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70 éve alapították 
a Kossuth-díjat

A magyar Országgyűlés, az 1848–49. 
évi forradalom és szabadságharc emlé-
kére, annak 100. évfordulóján, a XVII. 
tc.-el, 1948. március 15-én díjat ala-
pított. A díjat Kossuth Lajos egykori 
kormányzóról, a forradalom vezéré-
ről nevezték el. A díjat a kormány elő-
terjesztésére, a köztársasági elnök 
adományozza.

A díj: „…a tudomány és a művészetek 
terén elért kimagasló érdemek elisme-
réséért…” adományozható. A díjnak kez-
detben három fokozata volt: I. fokozat 
(arany), II. fokozat (ezüst), III. fokozat 
(bronz). Egy személy legfeljebb három-
szor kaphatta meg. Későbbiekben a 
díj szerkezeti felépítése és a vele járó 
pénzösszeg többször változott. Az elne-
vezés napjainkig fennmaradt, és hozzá 
most szobrocskát is adományoznak. A 
továbbiakban tekintsük át azon tudó-
sokat akik – szakterületünkön – ezt a 
díjat kiérdemelték és átvehették.

Dr. Tárczy-Hornoch 
Antal (1900–1986) 
geodéta, geofizikus, 
az MTA rendes tagja, a 
Soproni geodéziai és 
geofizikai kutató labo-
ratórium igazgatója. 

A Kossuth-díj I. fokozatát megosztva 
kapta dr. Szádeczky-Kardoss Elemérrel 
1949-ben, az elméleti tudományos 
munkásságon túl, jelentős szabadal-
makkal több alapvető tudományos 
problémát oldottak meg a geodézia és 
a bányamérés területén, szól az indo-
kolás. Tárczy-Hornoch egyéb kitünteté-
sei: MNK Érdemrend IV. fokozat 1952, 
Állami Díj 1966, Munka Érdemrend 
arany fokozata 1970, Szocialista 
Magyarországért Érdemrend 1980, 
Lázár deák emlékérem 1958).

Dr. Regőczi Emil 
(1900–1980), geo-
déta, az Állami Föld-
mérési és Térképészeti 
Hivatal felügyelete alá 
tartozó Geodéziai és 
Kartográfiai Intézet 
igazgatója, a Kossuth-

díj III. fokozatát kapta 1953-ban, az 
országos felsőrendű háromszögelési 
hálózatra vonatkozó újításáért (lásd 
Regőczi: Takarékos háromszögelés), 

valamint a geodéziai tudományok 
művelése terén kifejtett munkásságá-
ért. Egyéb kitüntetései: MN Érdemrend 
ezüst fokozat 1952, Munka Érdemrend 
arany fokozat 1970, Lázár deák emlék-
érem 1960, Fasching Antal-díj 1975.

Dr. Hazay István 
(1901–1996), geo-
déta, az MTA ren-
des tagja, a BME 
Felsőgeodéziai Tanszé-
kének tanszékvezető 
egyetemi tanára, a 

Kossuth-díj III. fokozatát kapta 1955-
ben, a geodéziai tudomány elmé-
leti és gyakorlati fejlesztésében elért 
kiemelkedő eredményeiért, illetőleg 
az 1954-ben megjelent „Földi vetüle-
tek” c. könyvéért. A könyv anyagának 
nagy része eredeti kutatások eredmé-
nye. Egyéb kitüntetései: Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója 1961, 1968, a Munka 
Érdemrend arany fokozatai 1964, 
1971, a Szocialista Magyarországért 
Érdemrend 1981, Lázár deák emlék-
érem 1958, Fasching Antal-díj 1969. 
Budapest Főváros közgyűlése 2018-
ban posztumusz díszpolgárává avatta 
a főváros életében betöltött jelen-
tős, meghatározó szerepéért, kiemel-
kedő teljesítményéért, amellyel 
Magyarországnak, Budapestnek dicső-
séget szerezett.

Dr. Bors Károly 
(1906–1975) mér-
nök, a Magyar Optikai 
Művek kutató-ter-
vezője, a geodéziai 
tudományok kandi-
dátusa. A Kossuth-díj 

III. fokozatát kapta 1958-ban, a geodé-
ziai műszerek szerkesztéséért, több, a 
világpiacon is versenyképes, korszerű 
műszer kidolgozásáért. (Itt jegyzem 
meg, hogy Bors Károly tervezte azt a 
MOM-MA típusú műszerét, melyet az 
1950-es, 1960-as, és 1970-es években 
az 1:10 000 és az 1:25 000 méretará-
nyú mérőasztalos topográfiai felméré-
seknél a HTI, a BGTV, a KV és a PGTV 
egyaránt alkalmazott.)

Dr. Bezzegh László 
(1917–1990) mér-
nök, a MOM főterve-
zője, majd a Soproni 
Egyetem geodéziai 
tanszékének tan-
székvezető egyetemi 

tanára. A Kossuth-díj II. fokozatát kapta 
megosztva Schinagl Ferenccel 1960-
ban, a geodéziai műszerek fejlesztése 
terén elért kimagasló egyéni eredmé-
nyeiért, valamint a „C” típusú teodolit 
közös kifejlesztéséért. Egyéb kitünte-
tése: a Munka Érdemrend arany foko-
zata 1978.

Pusztai Ferenc 
(1923–1999) mér-
nök, a MOM főkonst-
ruktőre, a Kossuth-díj 
II. fokozata kitün-
tetésben részesült 
1963-ban, a geodé-

ziai műszerek kifejlesztése terén 
kifejtett munkásságáért, különösen 
a pörgettyűs teodolit megszerkesz-
téséért.(Megjegyzés: Pusztai 1950-
től az Állami Földmérés különböző 
vállalatainál, azok műszerlaboratóri-
umaiban dolgozott. 1957-ben, saját 
kérésére felvették a MOM kutatási 
részlegébe.)

Dr. Radó Sándor 
(1899–1981) geo-
gráfus, az ÁFTH osz-
tályvezetője, a Marx 
Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem 
professzora, 1963-

ban a Kossuth-díj III. fokozatának 
kitüntetésében részesült, a magyar 
polgári földrajzi térképészet megszer-
vezésében és tudományos színvonalá-
nak emelésében elért eredményeiért. 
Egyéb kitüntetései: Munka Érdemrend 
1958, Lázár deák emlékérem 1960, 
Szocialista Hazáért Érdemrend 1967, 
1978, Munka Érdemrend arany foko-
zata 1969, Állami Díj I. fokozata 1973, 
Munka Vörös Zászló Érdemrend 
1974.

A Kormány ezután úgy döntött, hogy 
a Kossuth-díj a továbbiakban csak: „… a 
művészetek terén elért kimagasló érde-
mek elismeréséért…” adományozható. 
A tudományok terén elért kimagasló 
eredmények elismerésére a kormány 
Állami Díjat alapított. Itt említjük 
meg, hogy Állami Díjban részesült: dr. 
Tárczy-Hornoch Antal (1966) valamint 
dr. Radó Sándor (1973). Mindketten 
egész életük munkásságáért kapták a 
kitüntetést.

Az évforduló kapcsán emlékezzünk 
most tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
kiváló elődeinkre, akik a XX. század 


