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kitÜntetések 
a maGyaR tudOmány ÜnnePÉn

November 3-án, az ünnepi megnyitót követően adták át azokat a tudományos 
elismeréseket, amelyeket hagyományosan a tudományünnep nyitónapján 
osztanak ki. az akadémia kitüntetéseihez saját díjával csatlakozott számos, a 
magyar tudományhoz kötődő intézmény, illetve – a mecenatúra követendő 
példáját mutatva – két magánszemély.

a magyar tudományos akadémia elnöksége kiemelkedő tudományos élet-
művük elismeréseként eötvös józsef-koszorúval tüntette ki:

fried istvánt, az irodalomtudomány doktorát, 
a szegedi tudományegyetem bölcsészettudományi kar 

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék professor emeritusát,

gallyas ferencet, a biológiai tudományok doktorát, a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Idegsebészeti Klinika professor emeritusát,

nagyné szegvári katalint, az állam- és jogtudomány doktorát, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritáját,

nyíri andrást, a műszaki tudomány doktorát, 
a Miskolci Egyetem professor emeritusát,

schneider gyulát, a kémiai tudomány doktorát, 
a Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék kutatóprofesszorát,

somorjai endrét, a fizikai tudomány doktorát, 
az MTA Atommagkutató Intézet professor emeritusát,

szendrő pétert, a mezőgazdasági tudomány doktorát, 
a Szent István Egyetem rector emeritusát, a Gépészmérnöki Kar professor emeritusát.

•
a magyar tudományos akadémia elnöke szily kálmán-díjat alapított 
a tudományszervezési és igazgatási feladatok során kiváló munkát végző szemé-
lyek elismerésére, a példamutató köztisztviselői teljesítmény jutalmazására. A 
díj átadására először 2010-ben kerül sor. a magyar tudományos akadémia 
elnöke szily kálmán-díjat adományozott 

Bertók krisztinának, az mta titkárság 
szervezési és területi titkársága osztályvezetőjének.

A Simonyi Károly-díj szakkuratóriuma simonyi károly fizikai díjat adományozott 

pálla gaBriellának, a fizikai tudomány doktorának.
•

A Simonyi Károly-díj szakkuratóriuma simonyi károly mérnöki díjat adományozott 

Bokor józsefnek, az mta rendes tagjának. 
•

A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság és a Wigner Jenő-díj kuratóriuma 
Wigner jenő-díjat adományozott

keresztúri andrásnak, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet 
Reaktoranalízis Laboratórium laboratóriumvezetőjének és

lovas istvánnak, az mta rendes tagjának.
•

a Richter Gedeon Részvénytársaság és a magyar tudományos akadémia által alapított díj 
kuratóriuma Bruckner győző-díjat adományozott 

kövér katalinnak, a kémiai tudomány doktorának.
•

a „hevesy györgy-díj a nukleáris kutatásért” kuratóriuma a díj I. kategóriáját 
megosztva adományozta 

lévay Bélának, a kémiai tudományok doktorának és

nagy sándornak, a kémiai tudomány kandidátusának.
•

A Magyar Tudomány Ünnepén a magyar vasút fejlesztése területén végzett 
kiemel kedő tevékenység elismerésére az mta által a máV zrt. kötelezettség-
vállalása mellett létrehozott mikó imre-díjat, valamint a díj mellé a 
Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét 
a kuratórium életmű kategóriában

sostarics györgy nyugalmazott egyetemi docensnek és

gáBor péter nyugalmazott egyetemi adjunktusnak, 

az aktív szakember kategóriában

harza ferencnek, a máV tervező intézeti osztályvezetőjének, 
mérnök tanácsosnak adományozta.

•
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A Kapolyi László akadémikus által alapított díj kuratóriuma a 2010. évi 
vitális istván tudományos díjat adományozta

alföldi lászlónak, a földtudomány doktorának.
•

a magyar tudományos akadémia tudományos osztályai 
és a Magyar Szabadalmi Hivatal képviselőiből alkotott kuratórium 

akadémiai szaBadalmi nívódíjBan részesítette

apostol jánost, a mezőgazdasági tudomány kandidátusát,

kéri györgyöt, a biológiai tudomány doktorát és

purnhauser lászlót, a mezőgazdasági tudományok kandidátusát.
•

A Pungor Ernő-díj Kuratóriuma a 2010. évi pungor ernő-díjat

ilisz istván Phd.-nek adományozta.

kitÜntetések októBer 23-a alkalmáBól

A Magyar Köztársaság elnöke az MTA elnökének előterjesztésére az október 
23-i nemzeti ünnep alkalmából magas kitüntetéseket adományozott. A kitün-
tetéseket Schmitt Pál államfő és Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a Par-
lamentben, illetve a tudós testület székházában. 

a magyar köztársasági érdemrend tisztikeresztjét vehette át 

makó csaBa, a szociológiai tudomány doktora, 
az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadója és

török gáBor, az állam- és jogtudomány doktora, az mta jogtudományi intézet 
tudományos  tanácsadója, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, a Károli 

Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára.
•

a magyar köztársasági érdemrend lovagkeresztjét vehette át

konczos géza, a kémiai tudomány kandidátusa, az mta szilárdtestfizikai és 
Optikai Kutatóintézet nyugalmazott tudományos osztályvezetője,

menyhárd miklós, a fizikai tudomány doktora, az mta műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója, az MTA MFA Tudományos 

tanácsa elnöke és

szarka lászló, a földtudomány doktora, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóin-
tézet volt tudományos igazgatóhelyettese, az MTA Titkársága Kutatóint. Főosztálya vezetője.

magyar köztársasági ezÜst érdemkereszt kitüntetésben részesült

salamon antalné, az MTA–Semmelweis Egyetem Neuromorfológiai és 
Neuroendokrin Kutatócsoportja laboratóriumi szakasszisztense.

•
a magyar köztársasági érdemrend középkeresztjét a csillaggal 

(polgári tagozata) kitüntetést vehette át

knoll józsef, az MTA rendes tagja, Állami- és Széchenyi-díjas farmakológus, 
a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet professor emeritusa,

dr. kukorelli istván, az mta doktora, az eötvös loránd tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi tanára, volt alkotmánybíró és

roska tamás, az mta rendes tagja, széchenyi-díjas villamosmérnök, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar prodékánja, egyetemi tanár, az MTA 

Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete kutatóprofesszora.
•

a magyar köztársasági érdemrend középkeresztje 
(polgári tagozata) kitüntetésben részesült

dr. Bolyki jános, a nyelvtudomány doktora, 
a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa,

Borhidi attila, az mta rendes tagja, széchenyi-díjas botanikus, a Pécsi tudomány-
egyetem Növénytani Tanszéke professor emeritusa,

dr. csom gyula, a műszaki tudomány doktora, széchenyi-díjas gépészmérnök, 
a BMGE Nukleáris Technikai Intézete professor emeritusa,

dr. edvi péter tamás, az állatorvos-tudomány kandidátusa, 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke,

keviczky lászló, az mta rendes tagja, széchenyi-díjas villamosmérnök, 
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete kutatóprofesszora,

dr. pakucs jános, az Olajterv Holding Kft. ügyvezető igazgatója, 
a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke és

péntek jános, az mta külső tagja, 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzora, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet 

szakmai igazgatója, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke.

 A kitüntetésekhez minden díjazottnak gratulál a Szerkesztőség




