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kitüntetések
A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök előterjesztésére 

nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja 

alkalmából széchenyiDíjat adományozott

angyalosi gergelynek, az irodalomtudomány kandidátusának, József Attila-díjas irodalom-
történésznek, kritikusnak, az MTA Irodalomtudományi Intézete osztályvezetőjének;

beke lászlónak, Munkácsy Mihály-díjas művészettörténésznek, művészettörténeti 
tudomány kandidátusának, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete igazgatójának, 

a Magyar Képzőművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanárának;

boros gábor filozófiatörténésznek, az MTA doktorának, az ELTE BTK Újkori 
és Jelenkori Filozófiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának;

csirik jánosnak, a matematikai tudomány doktorának, a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kara tanszékvezető egyetemi tanárának;

jánossy andrásnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Fizikai Intézete tanszékvezető egyetemi tanárának;

margócsy istván József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, 
az ELTE BTK tanszékvezető egyetemi tanárának;

nagy béla állatorvosnak, mikrobiológusnak, az MTA rendes tagjának, 
az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet kutatóprofesszorának;

nyíri jános kristóf filozófiatörténésznek, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egye tem Műszaki Pedagógia Tanszék egyetemi tanárának;

palánkai tibornak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Corvinus Egyetem Eu rópai 
Tanulmányi és Oktatási Központja igazgatójának, egyetemi tanárnak;

pápay józsef olajmérnöknek, az MTA rendes tagjának, 
a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának;

penke botondnak, az MTA rendes tagjának, 
a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának;

petrányi győző Állami-díjas immunológusnak, az MTA rendes tagjának, 
professor emeritusnak;

Kitüntetések

plesz antal ybl Miklós- és Steindl Imre-díjas építészmérnöknek;

sótonyi péternek, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani 
Intézete egyetemi tanárának, az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatójának;

szendrei janka zenetörténésznek, kar nagynak, a zenetudomány kandidátusának, 
az MTA Zenetudományi Intézete osztályveze tőjének, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem egyetemi tanárának;

Thomka beátának, az irodalomtudomány doktorának, a Pécsi Tudományegyetem BTK 
egyetemi tanárának, a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjének.

a SZÉCHENYIDÍJAT megosztva adományozta az M0 körgyűrű 
és kiemelten a Megyerihíd megvalósításában végzett tervezőmérnöki tevékenységéért 

hunyadi mátyás építőmérnöknek, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. hídtervezési 
igazgatójának; dr. kisbán sándor építőmérnöknek, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő 

Zrt. híd szakági főmérnökének; és kőrösi gábor építőmérnöknek, az UNITEF ’83 
Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. irodaigazgatójának.

•

a magyar köztársasági érDemrenD középkeresztje 
a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozta

marosi ernő Széchenyi-díjas művészettörténésznek, az MTA rendes tagjának, az MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézete kutatóprofesszorának;

dr. szendrő péter gépészmérnöknek, az MTA doktorának, a Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Mechanikai és Géptani Intézete nyugalmazott egyetemi tanárának, 

professor emeritusnak;

•

a magyar köztársasági érDemrenD középkeresztje 
(polgári tagozata) kitüntetést adományozta

győrfi lászló Széchenyi-díjas matematikusnak, az MTA rendes tagjának, 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi 

és Információelméleti Tanszék egyetemi tanárának;

dr. járay jenőnek, az orvostudomány doktorának, a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika Állami díjas igazgatójának, 

egyetemi tanárnak;

jobst kázmér Széchenyi-díjas orvosnak, az MTA rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézete professor emeritusának;
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kovács ferencnek, az MTA rendes tagjának, a Miskolci Egyetem Műszaki és Földtudomá-
nyi Kar Bányászati és Geotechnikai Intézet egyetemi tanárának, Állami díjasnak;

dr. mőcsényi mihálynak, a mezőgazdasági tudomány doktorának, a Kertészeti Egyetem 
nyugalmazott rektorának, professor emeritusnak;

orbán miklós Széchenyi-díjas vegyészmérnöknek, az MTA rendes tagjának, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Analitikai Kémiai 

Tanszéke egyetemi tanárának.

•

A MTA elnökének előterjesztésére a köztársasági elnök által adományozott 
kitüntetések átadására került sor 2009. március 13-án, a székház Kistermében. 

A kitüntetéseket Pálinkás József, az Akadémia elnöke adta át. 
a magyar köztársasági érDemrenD 

tisztikeresztjét vehette át
buday lászló, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és 

Pathobiokémiai Intézet egyetemi tanára,

é. kiss katalin, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója, 
az MTA levelező tagja és

knoll imre, a Szent István Egyetem professor emeritusa, az MTA doktora.

•

magyar köztársasági érDemrenD lovagkeresztje 
kitüntetést kapott

Dávid ferenc, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet tudományos főmunkatársa és 
Péteri Zoltán, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos tanácsadója.

•

magyar köztársasági arany érDemkereszt 
kitüntetést vett át

ábrahám tamás, az MTA Szegedi Biológiai Központ Műszerfejlesztési 
és Javítási Osztály vezetője,

benussi silvio antonio, az MTA Kémiai Kutatóközpont gazdasági igazgatója, 

somogyi istvánné, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 
gazdasági igazgatója és

vidovszky istván, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese.

magyar köztársasági ezüst érDemkereszt 
kitüntetést kapott

tőzsér sándor, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Reaktor Üzem vezetője,
Domboróczki gyula, az MTA Mátrafüredi Akadémiai Üdülő vezetője,

kerék károlyné, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet munkaügyi 
osztályának vezetője és

pápai jánosné, az MTA Titkárság Pénzügyi Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályának 
főmunkatársa.

•

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a tudományos élet területén 
dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott 

akaDémiai ifjúsági Díjban részesítette:

cieger andrást, az MTA-ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi 
és Historiográfia Tanszék tudományos munkatársát,

csizmadia zoltánt, az MTA Regionális Kutatások Központja 
tudományos segédmunkatársát,

seres attilát, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársát,

vitári zsoltot, a Pécsi Tudományegyetem Magyarország, Európa 
és Ibero-Amerika Kutatócsoport egyetemi tanársegédjét,

csáji balázs csanádot, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
tudományos munkatársát,

király tamást, az MTA-ELTE Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport 
tudományos munkatársát,

tengely szabolcsot, a Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet egyetemi adjunktusát,

Dalicsek zoltánt, az MTA Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézet 
tudományos segédmunkatársát,

kőrösi lászló tamást, a Szegedi Tudományegyetem MTA Szupramolekuláris és 
Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport tudományos munkatársát,

szatmári istvánt, a Szegedi Tudományegyetem – MTA Sztereokémiai Kutatócsoport 
tudományos munkatársát,

kutasi kingát, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
tudományos munkatársát,
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molnár mihályt, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos munkatársát,

sódor ádámot, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet 
tudományos segédmunkatársát,

unger tamást, az MTA – Budapesti Műszaki Egyetem Kondenzált Anyagok 
Kutatócsoport tudományos főmunkatársát,

hriczóné szebeni beátát, az MTA – Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati 
és Nephrológiai Kutatólaboratórium kutatói segédmunkatársát,

jankovics tündét, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos munkatársát,

kevei éva gabriellát, az MTA Szegedi Biológiai Központ, Növénybiológiai Intézet 
tudományos munkatársát,

molnár gábort, az MTA – Szegedi Tudományegyetem Agykérgi Neuronhálózatok 
Kutatócsoport tudományos főmunkatársát,

oláh szabolcsot, a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát

móricz ágnest, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos munkatársát,

orbán tamást, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája Membránbiológiai Kutatócso-
port tudományos főmunkatársát,

papp krisztiánt, az MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport 
tudományos segédmunkatársát,

szabó szilárdot, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
tudományos munkatársát,

udvardyné galamb orsolyát, az MTA – Semmelweis Egyetem Molekuláris Medicina 
Kutatócsoport tudományos munkatársát,

kele sándort, az MTA Geokémiai Kutatóintézet tudományos munkatársát, 

ősi attilát, az MTA Paleontológiai Kutatócsoport tudományos munkatársát

Nemzeti ünnepünk alkalmából még számos tudós, kutató és egyetemi oktató 
vehetett át állami kitüntetést. A teljes lista megtekinthető egyebek mellett: 

http://www.nol.hu/belfold/lap2009031620090316_211

A kitüntetésekhez gratulálunk

Megemlékezés

Megemlékezés
Koch Sándorról megemlé-
kezni nehéz feladat. Kivétele-
sen gazdag életútjáról röviden 
képet adni szinte lehetetlen. 
Ezeket a sorokat is csak azért 
vállaltam, mert mint életében 
több  ször is hangoztatta: „lé-
tezni annyit tesz, mint töké-
letlennek és korlátosnak len-
ni”. Ennek tudatában íródtak 
e sorok.

Koch Sándor 1925. janu-
ár 19-én kiváló gének kombi-
nációjával született Budapes-
ten. Kossuth-díjas minera-
lógus professzor édesapja (id. 
Koch Sándor), szerveskémikus nagyapja 
(Koch Ferenc), geológus akadémikus nagy-
bátyja, Koch Antal) mind világhírű tudósok 
voltak. Ehhez jött anyai ágról a biológia-ké-
mia szakos tanár édesanya (sz. Oppenheimer 
Márta), akinek felmenői között találjuk az 
akadémikus költő Garay Jánost. A kivételes 
géneket kiegészítette a szeretve nevelő család 
és a gazdag házikönyvtár környezete. A tágabb 
környezet történései már korántsem voltak 
ennyire kedvezőek. A világháború és az azt 
követő diktatúra éveinek túlélése emelt fővel, 
egyenes gerinccel és szókimondással olyan 
ter het rótt rá, amely enyhénszólva nem egyen-
gette életútját.

A budapesti majd szegedi piarista gimná-
ziumi évek után a Szegedi Egyetem medikus 
hallgatója lett, ahol Ivánovics György Mikro-

koch sánDor
1925–2009

biológiai Intézetében kezdett 
virológiával foglalkozni. 1948 
után sorra jelentek meg ma-
gyar, német majd angol nyel-
vű társszerzős publikációi. 
1953-tól a Humán Oltóanyag 
Intézet vírusosztályát, majd 
1957-től az Országos Közegész-
ségügyi Intézet poliovírus-la-
boratóriumát vezette. Itteni 
munkájának kiemelkedő 
ered ménye van. Neki köszön-
hetjük a borzalmas gyermek-
bénulás hazai járványának le-
küzdését a vezetésével kialakí-
tott oltóanyag révén.

Érdeklődése közben egyre inkább a mé-
lyebb összefüggések és az elméleti kérdések 
felé fordult. A Pasteur Intézet Nobel-díjas 
mik robiológusa, André Lwoff meghívására 
tett franciaországi egyéves tanulmányútjának 
tapasztalatai meghatározóak lettek további 
életére. Lwoff-ot mesterének tekintette, cso-
dálva annak gyökerekig nyúló, szintetizáló 
holisztikus, intuitív intelligenciáját. Hazatérve 
1964-ben kandidátusi, majd tíz évvel később 
akadémiai doktori fokozatot szerzett. Időköz-
ben a SOTE II. Kórbonctani Intézetébe ke-
rült, ahol a sejtmembrán működésének di-
namikájáról tett újszerű, jelentős megállapítá-
sokat. 1976-ban az ELTE címzetes professzo-
ra lett, itt tartott előadásaival tovább bő vítve 
csodáló tanítványainak körét. 1998-ban a 
magyar tudomány „nagy öregjeinek” kijáró 




