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 Porkoláb Miklós
Budapesten született 1939-ben. PhD-jét 1967-ben szerezte meg a Stanford University-n. 
1977-ben professzori címet kapott az MIT-n (Boston). 1995-től 2014-ig az MIT Plasma 
Science and Fusion Center igazgatója volt, 2015. január 1-től professzorként oktat és kutat 
az MIT-n. Szűkebb szakterülete a plazmafizika és a magfúzió.

A plazmafizika, a magfúzió és a fúziós energia kutatási és fejlesztési területeinek nem-
zetközi hírű művelője, a magyar fúziós kutatások mentora. Az MIT professzoraként 
PhD-diákok tucatjait vezette be fúziós kutatásaiba, amely magába foglalja a mágnesesen 
összetartott plazmák mellett a lézeres plazmákban lezajló fúzió tanulmányozását, valamint 
speciális plazmadiagnosztikai módszerek kifejlesztését. 2007-ben a Magyar Nukleáris 
Társaság Simonyi-emlékplakettel ismerte el kimagasló eredményeit és a hazai fúziós ku-
tatással fenntartott kiemelkedő színvonalú kapcsolatát. Jelenleg is meghatározó a hozzá-
járulása az EURATOM konzorcium magyar kutatóinak tevékenységéhez, különösen a 
plazmadiagnosztika módszereinek továbbfejlesztése területén.

Ajánlók: Keszthelyi Lajos, Lévai Péter, Pál Lénárd

Tiszteleti tagságra ajánlja

 Marlan O. Scully
Casperben (Wyoming, USA) született 1939-ben. A Texas A&M University intézetigaz-
gató professzora. Szakterülete: kvantumoptika, lézerfizika.

Az elméleti kvantumoptika és lézerfizika egyik legkiemelkedőbb alakja. Úttörő mun-
kássága a lézerek kvantumelmélete, az inverzió nélküli lézerműködés, az ultralassú fényter-
jedés, a kvantumkoherencia, a szabadelektron-lézerek, továbbá a kvantum-hőgépek terü-
letére összpontosul. Lézerfizika könyve világsiker. Az általa kezdeményezett és már több 
mint 30 éve évenként megrendezett A Kvantumelektronika Fizikája című konferencia 
egyre látogatottabb. Iskolateremtő képessége kiemelkedő. A világon szinte mindenütt 
sikeresen dolgoznak korábbi tanítványai. A magyar fizikával már több mint 30 éve ápol 
kapcsolatokat, a World Science Fórum egyik plenáris előadója. Nagyszámú hazai (USA) 
és nemzetközi kitüntetés birtokosa.

Ajánlók: Faigel Gyula, Kroó Norbert, Sólyom Jenő
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