczi Árpád, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella.
• Mátéffy Borbála Petra, a szentendrei
Ferences Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dr. Mészáros Lukács.
• Magosi Máté, a magyarkanizsai Beszédes J. Mezőgazd. és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint
Nóra.
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• Atesán Attila, a Szegedi SzC Gábor Dénes
Technikum és Szakgimnázium tanulója,
felkészítő tanára Szántóné Benkő Judit.
• Szittyai Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi Andrea.
• Laza Luca Anna, nyíregyházi Szent
Imre Katolikus Gimnázium tanulója,
felkészítő tanára Csernyus Enikő.
• Tóth Bálint Gábor, a budapesti Leövey
Klára Gimnázium tanulója, felkészítő
tanára Szabó Ágnes.
• Józsa Gréta Kata, a budapesti Teleki
Blanka Gimnázium tanulója, felkészítő
tanára Kovács Tamás.

• Kurcsics Rafaella Anna, Győri SZC Baksa
Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
• Ladányi Andrea, Szegedi Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium
• Pántyáné Kuzder Mária, Miskolci Herman Ottó Gimnázium
• Rudas Péter Pál, Teleki Blanka Gimnázium
• Szabó Ágnes, Leövey Klára Gimnázium
• Szántóné Benkő Judit, Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

Szántóné Benkő Judit, Pánt yáné Kuzder Mária,
Kurcsics Rafaella, Kovács Tamás, Dobre Norber t,
Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Németh Zsolt, Csernyus
Enikő, Eggendor ferné Bagyarik Cecilia, Dr. Erdei
Anna
Dr. Bendzsel Miklós, Józsa Gréta, Tóth Bálint, Laza
Luca, Losonc zi Árpád, Mátéf f y Borbála, Szitt yai
Anna, Dr. Merkely Béla

Dr. Bendzsel Miklós köszönetet mondott a felkészítő tanároknak áldozatos
munkájukért:
• Dr. Németh Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Karának
tanára
• Bálint Nóra, Beszédes J. Mezőgazd. és
Műszaki Iskolaközpont
• Csernyus Enikő, Szent Imre Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
• Dobre Norbert, ELTE Bolyai János Gyak.
Ált.Iskola és Gimnázium
• Dr. Finta Zsanett, ELTE Bolyai János
Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium
• Dr. Mészáros Lukács, Ferences Gimnázium
• Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
• Grünbauer René, Gymnasium der
Regensburger Domspatzen
• Komáromi Annamária, Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium
• Kovács Tamás, Teleki Blanka Gimnázium
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A Rákóczi Szövetség különdíját Nagy
Domonkos Istvánt, a Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai
ügyekért felelős igazgatója adta át.

Balázs Panna, Nagy Domokos, Babcsán Gergely

Külön szeretnénk megköszönni az elbírálást segítő, szakemberek munkáját:
Árokszállási Laura, Bálint Nóra, Borbélyné Bacsó Viktória, Ilinyi János, Király Anikó, Ladányi Andrea, Lengyel Zoltán Tamás, Magyar Tünde, Nagy Szilvia, Pápics
József, Prof. Dr. Tóth László, Varga Dóra,
Várhidiné Kemenesi Rita.
Az szeptember 17-ei ünnepélyes díjátadás képei és video felvétele megtekinthető a http://www.gabordenes.hu/
kepes-beszamolok/ oldalon.

Örömmel tölt el,
hogy iskolánk tanítványai immár
több éve sikeresen szerepelnek
a nem hagyományos tanulmányi
versenyeken
is.
Mindig
fontosnak tartottam a
kreativitást, ezt a
tanórákon is próbálom előtérbe
Dobre Norbert
helyezni.
Véleméközépiskolai tanár
nyem szerint a
NOVOFER alapítvány munkája rendkívüli és hiánypótló. A felkészítő tanárok
számára a díjátadó rendezvény már
önmagában is egy életre szóló élményt
jelent. A Magyar Tudományos Akadémia
épülete méltó helyszín a fiatal tehetségek elismerésére. Biztos vagyok abban,
hogy a díjazott diákok többsége a jövő
tudósává fog válni.
Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium tanáraként kiemelt
feladatomnak tekintem a tehetséggondozást. Szerencsésnek mondhatjuk kollégáimmal magunkat, hiszen valóban
tehetséges diákokkal dolgozhatunk.
Tanítványom, Varga Bence már 9. évfolyam óta kiemelten foglalkozik a természettudományos tárgyakkal. Tanórákon
is kitűnt kreativitásával, kiemelkedő
tudásával a fizika és az informatika területén. Gondolatai, kreativitása kiváló
alapot szolgáltathatnak számára ahhoz,
hogy kiemelkedő tudós váljék belőle.
A hagyományos feladatok mellett mindig szakítunk időt a kreatív, főleg határterületi problémákat feszegető témákra. A matematika-informatika és a
természettudományos munkaközösség
együttműködése kimondottan eredményes iskolánkban, ezt a tanulmányi
versenyeken elért eredmények és a
felvételi eredmények igazolták az elmúlt években. Informatikatanárként az
utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy
szakterületem egyre népszerűbb a diákok körében, egyre többen választják
fakultációként, illetve továbbtanulási
területként. Jellemző ugyanakkor, hogy

nem csak a klasszikus informatikai területekre részesítik előnyben a diákok az
informatikát.
Ebben az évben is nagyon büszkék lehetünk diákjainkra, hiszen ketten is Gábor
Dénes-ösztöndíjasok lettek. Iskolánk tanulói számára kiváló példaként szolgál
az idei díjazottak munkája és emberi
minősége!
2021 tavaszán online oktatás volt a
Miskolci Herman
Ottó Gimnáziumban. Egyik nap
emailt
kaptam
az egyik tanítványomtól. Megírta,
szeretné
megpályázni a Gábor
Dénes Középiskolai Ösztöndíjat, és
arra kért segítsek
Pántyáné Kuzder Mária
a
szakmai részématematika-fizika szakos
ben.
Boldogan
mesterpedagógus,
fizika szaktanácsadó
vállaltam. Új feladat, új kihívás,
új helyzet! Sokkal gyakrabban fordul az
elő, hogy mi, tanárok próbálunk motiválni egy-egy diákot plusz feladatra, de
nem vállalja, mert mégse találjuk meg a
számukra legvonzóbb feladatot, témát.
A tanuló által maga választott téma viszont biztos tetszik neki, és szívesen
dolgozik a projekten.
A témák közötti választási lehetőség
sokkal nagyobb szabadságot ad a pályázónak, mint egy „szokásos” fizikaverseny. Nem egy adott időpontban kell
nagyon „toppon” lenni, van idő a kiírt
feladat alapos, széles körű átgondolására, kidolgozására. A pályázó egyedi
ötleteit, innovatív gondolatait viheti a
pályamunkába. Ezek vonzó lehetőségek
és kreatívvá, egyedivé teszi a munkafolyamatot.
A tanítványom, Babcsán Gergő megírta az általa választott téma címét. A
munka során többször egyeztettünk, a
pandémia miatt ez online történt. A pályázó maga készítette el otthon az eszközt. Amikor elkészült vele, fotót küldött
róla. A mérési eredményeit kiértékeltük,
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tapasztalatokat, következtéseket állapítottunk meg. A gyakorlati alkalmazási
lehetőségekről beszélgettünk. Az előforduló szakmai hibát, pontatlanságot
korrigáltuk.
Egyszer csak ismét érkezik egy e-mail.
Ebből kiderül, a sok-sok befektetett
munka megtérült. A pályamunka tetszett a bírálóknak. Személyesen is látni
akarják a dolgozat mögött lévő embert,
lehetőséget biztosítanak az eredmények rövid bemutatására. tíz percben
nem lehet elmondani a munkafolyamat
rögös útját, de el lehet mondani a végeredményt, a használhatóságot, a sikert.
Mindennek a Magyar Tudományos Akadémia ad otthont. Ez egy középiskolai
diák, részére egy életre meghatározó
élmény, felkészítő tanárának nagy-nagy
büszkeség.
A Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium tanáraként
abban a szerencsés
helyzetben
voltam, hogy a
NOVOFER Alapítvánnyal való szoros kapcsolatunkat
már kezdettől fogva figyelemmel kísérhettem. EgyüttSzántóné Benkő Judit
működésünknek
középiskolai tanár
köszönhetően az
Alapítvány 2003 óta támogatója a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyünknek. Ez az azóta is minden
évben megrendezett rangos megmérettetés generációk sorát vonzotta iskolán kívül és belül is, és akár általános
iskolai résztvevők is választhatták a mi
intézményünket középiskolai tanulmányaik helyszínéül. Az ünnepélyes díjkiosztón velünk együtt diákjaink számos
biztató szót, értékelést, méltatást hallhattak, ami rájuk ösztönzően hathatott,
többek között Gyulai József akadémikus
köszöntőit, szakmai eszmefuttatásait is,
aki megtisztelte a rendezvényeinket.
Majd pedig még azzal is kiszélesedtek
diákjaink lehetőségei, hogy pályázhat-
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tak a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíjra, az ország egyik olyan iskolájában
tanulva, amely Gábor Dénes nevét viselte. Nagy örömünkre éltek is a diákok
a lehetőséggel, jómagam is több díjazott tanuló felkészítő tanára lehettem.
Mit jelentett ez pályázónak és felkészítő
tanárnak? A tanulóknak olyan sikerélményt, ami sokszor meghatározó volt
a jövőjük szempontjából is, tudásuk
elmélyítését, nyitottságot, tájékozottságot, motivációt. Számomra azt, ami
a munkám, egyéniségem lényege, hatékonyan foglalkozni egy-egy diákkal,
– akinek szinte mindig az osztályfőnöke
is voltam – erősíteni az önbizalmát, fejleszteni olyan kompetenciáit, amiknek
hosszú távon is hasznát veheti. A közös
munka, a téma megvitatása, a pályázat
csiszolása emberileg is közelebb hozott
minket egymáshoz, és amikor eredményes lett egy pályázat, együtt örültünk
a közös sikernek. Bár magyar – angol
szakos tanárként, elsősorban a nyelvi,
formai, szerkesztésbeli véglegesítésben
tudtam segíteni, alkalmanként ötleteket
is igyekeztem adni, így még én is tanultam velük együtt. Miután országos
szintűvé bővült a pályázat, akkor is évről évre voltak díjazottjaim, akik későbbi
pályájuk során, bárhol is helyezkedtek
el, egészen biztos hasznát vették a szerzett tapasztalatoknak. Többen műszaki
területen, informatikai szakemberként
dolgoznak.
Felejthetetlen volt a díjátadók felemelő
hangulata, a helyszínek rendkívüli szelleme is számunkra, olyan szellemi nagyságokat láthattunk, hallhattunk élőben,
közvetlen közelről, akik igazi értéket
képviselnek a mai diákok számára.
Gábor Dénes lelkesítő szavai, amelyek
intézményünkben a mellszobra alatt
olvashatók, sohasem vesztenek aktualitásukból, és remélem, továbbra is bekapcsolják a diákokat, tanárokat a középiskolai ösztöndíjpályázatba. Ezzel az
idézettel zárom a gondolataimat én is,
köszönetet mondva a NOVOFER Alapítvány végtelenül hasznos kezdeményezéseiért: „Találjuk fel a jövőt!”

A 2019-ben kialakult járványhelyzet
sok lehetőséget
korlátozott. Amikor bevezették az
online oktatást az
iskolákban, a korlátozásokkal együtt
megnőtt a diákok
szabadideje. Ebben
a helyzetben kezdtem el kísérletezni,
amit összekötötBabcsán Gergő
tem az otthoni
ösztöndíjas diák
sportolással. Szüleim vették észre, hogy a NOVOFER Alapítvány idén pont ebben a témában hirdeti
meg ösztöndíját. Örömmel kezdtem neki
a pályamunkám elkészítéséhez, amit erre
a neves versenyre küldtem be a Miskolci
Herman Ottó Gimnázium 9. évfolyamos
tanulójaként.
Mindig is érdekelt, hogy mi, emberek
mennyi energiát tudunk termelni a saját
testünkkel, ami a klímaváltozás miatt is
kiemelkedő jelentőségű. A saját bioenergiánkat használhatjuk a nem megújuló
energiaforrások mellett is. Ezzel az emberek egészségét is támogathatjuk, hiszen
sportolásból energiát állítunk elő. Az én
kísérletemben egy szobabiciklit használtam, amit felszerelve egy dinamóval és
akkumulátorokkal mértem az energiatermelést. Az eredményeket összegezve arra
jutottam, hogy ez a terv megvalósulhat,
de ehhez az akkumulátornak és a dinamónak növelni kell a hatásfokát.
Megtisztelő volt számomra és hálás vagyok, hogy pályamunkámat a Magyar
Tudományos Akadémián adhattam elő
díjazott társaimmal, a hosszú bezártság
után végre személyesen. A Gábor Dénes
Középiskolai Ösztöndíj sokat segített a járvány átvészelésében, és ezúton szeretném
megköszönni a Rákóczi Szövetség által
felajánlott egy hetes táborozást is, ahol új
barátságokkal és emlékekkel gazdagodtam. Nagy öröm a középiskolások számára,
hogy a NOVOFER Alapítvány támogatja a
fiatal tehetségek kibontakozását és lehetőséget biztosít a tudományos pályájuk
elindításában.

Osz tály főnököm,
Rudas Péter révén
hallot tam
először a pályázatról.
Nagyon sokáig
gondolkodtam
azon, hogy képes
vagyok-e csinálni
egy pályaművet a
vírusról. Az utolsó
napon adtam le
jelentkezésem, és
az azt követő héBalázs Panna
ten neki is láttam
ösztöndíjas diák
az elkészítéséhez.
Több héten keresztül minden egyes délutánomat ennek szenteltem: megírtam
a szöveget, felvettem a hanganyagot,
videókat és képeket kerestem hozzá,
majd összevágtam őket. Igazán egyszerű volt egy olyan témáról beszélni, mint
a koronavírus, hiszen meghatározza a
mindennapjainkat. Nem hittem a szememnek, mikor értesültem arról, hogy
ösztöndíjban részesülök a munkámért.
S az, hogy felkértek engem, hogy a Magyar Tudományos Akadémián tartsak
előadást, óriási büszkeséggel töltött el.
Sosem gondoltam volna, hogy egy nap
ott fogok állni az MTA egyik termében,
amely hatalmas megtiszteltetés. Nagy
köszönettel tartozok a Gábor Dénes
Ösztöndíjnak, hiszen lehetőséget adott
arra, hogy bemutassam azt, hogy miképp éli meg egy középiskolai tanuló a
pandémiát, és miféle tanulságokat lehet
levonni belőle. „Élet a járvány idején”
címmel szót ejtettem a média szerepéről, az egészségügyi dolgozók szerepvállalásának fontosságáról, a családról, a gazdaságról, az ázsiai kultúrát ért
rasszizmusról és a digitális térhódításról.
Rengeteg mindent tanultam meg az út
során. Először is azt, hogy az ember nagyon sok mindent el tud érni, ha a teljes
szívét beleadja. Valamint a járványnak
akadnak pozitívumai is, de ehhez muszáj optimistábban tekinteni a dolgokra. Nagyon remélem, hogy akik jövőre
jelentkeznek a pályázatra, azoknak már
nem a koronavírussal kapcsolatban kell
esszét írniuk vagy videót vágni.
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G Á B O R D É N E S E M L É K É V E K 2020 –21
Gábor Dénes Emléknap a Műegyetemen
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Gábor Dénes-díjasok
Klubja és a NOVOFER Alapítvány közös
szervezésében került megrendezésre
2021. 11. 12-én Gábor Dénes emlékére,
a Nobel-díj átvételének 50. évfordulójára szervezett tudományos ismeretterjesztő délután, ahol Gábor Dénes-díjas
tudósokkal találkozhattak a meghívott
középiskolás diákok. A két nemzedék
közösen ünnepelte a Nobel-díjas tudós
munkásságát. A diákok a helyszínen saját hologramot készítettek és érdekes
előadásokat hallgathattak a hologram
elméletéről és felhasználásról.

Dr. Czigány Tibor, a BME rektora

Középiskolás diákok hologramot készítenek

A tudományos ismeretterjesztő délutánt a BME rektora, a Gábor Dénesdíjas Dr. Czigány Tibor nyitotta meg
Gábor Dénes életútjának rövid bemutatásával.
Dr. Darvas Ferenc a Gábor Dénes-díjasok Klubjának elnöke videó köszöntőt
küldött az egybegyűlteknek.
Ilinyi János a Gábor Dénes-díjasok Klubjának elnökhelyettese a klubon kívül a
NOVOFER Alapítványt is képviselte.
Ezután Dr. Bokor Nándor, egyetemi
docens “Mi is az a hologram” című bemutatója következett, melyet a Gábor
Dénes-díjas Koppa Pál professzor “Holográfia és információ – Gábor Dénes
örökségének alkalmazása az információs technológiában” című előadása
követett.
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Ilinyi János, a Gábor Dénes- díjasok Klubjának elnökhelyettese

A rendezvényt Rektor úr zárta és egyben megnyitotta a Gábor Dénes életét,
eredményeit valamint hozzá kapcsolódó műegyetemi emlékeket bemutató
kiállítást.

Magyar Tudomány Ünnepe

Dr. Pakucs János, a MISZ tisz teletbeli elnöke

Jamrik Péter, a NOVOFER Alapít vány képviselője

Dr. Erdei Anna, az MTA főtitkár-helyettese

Dr. Pap László, az MTA rendes tagja

2021. november 15-én a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében került sor az MTA Közok tatási Elnöki Bizot tsága szimpóziumára,
amelynek fókuszában a természettudomány tanításának ak tuális prob lémái álltak. A z esemény t dr. Erdei
Anna, az MTA főtitkár-helyet tese nyitot ta meg. A különböző megközelítésű kiváló előadásokat követően
(Csapó Benő: A természettudomány tanításának nemzetközi tendenciái és
hazai helyzete; Weiszburg Tamás: Az
egységes természettudomány tanárképzés lehetőségei; Korom Erzsébet: A természettudomány tanítása, mint a gondolkodás fejlesztésének eszköze) került
sor egy kerekasz tal beszélgetés a természet tudományok ok tatását segítő
kezdeményezésekről, a középiskolai
tudományos és innovációs pályázatokról, versenyekről – Pap László professzor, az MTA rendes tagja moderálásával. Ennek során az Alapít vány
képviselője – Jamrik Péter a NOVOFER
Zr t. elnöke – adot t tájékoz tatást a
NOVOFER Alapít ványnak a szimpózium tárgykörében végzet t munkájáról.

A több mint 30 éves tradícióval rendelkező NOVOFER Alapítvány a Műszaki
Szellemi Alkotásért azon civil szervezetek közé tartozik, akik kiemelt feladatuknak tekintik a közoktatás segítését,
az ifjúság természettudományos ismeretek felé történő orientálását. Húsz éve
kezdtük el az egyetemisták ösztönzését,
majd tíz esztendeje nyitottunk a középiskolások felé a támogatási- és ösztöndíj
programok sorozatain keresztül. A középiskolai pályázati rendszerünk jellemzője, hogy évente tematikus kérdéskörökre várjuk a munkákat. A zsűrizésben
a témakörökhöz értő külső szakértőket
kérünk fel a szakmai szűrés elvégzésére,
majd az ő javaslataik összegzése alapján
a Kuratórium dönt az ösztöndíjak odaítélésében. Szintén a pályázat sajátja,
hogy a felkészítő tanárokat, mentorokat
is elismerjük. Az ösztöndíj pályázat népszerűségében, sikerében, nem kis szerepe volt az OTDK Tehetség Útlevelének,
a számos elismerési formának, a fiatal
tehetségek média megjelenéseinek, valamint a különböző ünnepi események
olyan tradicionális és emlékezetes helyszíneinek, mint a Magyar Tudományos
Akadémia, vagy a Parlament.
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G Á B O R D É N E S E M L É K É V E K 2020 –21
Gábor Dénes Emléknap Szöulban

Egyetem szakmai közreműködésével indította el 2021 szeptemberében. A kollégiumban válaszokat keresnek arra, hogy
a művészetek és a különböző tudományterületek, technikai újítások, hogyan tudják együttesen jobbá tenni környezetünket, életkörülményeinket.
A képzés védnöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek
Népfőiskola kuratóriumi elnöke, valamint
Fülöp József, a MOME rektora, kreatív
iparért felelős miniszteri biztos.

“LET’S INVENT THE FUTURE TOGETHER!”
címmel meghirdetett virtuális GÁBOR
DÉNES Emléknapra invitáltuk az érdeklődőket 2021. 11. 29-ére, amelyet Szöuli Nagykövetséggel és a Szöuli Liszt Magyar Kulturális Intézettel együttműködve hirdettünk
meg a Gábor Dénes Emlékévek 2020–2021
programsorozat keretében. A célközönség a koreai egyetemek fizika tanszékének
hallgatói, a koreai középiskolák kiemelkedő tanulói és fizika tanárai, koreai kutatók,
tudósok, tisztviselők és a Magyarországról regisztrált érdeklődők. Az előadásokat
angol nyelven folytak. Az ünnepséget Dr.
Mózes Soma meghatalmazott nagykövet
nyitotta meg, majd Medvigy István a Liszt
Intézet igazgatója üdvözölte a résztvevőket. Az előadásokon egyidőben vehettek
részt a Szöuli és a Magyarországi hallgatók. Alapítványunkat és a Gábor Dénes
díjasok közösségét Koppa Pál professzor
képviselte. Az előadások megtekinthetők
honlapunkon (gabordenes.hu) Emlékévek
2020–2021 menüpont alatt.
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Dr. Bendzsel Miklós, a NOVOFER Alapít vány kuratóriumának elnöke

Innováció Kollégium a Népfőiskolán

A szeptemberi alkalom során Dr.
Bendzsel Miklós, a Novofer Alapítvány
elnöke tartott előadást Gábor Dénesről,
Nobel-díjas fizikusunk 2020–2021 emlékéve apropóján. Az önmagát „fizikus
feltalálónak és szociális írónak” valló XX.
századi példakép, több könyvet is írt,
amelyekben igyekezett feltárni azt, hogyan kell bánni a belülről fakadó kreatív
folyamatainkkal. Gábor Dénes fizikusi
munkássága mellett sokat foglalkozott
a kutatók, feltalálók globális felelősségérzetével, a fenntartható fejlődéssel.
Bendzsel Miklós ezek mellett beszélt a
szellemi vagyongazdálkodás kultúrájáról, az innováció menedzsmentről és bemutatta a Novofer Alapítvány tevékenységét is. Számos érdekes összefüggés
között rávilágított arra, hogy a mérnököknek mennyire komoly szerepük van a
társadalmi felelősségvállalásban.

Az Innováció Kollégiumot a Lakiteleki
Népfőiskola, a Moholy-Nagy Művészeti

Bakk Ágnes Karolina kutató, immerzív
tech szakértő, a Moholy-Nagy Művészeti

Egyetem (MOME) oktatója előadásában a
virtualitás fogalmát, értelmezéseit tárta
fel a változó terekben. Dr. Fülöp Zsolt
DSc az MTA doktora, fizikus, az Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója, a NOVOFER Alapítvány kurátora
arról tartott részletes, de közérthető előadást, hogy mi mindenre jó a részecskegyorsító. A űrkutatás és űrtevékenység
eredményeit, és összefüggéseit hallgathatták meg a résztvevők.

Europhysics New hasábjain megjelent Gábor Dénes megemlékezés
Erol Gelenbe az EUROPHYSICS NEWS
52/5 2021. november 18-i számának 40.
oldalán megjelent cikkével emlékezik
meg Gábor Dénes Nobel-díjának 50. évfordulójára. A teljes angol nyelvű cikk az
Eurphysics News honlapján olvasható:
https://epn.eps.org/epn-52-5/#1

G Á B O R D É NE S E ML É KÉ VE K

G Á B O R D É N E S E M L É K É V E K 2020 –21

Dr. Ferenc zi Orsolya, űrkutatásér t felelős miniszteri biz tos

Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztostól, az ELTE tudományos főmunkatársától. A második napon
Fehér Bori, építész, kutató, a MOME
tudományos munkatársa mutatta be
Moholy-Nagy László világhírű honfitársunk tevékenységét. Péter András, a
MOME rektori megbízottja a kreatívipar
jelentőségéről és fejlesztési területeiről
beszélt, amelyek már látható módon
vannak jelen életünkben.
Kárpáti Árpád
a kollégium szakmai vezetője
Gábor Dénes Emlékbélyeg
A Gábor Dénes évfordulók emlékére Gábor Dénes portréját tartalmazó alkalmi
holografikus emlékblokk-készletet vásároltunk a 2000. évi kibocsátási kontingensből, a Magyar Postán keresztül.
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Dr. Csicsery
Zsigmond
Budapesten
születet t
1929 -ben. A Műegyetem
vegyészmérnöki karán
végzet t 1951-ben. Dolgozot t a For te-nál, majd a Richter
Gedeon Gyógyszergyárban.
Öt venhat ok tóberben az Egyesült 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.
1961 végén dok torált. 1986-ig a
Chevron olajvállalat kutatójaként
Kaliforniában dolgozot t. Ot t kezdet t
foglalkozni molekula-szita katalizátorokkal és alak szelek tív katalízissel.
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 születet t Budapesten. 2001-ben diplomázott a Semmelweis Egyetem általános orvosi karán, majd ugyanitt 2004ben 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, illetve
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, társszerkesztője.
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.

A kiadványban jelzet t és a díjazot takra vonatkozó adatok a díj megítélésekor ak tuális információkat tar talmaz zák!
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Zircen született 1954-ben.
Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen
okleveles fizikusként végzett (1978), majd ugyanitt egyetemi
doktori címet szerzett (1981). 1992ben 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–).
Fő kutatási területe az ultrarövid impulzusú nemlineáris optikai eszközök
fejlesz tése. Kidolgoz ta a spek trális
bontóelemek általános elméletét.
2002-ben javasolta, és azóta munkatársaival közösen folyamatosan
fejlesz ti a döntöt t impulzusfront tal
gerjesz tet t litium-niobát, illet ve félvezető alapú teraher tzes ( THz-es)
impulzusforrásokat. Jelenleg ezek a
legelterjedtebb nagyenergiájú (> 1 mJ)
THz-es 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);
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj (2019).

Dr. Kacskovics
Imre
1961-ban született Budapesten.
Állatorvosdoktorként végzett az
Állator vostudományi
Egyetemen 1987-ben. 2006-ig a SZIE
Állatorvostudományi 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, T TK 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
T TK dékánjaként dolgozik.
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Dr. Hebling
János

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 társelnöke 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 1960ban. Öntözéses-meliorációs 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 (1995–99).
– 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 oltalmat 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–).
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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.
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

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.
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Dr. Németh
Géza

(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).

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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GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

2019
ÉLE TMŰ

ÉL E T M Ű

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 olajipari 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 SZ TAKI-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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Dr. Czigány
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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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.
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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).

A kiadványban jelzet t és a díjazot takra vonatkozó adatok a díj megítélésekor ak tuális információkat tar talmaz zák!

56

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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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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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.

D Í J A ZOT TA K B E M U TATÁ S A 2 0 1 6

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-

67

D Í J A ZOT TA K B E M U TATÁ S A 2 0 1 6

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.

A kiadványban jelzet t és a díjazot takra vonatkozó adatok a díj megítélésekor ak tuális információkat tar talmaz zák!

76

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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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.

85

Ú J G E N E R Á C I Ó G Á B O R D É N E S Ö S Z TÖ N D Í J

ÚJ G E N E R Á C I Ó G Á B O R D É N E S Ö S Z T Ö N D Í J

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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GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

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

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 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

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

20 09

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

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 2008–2006

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

Vámos Zoltán
1964. Budapest
villamosmérnök

GÁBOR DÉNE S-DÍJA SOK

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-díjasok Klubja több,
mint két évtizede segíti a legkülönbözőbb szakterületeket képviselő Gábor
Dénes-díjjal kitüntetett magyar műszaki
értelmiség közösségi életét. A klub célja a díjazottak összetartása, tudásuk és
tehetségük, a kutatás-fejlesztés terén
szerzett tapasztalatuk egyesített hasznosítása, eredményeik példának állítása
a jövő nemzedéke elé, továbbá az, hogy
szellemi tőkéjével és anyagi eszközeivel segítse a fiatalokat. E célkitűzések
mellett fokozott figyelmet fordít az innováció és az oktatás kapcsolatára. A
klub feladata, hogy a hazai társadalom
és a világ műszaki és társadalmi kihívásaira válaszokat, állásfoglalásokat fogalmazzanak meg, szakmai véleményezést
nyújtsanak műszaki-, társadalmi-, gazdasági ügyekben saját maguk, a közvélemény és a döntéshozók számára. A
vezetőség kiemelt feladatának tekinti a
Gábor Dénes-díj fennmaradásának támogatását, a tudós emlékének ápolását,
szellemiségének továbbadását, hagyatékának gondozását.
A klub elnöke Darvas Ferenc vegyészmérnök, az elnökhelyettes Ilinyi
János gépészmérnök. Az Intéző Bizottság tagjai: Dömölki Bálint informatikus, Friedler Ferenc matematikus,
Haidegger Tamás villamosmérnök,
Sarkadi Balázs or vos-biológus és
Zárda Sarolta közgazdász. A klubtitkár Ács Tünde Fatima kulturális antropológus.
A 2020-as évhez hasonlóan, a pandémia
az idei évben is befolyásolta a klub
megszokott működését. Ugyan a baráti, személyes találkozók nem jöhettek
létre, azonban az online tér alkalmat
teremtett arra, hogy az előadásokra
nagyobb számú résztvevő is bekapcsolódhasson a világ minden tájáról.
A júniusi klubnap házigazdája Jamrik
Péter a Novofer Zrt. elnöke volt. Az
prezentációk az „5G”, vagyis az 5. generációs
mobilhálózat
témakörét
tárgyalták, melyek az általános áttekintésén túl, kitértek az 5G jövőbeni
felhasználási lehetőségeire, a tények

98

és tévhitek kérdéseire, illetve a társadalmi vonatkozásokra is, mint például
konteo elméletek, jövőképek, előrejelzések, társadalmi elvárások és hamis
képek. Az első előadó Dr. Nagy Lajos
a BME-HV T habilitált egyetemi docense beszámolt a BME, Vodafone és Nokia együttműködéseként megvalósuló
5G teszthálózat rádiós tervezéséről,
megvalósulásáról, az 5G hatásainak
vizsgálatáról, az 5G alkalmazásokról.
Dr. Rab Árpád a Budapesti Corvinus
Egyetem egyetemi docense, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársának prezentációja arra kereste a választ, hogy hogyan működik
a digitális kultúra, miért működik így?
Miben higgyünk, kinek, és miért? Inkább hasznos eszköz, vagy valóságérzékelésünket szétmosó folyamatról beszélhetünk? A docens elmondta, hogy
a digitális kultúra újraprogramozása
lehetővé teszi az emberiségnek, hogy
a megnövekedett lélekszáma mellett
megőrizze életszínvonalát. Ez azonban hatalmas tudatossági szintlépéseket kényszerít fajunkra, melyet nehéz
meglépni. Az utolsó előadó Dr. Krekó
Péter az ELTE-PPK Szociálpszichológia
Tanszék habilitált egyetemi docense a
„Koronavírus, távirányító mikrochipek,
Bill Gates” és az 5G-vel kapcsolatos álhíreket, összeesküvés-elméleteket és
azok társadalmi hátterét tárta fel.

Gábor Dénes ötven éve vehette át a
Nobel-díjat. E jeles év forduló alkalmából november 12-én Dr. Czigány Tibor a BME rektorának meghívására, a
BME–GDDK–Novofer Alapítvány közös
szervezésében megrendezésre került
a „Gábor Dénes nap- és Gábor Dénesdíjasok találkozójára”, ahol a klubtagok
előadásokon és kiállításmegnyitón vehettek részt.

klub együttműködésének keretében, Dr.
Kovács Levente rektor meghívására, Dr.
Sarkadi Balázs, Dr. Lacza Zsombor, Dr.
Haidegger Tamás klubtagok és Dr. Tóth

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 Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából,
november 22-én az Óbudai Egyetem és a

IN MEMORIAM GÁBOR DÉNES ELISMERÉS
2020

Ács Tünde Fatima

I N ME MOR I AM G Á BOR DÉ NES 2 0 20

G. Csaba előadást tartottak tagjainknak
és a diákoknak, amelyen a saját munkájukon, kutatási területükön keresztül mutatták be a COVID járvány megítélésével
kapcsolatos buktatókat, téves következtetéseket. Az est moderátora: Dr. Ferenci
Tamás volt. (A klubról bővebben: http://
gabordenesklub.hu)

okleveles kulturális antropológus
a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára

99

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

100

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
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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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GÁBOR DÉNES-DÍJASAINK

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

2014

Dr. Augusztinovicz Fülöp
Dr. Dusza János
Dr. Guttman András
Dr. Haidegger Tamás
Dr. Karger-Kocsis József
Katona Gergely
Solymosi János
Dr. Szikla Zoltán

Lám István
/„Docler Holding Új 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/

2016

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

2017

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

2018

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

2019

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

2020

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

ÉLETMŰ
HATÁRON TÚLI ALKOTÓ

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

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 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)
105

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)

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

G Á B O R D É N E S - D Í J É V E S K I A D VÁ N YO K

GÁBOR DÉNES-DÍJ ÉVES KIADVÁNYOK
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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 2021-ben támogatták, éves
kiadványunk megjelenését segítették, felhívásainkat népszerűsítették.
A PROGRAM TÁMOGATÓI
B+N Referencia Zrt.,
Digitális Jólét Nonprofit Kft.,
FOXCONN,
FUX Zrt.,
Magyar Tudományos Akadémia,
MVM Energia Zrt.,
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.,
OTP Bank Nyrt.,
Servier Kutatóintézet Zrt.,
UniCredit Bank Hungary Zrt.,
WebEye Telematics Kft.

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNEREK
BME Tehetségsegítő Tanács,
BME Simonyi Károly Szakkollégium,
Eötvös Loránd Fizikai Társulat,
KELLO Könyvtárellátó Kft.,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége,
Manó Hologram Kft.,
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
NOVUM TV,
Országos Tudományos Diákköri Tanács,
Schönherz Stúdió,
Rákóczi Szövetség.
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GÁBOR DÉNES–DÍJ
átadó ünnepségek helyszíne a Parlament

Gábor Dénes átveszi a Nobel-díjat a svéd királytól
(1971)
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A SZAKMAI TEKINTÉLY TKIVÍVOTT
DÍJ MOTIVÁLJA AZ INNOVATÍV GO
DOLKODÁS, A MŰSZAKI-TERMÉ
SZETTUDOMÁNYI ALKOTÓKÉPES
SÉG KIBONTAKOZÁSÁT, MELYEN
KERESZTÜL KEDVEZŐ HATÁSTGYA
KOROL GAZDASÁGI-TÁRSADALMI
FÖLEMELKEDÉSÜNKRE, A MAGYAR
GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYÉNEK
BEMUTATÁSÁRA ÉS MEGÍTÉLÉSÉ
RE. A NEMZETKÖZI GÁBOR DÉNES
DÍJ HOZZÁJÁRUL A TUDOMÁNYOS
VILÁGBAN A FIATAL MAGYAR KU
TATÓK MŰSZAKI ÉS TERMÉSZET
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK
INTENZÍVEBB MEGJELENÍTÉSÉHEZ
GÁBOR
ÉS A NEMZETKÖZI KUTATÓI HÁ
LÓZATOKBA
VALÓ SIKERES BEKAP
DÉNES
CSOLÓDÁSÁHOZ.
AZ ÉRTÉKEKET
DÍJ
2021
ÉS EREDMÉNYEKET KÖZVETÍTŐ
PUBLICITÁSemlékévek
JÓL SZOLGÁLJA NEM
ZETÜNK MŰSZAKI
2020 - 2021 ÉS TERMÉ
SZETTUDOMÁNYI KIVÁLÓSÁGAI
NAK NÉPSZERŰSÍTÉSÉT ÉS SZEL
LEMI ÖRÖKSÉGÜK ÁPOLÁSÁT.
NOVOFER ALAPÍTVÁNY

A MŰSZAKI-SZELLEMI ALKOTÁSÉRT 1989
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