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Debreceni egyetemi oktatók doctor honoris causa címei  

és külföldi akadémiai tagságai 
 

 
Az egyetemi – tágabb értelemben az akadémiai – világ (is) kialakította a saját 

szakmai (oktatói és kutatói) kiválóságai elismerésének különböző formáit: cí-

mek, díjak, kitüntetések, (tiszteleti, örökös) tagságok stb. formájában. A kép 

meglehetősen változatos, nemzetközi szinten mondhatni áttekinthetetlen, olykor 

még egy nagyobb országon belül is bonyolult és időben változó
1
. Vannak ki-

emelkedő – és így társadalmi körökben is nagy tekintélynek örvendő – közismert 

elismerések (Nobel-díj, Wolf-díj, Fields-érem, Abel-díj [pl. Szemerédi Endre], 

Kyoto-díj, Wolf-díj [pl. Lovász László mind a kettő esetén] stb., de ezekben csak 

nagyon kevesen részesülhetnek.
2
  

Vállalható annak megfogalmazása, hogy van három olyan magas – meghatá-

rozóan tudományos – elismerés, mely meglehetősen általánosan elterjedt és 

mindenütt közel hasonló tartalommal bír: az egyetemi tanári (professzori) és a 

doctor honoris causa(dr. h. c.) cím, valamint az (elsősorban „a” nemzeti, nem 

sokféle) akadémiák tagsága. Nagyon prózaian talán azzal is lehet kiemelésük 

mellett érvelni, hogy ezek rendszeresek a megszólításokban, a címzésekben, az 

aláírásokban, a névtáblákon és a névjegyeken, a nyilvános szereplések (előadá-

sok, rendezvények) névsoraiban. Nem csak a szűkebb szakma, hanem a széles 

közönség számára is eligazodást jelent(het)enek abban, hova helyezhető el az 

adott személy a felsőoktatás, a tudomány világában, de ezzel együtt egy széle-

sebb társadalmi megítélésben is. Mindegyike az akadémiai közösség értékítéle-

tén, elismerésén és megbecsülésén alapul, még akkor is, ha országonként és ko-

ronként olykor vannak ezzel ellenkező – az akadémiai autonómiát sértő – tapasz-

talatok is.  

A tudomány művelésének és oktatásának alapja a felsőfokú végzettség, az 

oklevél vagy diploma, eredményességének hitelesített bizonyítéka a PhD doktori 

fokozat (a Doctor of Philosophy széles körben elterjedt rövidítése)
3
, hazánkban 

magasabb fokon pedig a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím (röviden 

gyakran DSc, Doctor of Science). Ezek is megjelennek az előbb említett „helye-

ken” (nálunk a „Dr.” még a személyi igazolványban és az útlevélben is). Lénye-

ges különbség az előbbiek és ezek között, hogy a diplomát, a PhD-t és a DSc-t 

                                                 
1
 Lásd pl. https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_degree 

2
 A szerző köszöni Abádi-Nagy Zoltán professor emeritus értékes javaslatait. 

3
 Orvosi, gyógyszerészi, jogászi diplomához automatikusan jár a doktori (dr.) cím. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_degree
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bárki megcélozhatja és meghatározott teljesítmény elérésével meg is kapja, míg 

az előző három a tudományos közösség – a professzorok és a díszdoktorok ese-

tén (csak) az egyetem, az akadémikusoknál (csak)az adott akadémia (annak tag-

sága) lehet a kezdeményező és az odaítélő.
4
 

A Debreceni Szemle előző számaiban – elsősorban számadatokra épülő – 

összeállítások jelentek meg azokról a tudósokról, akik egyetemünkön professzo-

rok lettek
5
, illetve doctor honoris causa kitüntető címet kaptak

6
, valamint azon 

oktatóinkról, akiket a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választott
7
. 

Ez a kép úgy lehet teljes, ha azt is látjuk, hogy oktatóink közül kik értek el 

ilyen elismerést más egyetemek, illetve nemzeti akadémiáktól. Erről nem találni 

rendezett kimutatást sem az egyetemi évkönyvekben, sem a honlapon, csak ese-

tenkénti híradásokat. Ennek pótlása érdekében a szerző e-mailben kereste meg 

egyetemünk minden aktív és nyugdíjas professzorát, azt kérve, adják meg – ha 

van – más egyetemtől kapott díszdoktori címüket és külföldi akadémiai tagságu-

kat. A válaszok a következőkben látható információkat szolgáltatták. Ezeket 

honlapokról, évkönyvekből, egyetemtörténeti művekből sikerült még kiegészíte-

ni. 

Ennek az összeállításnak ezekkel együtt is van néhány gyenge pontja.  

Az első talán gyakorlatilag negligálható: feltehetően mindenki jelezte, ha 

ilyen elismerésben részesült, tehát az élők tekintetében a kép minden bizonnyal 

teljes.  

A második aligha megoldható: a százéves egyetem ezernél jóval több el-

hunyt professzorának, oktatójának más helyekről kapott ilyen jellegű adatait a 

maguk teljességében nehéz lenne összegyűjteni. Az e-mailekre kapott válaszok 

viszont több esetben tartalmaztak információt azokról a már nem élő elődökről, 

akik ebbe a körbe tartoznak. A jelen írásnak vagy úgy kell döntenie, hogy ezeket 

nem jeleníti meg, vagy pedig – vállalva a most még nem tudott elismerések hiá-

nyából adódó hézagosságot – ezeket igenis megjeleníti. Végül is az utóbbi dön-

tés született: a táblázatokban dőlt betűkkel ezek a nevek is megjelennek, annak 

tudatában és jelezve is, hogy ez az adatsor nem teljes, de az ő adataik megjelení-

tése éppúgy indokolt, mint a ma élőké. 

A harmadik gyenge pont a szóban forgó két cím nemzetközi egyértelműsé-

gének bizonytalansága jelenti: a doctor honoris causa esetén a szó hármaspontos 

                                                 
4
 Az Nftv. ez évi módosítása után egyetemi tanári cím egyetem megkerülésével is ado-

mányozható.  
5
 Bazsa György: Professzori kinevezések metszetei a Debreceni Egyetem(ek)en, Debre-

ceni Szemle, XXII. 254–264, 2014. 
6
 Bazsa György: Tudományegyetemeink díszdoktorai, Debreceni Szemle, XXIII. 145–

160, 2015.  
7
 Bazsa György: Egyetemünk akadémikusai – számokban, Debreceni Szemle, XXIII. 

250–259, 2015. 



352  BAZSA GYÖRGY 

 

  

 

kategóriaként értelmezhető. Viszont az akadémia (angolul: academy) elnevezést 

szélesebb körben használják olyan tudományos szerveződések, (felsőoktatási) 

intézmények is, melyek szerepét, súlyát nehéz felmérni. De hazánkhoz hasonló-

an szinte minden országban van egy olyan nemzeti akadémia, melynek – külföl-

di, tiszteleti, levelező – tagsága jelentheti reálisan az MTA, mint „a” magyar 

nemzeti akadémia tagságának „tükörképét”
8,9

. Itt is az előbbihez hasonló dilem-

ma jelentkezett: mivel az adatkérés a dr. h. c. címre és az akadémiai tagságra 

szólt, legtöbben csak ezeket adták meg, de voltak, akik más elismeréseket is. 

Ezért dönteni kellett: e tekintetben is vagy részleges adatsor jelenik meg, vagy 

ilyen adatokat most nem adunk meg, annak ellenére, hogy „academy” vagy 

„honorary”jelző szerepel az elismerésben. Itt kompromisszum született: a folyó-

irat nyomtatott változatában ezek nem szerepelnek, az interneten viszont igen 

(http://szemle.unideb.hu), s ez utóbbin 2016. január 31-ig lehetőséget adunk – 

személyenként maximum három – ilyen elismerés pótlólagos megjelentetésére.)  

Írásunk címében jelzett elismeréseket három táblázatban foglaltuk össze: 

 Munkatársaink, akik külföldi és más hazai egyetemektől kaptak doctor 

honoris causa címet(43 fő)
10

.Az adatokat ez esetben az adott országon 

belül az adományozó egyetemek szerint rendeztük, mert így jobban lát-

szik, mely egyetemekkel voltak/vannak egyetemünknek, oktatóinknak 

ilyen elismerést hozó kapcsolatai. (1. táblázat) 

 Oktatóink, akiket egyetemünk részesített dr. h. c. elismerésben(33 fő). 

Ezt a táblázatot három részre tagoltuk. Az első három évtizedben össze-

sen négyen kaptak az egykori egységes egyetemtől díszdoktori címet, 

közülük hárman még aktív professzorként, egy már idős nyugdíjasként. 

A második csoportban azok vannak, akik pályájuk döntő részében egye-

temünkön működtek, és munkásságukat minden esetben nyugdíjas ko-

rukban ismerte el ebben a formában az egyetem. (Az adatokból az is 

„látható”, hogy a 2000-ben megalakult Debreceni Egyetem már nem 

adott és nem ad ilyen címet sem korábbi, sem jelenlegi oktatóinak.) A 

harmadik csoport tagjai hosszabb időt töltöttek és jelentős hatást gyako-

                                                 
8
 Inter Academy Partnership: http://www.interacademies.net/default.aspx?id=10877, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:National_academies_of_sciences 
9
 A negyedik gyengeség vállalt gyengeség: az (egyébként igen rangos értékes) állami 

kitüntetések – sem a hazaiak, sem a külföldiek – felmérése és rendbe (hierarchiába) 

rakása protokoll vagy diplomáciai szakképzettség nélkül éppúgy reménytelen, mint az 

ugyancsak nagyon fontos és értékes, de rendkívül változatos szakmai elismeréseké és 

kitüntetéseké. Ezeket részben az egyetemi kiadványok (évkönyvek, vagy pl. Módis Lász-

ló, Fazekas-Bálint Ágnes (szerk): Találkozások a DEOEC emeritus/nyugdíjas tanáraival, 

Debrecen, 2013) és honlapok, az MTA web-oldalai, részben az egyéni CV-k és honlapok 

tartalmazzák – olykor (több) tízes tételszámban.  
10

 Egyetemünk valamennyi díszdoktora: http://www.unideb.hu/portal/node/1280 

http://szemle.unideb.hu/
http://www.interacademies.net/default.aspx?id=10877
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:National_academies_of_sciences
http://www.unideb.hu/portal/node/1280
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roltak előd-egyetemeinken, s bár a címet már más munkahely nyugdíja-

saként, de nem kétséges, itteni tevékenységük elismeréseként is kapták. 

Ez a gyakorlat is megszűnni látszik. (2. táblázat) 

 Oktatóink külföldi „nemzeti”akadémiai tagságai, kiegészítve az inter-

diszciplináris európai akadémiák, az Academia Europaea (London)
11

és 

az Academia Scientiarum et Artium Europea (Salzburg)
12

debreceni tag-

jaival
13,14

. (3. táblázat) 

1. Más egyetemeken doctor honoris causa címmel kitüntetett oktatóink 

1913 Erdős József teológus Genfi Egyetem Genf .ch 

1938 Révész Imre egyháztörténész Genfi Egyetem Genf .ch 

1943 Neuber Ede orvos, bőrgyógyász Bonni Egyetem Bonn .de   

1984 Veress László  botanikus Brnoi Egyetem Brno .cz 

1970 Szalay Sándor atomfizikus M. Sklodowska-Curie E. Lublin .pl 

1969 Árvay Sándor orvos, szülész 

Rostocki Egyetem Rostock .de 1981 Váczi Lajos  orvos, mikrobiol. 

1991 Loch Jakab  agrokémikus 

2001 Gorilovics Tivadar irodalmár Univ. Blaise Pascal Cl. Ferrand 
.fr 

2008 Havas László  klasszika-filológus Université de Limoges Limoges 

2011 Fábián István kémikus Delhi School of Professio-

nal Studies and Research 
New Delhi .in 

2010 Popp József  mg. mérnök 

2012 Fábián István  kémikus 
Universitatea de Vest 

"Vasile Goldis" 
Arad 

.ro 

2013 Kéki Sándor  kémikus 

2003 Nagy János  mg. mérnök 

2005 Abádi-Nagy Zoltán  irodalmár Babeş-Bolyai Tud. egy. Kolozsvár 

2005 Péterffy Árpád15  orvos, szívsebész Marosvásárhelyi Orvose. Marosv.hely 

                                                 
11

 Academia Europaea (London, alapítva 1988): (3500 tag, köztük 107 magyar.) 

   http://www.ae-info.org/.  
12

 Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg alapítva 1990): (1700 tag,  

    köztük 69 magyar) http://www.euro-acad.eu/.  
13

 European Academy of Sciences (Belgium, alapítva 2003): (500 tag, köztük 6 magyar,  

   de nincs debreceni tag) http://www.eurasc.org/index.asp   
14

 Illik megjegyezni: nevezett oktatóink mellett az ATOMKI négy munkatársa – Berényi 

   Dénes, Fülöp Zsolt, Lovas Rezső, Sarkadi László fizikusok – is tagjai (volt) az Acade- 

    miae Europaea-nak. A tág kép teljességéhez hozzátartozik, hogy Berényi Dénes a DE 

   (DATE), az Ungvári, a Nagyváradi és a Babeş-Bolyai Egyetem díszdoktora. 
15

 A címet az egyetem szenátusának magyarellenes döntései miatti tiltakozásul visszaad-

ta. (Ugyanígy tiltakozott korábban Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora is.) 

http://www.ae-info.org/
http://www.euro-acad.eu/
http://www.eurasc.org/index.asp
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2000 Lipták András biokémikus 

Nagyváradi Egyetem Nagyvárad .ro 

2000 Fésüs László  orvos, biokémikus 

2004 Péterffy Árpád orvos, szívsebész 

2005 Fazekas Gábor  informatikus 

2005 Nagy János  mg. mérnök 

2005 Süli-Zakar István  geográfus 

2007 Pepó Péter  mg. mérnök 

2007 Tar Károly  meteorológus 

2008 Jávor András mg. mérnök 

2012 Maródi László  orvos, gyermekgy. Babeş Orvos- Gyógyszt.E. Temesvár .ro 

1996 Módis László  orvos, anatómus Kuopioi Egyetem  Kuopio .fi 

1998 Keresztes László  nyelvész Uppsalai Egyetem Uppsala .se 

1968 Bognár Rezső  kémikus 

Nemzeti Tarasz Sevcsenko  

Egyetem 
Kijev 

.ua 

1968 Rapcsák András  matematikus 

1979 Kónya István  filozófus 

1999 Bazsa György  kémikus 

2001 Csikai Gyula  fizikus 

2010 Nagy János  mg. mérnök 

1995 Ujváry Zoltán  etnográfus 
Ungvári Nemzeti Egyetem Ungvár 

2005 Beke Dezső fizikus 

1929 Kiss Ferenc teológus 

Erzsébet TE Evang. HK Pécs/Sopron 

.hu 

1934 Csánki Benjámin teológus 

1934 Csikesz Sándor teológus 

1987 Bocz Ernő  mg. mérnök 

Pannon Egyetem Veszprém 2008 Kertész András  nyelvész 

2010 Popp József  mg. mérnök 

1997 Veress László mg. mérnök 

Kaposvári Egyetem Kaposvár 
2005 Pálinkás József fizikus 

2007 Fésüs László  orvos, biokémikus 

2009 Nagy János  mg. mérnök 

2006 Beck Mihály  kémikus Szegedi Tudományegy. Szeged 

2007 Arató Mátyás informatikus Eötvös L. Tudományegy. Budapest 

2013 Imre László  irodalmár Db. Ref. Hittud.  Egyetem Debrecen 
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2. A mi egyetemünkön doctor honoris causa címmel kitüntetett oktatóink  

Év Név Szakma Munkahely Javasolta 

1915 Pápai József  nyelvész DTE BTK DTE BTK 

1917 Zoványi Jenő teológus DTE RHT DTE RHK 

1924 Kenézy Gyula orvos DTE ÁOK DTE ÁOK 

1946 Erdős József teológus DTE RHK DTE RHK 

1978 Bencsik István mat-fiz. tanár DATE DATE 

1978 Gulyás Antal  tanár, okl. gazda DATE DATE 

1981 Arany Sándor vegyészmérnök DATE DATE 

1984 Szelényi Ferenc orvos, talajbiológus DATE DATE 

1986 Barta János  irodalmár KLTE BTK KLTE BTK 

1988 Bán Imre  irodalmár KLTE BTK KLTE BTK 

1988 Gunda Béla etnográfus KLTE BTK KLTE BTK 

1988 Kálmán Béla  nyelvész KLTE BTK KLTE BTK 

1988 Bognár Rezső kémikus KLTE TTK KLTE TTK 

1989 Rapcsák András matematikus KLTE TTK KLTE TTK 

1995 Bocz Ernő  mg. mérnök DATE DATE 

1996 Niederhauser Emil történész ELTE BTK KLTE BTK 

1997 Gyires Béla  matematikus KLTE TTK KLTE TTK 

1997 Szász Gábor meteorológus DATE DATE 

1999 Beck Mihály kémikus KLTE TTK KLTE TTK 

1999 Donald Morse irodalmár KLTE BTK KLTE BTK 

1967 Verzár Frigyes gerontológus 
Gerontol. Kut. 

Int. Basel 
DOTE 

1976 Bárczi Géza  nyelvész ELTE BTK KLTE BTK 

1979 Soó Rezső  botanikus ELTE TTK KLTE TTK 

1981 Törő Imre  orvos SOTE DOTE 

1982 Szalay Sándor fizikus ATOMKI KLTE TTK 

1984 Petrányi Gyula orvos SOTE DOTE 

1991 Szabó Árpád klasszika-filológus MTA Mat. Kut. KLTE BTK 

1991 Borzsák István klasszika-filológus ELTE BTK KLTE BTK 

1995 Bodó Imre mg. mérnök ÁOTE DATE 

1996 Papp Ferenc nyelvész MTA Nyelvt. I. KLTE BTK 

1996 Szabolcsi Miklós irodalmár Orsz. Ped. Int. KLTE BTK 

2003 Woynárovich Elek  halbiológus FAO DE TTK 

2006 Ruszoly József  jogász SZTE ÁJK DE ÁJK 

 

http://www.unideb.hu/portal/node/1330
http://www.unideb.hu/portal/node/1384
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3. Külföldi nemzeti és európai akadémiák tagjai a debreceni egyetemekről 

Év Név Szakma Cím Akadémia 
Szék-

hely 
Ország 

1952 Bognár Rezső kémikus külső tag Bolgár Tud. Akad. Szófia .bg 

1969 Adler Péter orvos, fogász külső tag Leopoldina Német Termé-

szettudományi Akadémia 
Halle .de 

1970 Bognár Rezső kémikus külső tag 

1984 Beck Mihály kémikus külső tag Finn Tud. Akadémia Helsinki .fi 

1941 Földvári Aladár geológus külső tag 
Spanyol Királyi  

Akadémia (RAE) 
Madrid .es 

2000 Lőkös István irodalomtörténész lev. tag 
Horvát Tudományos és 

Művészeti Akadémia 
Zágráb .hr 

1990 Székely György orvos, anatómus tag 

Academia Europaea London 

Eu 

1991 Csikai Gyula fizikus tag 

1992 Muszbek László 
orvos,  

hematológus 
tag 

1997 Lipták András kémikus tag 

2004 Kovács László orvos, fiziológus tag 

2009 Pálinkás József fizikus tag 

2012 Nagy László orvos, biokémikus tag 

2014 Kertész András nyelvész tag 

2015 Csiba László orvos, neurológus tag 

2015 Fésüs László orvos, biokémikus tag 

2014 Balla József orvos, nefrológus tag 
Academia Scientiarum  at 
Artium Europaea 

Salzburg 

 

A táblázatokat nézvén óhatatlanul felmerül a kérdés: sok ez vagy kevés. Több 

hasonló hazai és külföldi egyetem ilyen adatainak ismeretében talán lehetne erre 

válaszolni, de az itteni adatok önmagukban nem elégségesek a kérdés megvála-

szolásához. Az ilyen elismerések legalább három tényező eredményeként jönnek 

létre: az érintett személy szakmai-tudományos teljesítménye, (nemzetközi) kap-

csolatrendszere és az adományozó intézmény szokásai, gyakorlata. Negyedik-

ként felhozható az esetlegesség is: a tiszteletbeli doktorok kiválasztásában, a 

külföldi tudósok taggá választásában nem látszik szisztematikus előkészítés, 

inkább az előbbi szempontok – különböző mértékű – hatása, míg mondjuk egy 

MTA tagság a potenciális kör szervezett, átgondolt és széles bázisra épülő kivá-

logatási rendszerében születik meg (ezzel együtt sem szubjektív elemektől men-
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tesen). Díszdoktori címet vagy külföldi akadémiai tagságot nem szokás, rendsze-

rint nem reális „megcélozni”, sőt még katalizálni sem. (A viszonzásban alkalma-

sint lehet reménykedni.) Mindezek semmit nem vonnak le az elismertek érdeme-

iből, és ezért indokolt, hogy ez az összeállítás kellő nyilvánosságot kapjon.  

A díszdoktori címhez egyetemünk ma oklevelet és talárt ad, oktatóink az ün-

nepélyesen (Uppsalaban ágyúlövés mellett!) átadott oklevélhez talárt, gyakran 

sapkát/kalapot/cilindert/nyakkendőt, s ritkán ajándékot (pl. Uppsalaban arany-

gyűrűt, Kijevben karórát) kaptak. 

Ezek alapján nem könnyű érdemi értékelést megfogalmazni. Mindenesetre 

egyértelműnek látszik, hogy többet adományoztunk, mint amennyit nekünk 

adományoztak ezekből a címekből – mind a Debreceni Egyetemet, mind az 

MTA-t tekintve.
16

Az is látszik, hogy döntő többséggel Nyugatra adtunk/adunk 

ilyen címeket (a 370 debreceni díszdoktor között 11 kivétel van:
17

 négy erdélyi 

magyar, öt szovjet, két román és egy szerb tudós), Nyugatról viszont ritkábban 

részesítenek ilyenben bennünket. Egyetemünk 2000 óta nem ad saját munkatár-

sainak sem aktív, sem nyugdíjas korukban ilyen címet
18

. Mindezeken, s termé-

szetesen más hazai és külföldi egyetemek gyakorlatán is érdemes elgondolkodni, 

és megközelítéstől függően tanulságos következtetéseket megfogalmazni – mind 

a múltat, mind a jövőt illetően. Talán utóbbinak lenne igazán értelme és haszna. 

 

 

  

                                                 
16

 A Debreceni Egyetem – jogelődeivel együtt – eddig összesen 370 dr.h.c. címet ado-

mányozott. Az MTA-nak ma 350 hazai,ennél valamivel több külső és tiszteleti tagja van. 
17

 Országosan is ez a helyzet: Pl. az Oxfordi Egyetem (a jóval korábbiak miatt meglehe-

tősen sok) díszdoktora között is három, a Bécsi Egyetemen is három magyar van (a 226-

ból). A német Leopoldina Akadémia 1652 óta választott 17 571 tagja között 16 magyart 

találunk, s bár ez nem magas arány, de ilyen számok, mint A 79, DK 8, CR 1, CZ 5, 

SLO 1, RO 2, UA 1, USA 146, mellett még igazán jónak minősül.  
18

 48, más helyről dr.h.c. címet kapott oktatónk átlagéletkora a kitüntetéskor 58 év, a 33 

„belsőé” viszont 74 év.  
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4. Oktatóink további külföldi egyetemi/akadémiai tagságai, elismerései (lábjegy-

zetben az erről az interneten elérhető információ) 

 

Név szakma 
Egyetem/ Akadé-

mia / Társaság 
cím év Székhely Ország 

Balázs György orvos, sebész 
Osztrák Sebésztár-
saság19 

lev. tag, majd 
tb. tag 

1985, 
1996 

Bécs .at 

Pethő Attila 
matematikus, 
informatikus 

TU Graz20 
Honorar-
professor 

2002 Graz .at 

Balázs György orvos, sebész 
Csehszlovák 

Sebésztársaság21 
tisztb. tag 1989 Prága .cs 

Horkay Irén 
orvos, derma-

tológus 

Cseh Dermato-

lógiai Társaság 
tisztb. tag 2005 Prága .cz 

Juhász István 
orvos, derma-
tológus 

Purkyne Society / 
Cseh Égési Társ. 

tisztb. tag 2014 Prága .cz 

Balázs György orvos, sebész 
Német  
Sebésztársaság22 

lev. tag 1992 
München-
Berlin 

.de 

Damjanovich 

Sándor 

orvos, biofizi-

kus 

European Molecu-

lar Biology Org.23 
tag 1995  

Heidel-

berg 
.de 

Nagy László 
orvos, bioké-

mikus 

European Molecu-

lar Biology Org.23 tag 2007 
Heidel-

berg 
.de 

Süli-Zakar 
István 

geográfus 
La Société de 
Géographie24 

tisztb. tag 2004 Párizs .fr 

Beck Mihály kémikus 
Accad.Mediiterrane
a delle Scienze 

tag 1990 Catania .it 

Láczay  

Magdolna 
közgazdász 

Krakowska 

Akademia A. F. 
Modrzewskiego 

tisztb. 

professzor 
2010 Krakkó .pl 

Muszbek 

László 

orvos, hemato-

lógus 

Polish Medical 

Academy 
tisztb. tag 1998 Varsó .pl 

Pepó Péter mg. mérnök 
Acad. Oamenilor 
de Știință din 

România 

tag 2014 Bukarest .ro 

Szűcs Edit 
gépészmérn., 
szerv. szakm. 

Nagyváradi Egye-
tem 

Diploma of 
Excellence 

2015 Nagyvárad .ro 

Nagy János mg. mérnök 

Ukrán Felsőokt. 
Akadémia 

külső tag 2006 Kijev .ua 

Ukrán Mezőgazd. 

Akadémia 
külső tag 2012 Kijev .ua 

Horkay Irén 
orvos, derma-

tológus 

Európai Fotoderm. 

Társaság25 
tisztb. tag 2010     

                                                 
19 http://www.chirurgie-ges.at/index.php?option=com_sf_memberlist&Itemid=1&limit=10&term=B  
20 http://history.tugraz.at/lehrende/honorarprofessoren/  
21 http://www.cls.cz/honours-and-awards  
22 http://www.dgch.de/index.php?id=85  
23 http://www.embo.org/members/find-a-member  
24 http://www.socgeo.org/la-societe/les-membres-dhonneur/  
25 http://www.espd.eu.com/committee.php  

http://www.chirurgie-ges.at/index.php?option=com_sf_memberlist&Itemid=1&limit=10&term=B
http://history.tugraz.at/lehrende/honorarprofessoren/
http://www.cls.cz/honours-and-awards
http://www.dgch.de/index.php?id=85
http://www.embo.org/members/find-a-member
http://www.socgeo.org/la-societe/les-membres-dhonneur/
http://www.espd.eu.com/committee.php

