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val egyeztek meg, Az amerikai ICI intézet 
rangsorolása szerint dolgozatainak idézettsé-
ge alapján szakterületén, amelyen több mint 
100.000 kutató dolgozik, a 11. helyre került. 
A csoport dolgozatai nagyobb visszhangot 
váltottak ki, mint a világ számos híres egyete-
mén működő kutatóegységek munkái. Tag-
jai több mint 20 esztendőt töltöttek a világ 
jeles egyetemein, és tértek haza (a devizában 
szűkölködő időszakban) közel 400-450.000 
német márka értékű ajándék műszerekkel, 
amelyek révén Közép-Kelet-Európában egye-
dülálló, modern felületvizsgáló laboratóriu-
mot építettek fel. A csoportot – nem kis 
erőfeszítésem eredményeként – az MTA ko-
rábbi elnöke végül megmentette, átmenetileg 
a Központi Kémiai Kutatóközponthoz csa-
tolta, és vezető kutatóit egy illetve két évre (!) 
szóló szerződéssel alkalmazta.

Hogyan fogadták a megszüntető döntést 
a csoport világot járt és – követve tanítómes-
terüket – tanulmányútjaikról már a rendszer-
változás előtt is mindig hazatért kutatói? 
Egyik kérte korai nyugdíjazását, azóta – vérig 
sértve – be sem tette a lábát abba a laborba, 
ahol évtizedekig dolgozott. A másik kutató 
professzor depresszióba és az ezzel járó beteg-
ségbe esett. A harmadik akadémiai doktor 

idejének nagy részét külföldön tölti. A többi-
ek végletesen megalázva dolgozgatnak. Nem 
lehet csodálkozni azon, hogy a végzősök 
közül alig tudunk tehetséges fiatalt a csoport-
hoz csábítani, hiszen ki akar egy megszűnés-
re ítélt kutatócsoporthoz csatlakozni? Mind-
ezt persze nem hagyhattam szó nélkül, és 
tőlem telhetően igyekeztem akkora lármát 
csapni, amekkora erőmből tellett. Érdekes 
azonban, hogy az akadémiai, az egyetemi 
kö  zösség, és a szűkebb szakma is némán(!) 
szemlélte erőfeszítéseimet, nem volt pro és 
kontra vita  az országos lapokban és a televí-
ziókban. Igaz, hogy itt nem egyéni presztízs-
kérdésről volt szó, mint a filozófiai intézetben, 
hogy A vagy B kutató vegye át az intézet  ve-
zetését, hanem csupán arról, hogy egy nem-
zetközileg is élenjáró kutatóegységet megszün-
tettek, munkatársainak felmondtak. Ebből 
számos szakmai és politikai  következte tés  
vonható le, ezek felsorolása nélkül maradjunk 
a kiinduló tételnél: a „filozófia a legmagasabb 
rendű értelmi tevékenység”, művelőik össze-
fogása, érdekérvényesítő képessége pedig 
példaértékű.

A szerző tagja a Magyar és az Európai (Lon-
don) Tudományos Akadémiának.

kitüntEtésEk
A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti 

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

széchEnyi-díjat adományozott
arnóth lajos Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanárának, az Építész Mester Egylet 
Mesteriskola vezetőjének;

augusztinovics mária közgazdásznak, az MTA doktorának;

ádám vEronika orvosnak, biokémikusnak, az MTA rendes tagjának, a Semmel-
weis Egyetem Általános Orvosi Kar Orvosi Biokémiai Intézet igazgatójának, egyetemi 
tanárnak;

bojtár EndrénEk, József Attila-díjas irodalomtörténésznek, műfordítónak, az 
irodalomtudomány doktorának, az MTA Irodalomtudományi Intézete osztályveze-
tőjének;

csáki csaba agrár-közgazdásznak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdálkodástudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának;

FriEdlEr FErEnc informatikusnak, a kémiai tudomány doktorának, a Pannon 
Egyetem Műszaki Informatikai Kar dékánjának, egyetemi tanárnak;

ginsztlEr jános kalorikus gépészmérnöknek, hegesztő szakmérnöknek, az MTA 
rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudo-
mány és Technológia Tanszék egyetemi tanárának, az MTA-BME Fémtechnológiai 
Kutatócsoport vezetőjének;

horvai györgy kémikusnak, az MTA levelező tagjának, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanárának;

komlós katalin Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a zenetudomány doktorá-
nak, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának;

koppány tibor Ybl Mikós-díjas építészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docensének;
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mihály györgy fizikusnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete tanszékvezető egyetemi tanárának;

némEth tamás agrokémikusnak, az MTA rendes tagjának és főtitkárának;

passuth krisztina művészettörténésznek, a művészettörténeti tudomány dok-
torának;

pléh csaba pszichológusnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar megbízott 
tanszékvezető egyetemi tanárának;

pór pétEr irodalomtörténésznek;

rainEr m. jános történésznek, a Magyar Forradalom Történetének Dokumentá-
ciós és Kutatóintézete Közalapítvány (1956-os Intézet) főigazgatójának;

sárközy andrás matematikusnak, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Algebra és Számelmélet Tanszék egye-
temi tanárának;

tulassay zsolt orvosnak, akadémikusnak, egyetemi tanárnak;

ungvári tamásnak, József Attila-díjas írónak, kritikusnak, műfordítónak, az 
iro dalomtudomány doktorának, nyugalmazott egyetemi tanárnak;

závodszky pétEr biofizikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Szegedi Bio-
lógiai Központ Enzimológiai Intézet igazgatójának, kutató professzornak.

•

a magyar köztársasági érdEmrEnd nagykErEsztjE 
(polgári tagozata) kitüntetést adományozta

kornai jános Állami- és Széchenyi-díjas közgazdásznak, az MTA rendes tagjának, 
professor emeritusnak,

•

a magyar köztársasági érdEmrEnd középkErEsztjE 
(polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

dEmEtrovics jános Széchenyi-díjas matematikusnak, az MTA rendes tagjának, 
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Informatikai Főosztálya 
vezetőjének,

gordos géza Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék egyetemi tanárá-
nak, a MTESZ elnökének,

somlyódy lászló Széchenyi-díjas mérnöknek, az MTA rendes tagjának, a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának,

•

Az MTA székházában 2010. március 16-án Pálinkás József adta át 
azokat a kitüntetéseket, amelyeket a Magyar Köztársaság elnöke 

az Akadémia elnökének felterjesztésére adományozott.

magyar köztársasági érdEmrEnd tisztikErEsztjE 
kitüntetést kapott 

pócs tamás, az MTA rendes tagja, Professor Emeritus

•

magyar köztársasági érdEmrEnd lovagkErEsztjE 
kitüntetést kapott

guba lászló, az MTA Társadalomkutató Központ igazgatóhelyettese, az MTA 
Politikai Tudományok Intézete ügyvezető igazgatója,

madarász aladár, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos fő-
munkatársa,

monostori lászló, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóinté-
zet tudományos igazgatóhelyettese

•

magyar köztársasági arany érdEmkErEszt
kitüntetésben részesült

dzsudzsák ilona, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet gazdasági igaz-
gatóhelyettese,
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sárkány mihály, az MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, 
osztályvezetője,

zolEtnik  sándor, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet fő-
osztályvezetője

•

2010. március 19-én, az MTA székházában 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a tudományos élet területén 

dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott 
akadémiai iFjúsági díjban részesítette

bátoriné halász évát, az MTA Szegedi Tudományegyetem Magyar Országos 
Levéltár, Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos munkatársát,

horváthy balázst, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos munkatársát,

kádár zoltán dániElt, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos mun-
katársát,

réFi attilát, az MTA-ELTE Pártok, Pátrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócso-
port tudományos munkatársát,

skorka rEnátát, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársát,

kEvEi pétErt, az MTA Szegedi Tudományegyetem Analízis és Sztochasztika Ku-
tatócsoport tudományos segédmunkatársát,

kurucz miklóst, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
tudományos segédmunkatársát,

kőrösiné dr. papp szilviát, az MTA Szegedi Tudományegyetem Szupramo-
lekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport tudományos munkatársát,

szilágyi imrE miklóst, az MTA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport tudományos segédmunka-
társát,

ujj viktóriát, az MTA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szer-
ves Kémiai Technológiai Tanszéki Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát,

juhász róbErtEt, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos 
munkatársát,

kézsmárki istvánt, az MTA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport tudományos munkatársát,

nagy mártont, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet tudomá-
nyos segédmunkatársát,

novák mihályt, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos munkatársát,

kErn zoltánt, az MTA Geokémiai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát,

magyari Enikő katalint, az MTA Magyar Természettudományi Múzeum  
Paleontológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát,

bEinrohr lászlót, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet 
tudományos munkatársát,

Erdélyi katalint, az MTA Debreceni Egyetem Sejtbiológiai és Jelátviteli Kuta-
tócsoport okleveles biológusát,

FEkEtE ádámot, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Celluláris 
Farmakológiai Kutató Csoport Ph.D hallgatóját,

kalmár lajost, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudo-
mányos munkatársát, 

kovács sándor dénEst, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai 
Intézet tudományos munkatársát,

lEitgEb balázst, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet tudomá-
nyos munkatársát,

nagy krisztinát, az MTA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát

tóth szilvia zitát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet 
tudományos munkatársát,

vuts józsEFEt, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos segédmun-
katársát.

A kitüntetetteknek gratulálunk!
a Szerkesztőség

Kitüntetések




