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Kitüntetések

Díjak, kitüntetések 
az mta 181. közgyűlésén

Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia 181. közgyűlésén 
a következő díjakat és elismeréseket adta át:

AZ akaDémiai aranyérmet

király tibor, az MTA rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar professor emeritusa, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, 

a büntetőeljárás-jog neves kutatója kapta. 

akaDémiai Díjat KAPOTT 

biró lászló péter, az MTA doktora, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató-
intézet Nanoszerkezetek Kutatása Osztályának tudományos tanácsadója és osztályvezetője, 

 

Csuzdi Csaba, az MTA doktora, az MTA–ELTE Zootaxonómiai Kutatócsoport 
és a Magyar Természettudományi Múzeum tudományos tanácsadója, 

Döme balázs, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet osztályvezető főorvosa, 
 

hohmann judit, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Farmakológiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára,

lászló jános, az MTA doktora, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének 
tudományos tanácsadója,

lukács lászló, az MTA doktora, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága főmuzeológusa, 
a Kodolányi János Főiskola tanára,

molnár lajos, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Matematikai Intézetének 
tanszékvezető egyetemi tanára,

pécz béla, az MTA doktora, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 
igazgatóhelyettese,

 popp józsef, az MTA doktora, az Agrárgazdasági Kutatóintézet főigazgató-helyettese,

rudas tamás, az MTA doktora, az ELTE Társadalomtudományi Kar 
Statisztikai Tanszékének vezetője, egyetemi tanár.

MEGOSZTOTT akaDémiai Díjban RéSZESÜLT
 

tóth gyula, a műszaki tudományok kandidátusa, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Általános és Felsőgeodéziai Tanszékének egyetemi docense, és

völgyesi lajos, az Akadémia doktora, ugyanezen tanszék egyetemi tanára.

akaDémiai Újságírói Díjat KAPOTT

herzka ferenc független dokumentum- és portréfilmes szerkesztő, rendező. 

Wahrmann mór-Díjban RéSZESÜLT

lepsényi istván, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója.  

arany jános-életműDíjat KAPOTT

feszt györgy gyógyszerész, aki fél évszázada páratlan előmozdítója az erdélyi magyar 
orvostudománynak, orvos- és gyógyszerésznemzedékek kinevelésének, 

a magyar nyelvű farmakológusok képzésének.

A Külső Tagok Fórumán az MTA elnöke Arany János-díjakat 
és Arany János-érmeket adott át.

arany jános-Díjat KAPOTT

biró Domokos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi 
Műszaki és Humántudományok Kara oktatója és

sándor anna, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezetője.

fiatal kutatói Díjat VEHETETT ÁT

pósa mihály, az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kara 
Gyógyszerészeti Tanszékének docense.

arany jános-érmet KAPOTT

halász albert szlovéniai külső köztestületi tag, a lendvai magyar önkormányzat elnöke és

hámos lászló, a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítványának elnöke. 
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Április végén immár tizenharmadik alkalommal adták át 
a szilárD leó professzori ösztönDíjat.

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány idén Csányi vilmos etológusnak, gergely 
pál biológusnak és inzelt györgy kémikusnak ítélte oda a magas kitüntetést, amelyet az 

MTA főtitkárának és főtitkárhelyettesének jelenlétében a nemzeti erőforrás miniszter 
nyújtott át az Akadémián.

 A kitüntetésekhez gratulál
 a szerkesztőség

tisztÚjító közgyűlést
TARTOTTAK AZ MTA TAGJAI

2011. május 3-án a résztvevők megválasztották 
az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkárhelyet-
tesét, valamint alelnökeit, az elnökség egyes 
tagjait, a közgyűlési bizottságok tagjait és 
vezetőit, többek között a Doktori Tanács, a 
Felügyelő Testület, a Tudományetikai Bizott-
ság és a Vagyonkezelő Testület tagjait. 

Zárt ülésen választotta meg új tisztségvi-
selőit az Akadémia Tisztújító Közgyűlése. A 
Jelölőbizottság előterjesztését Damjanovich 
Sándor, a testület elnöke ismertette a jelenlé-
vőkkel. Az Akadémia elnökévé újabb három 
évre Pálinkás József jelenlegi elnököt válasz-
tották meg a Közgyűlés tagjai. Az akadémikus 
ezzel második elnökségi ciklusát kezdi meg 
az MTA élén. A tagok főtitkárrá Németh 
Tamás korábbi főtitkárt, főtitkárhelyettessé 
Csépe Valériát választották meg, aki ugyan-
csak második ciklusát tölti majd az Akadémia 
választott vezetőjeként. A Közgyűlés két jelen-
legi alelnök megbízatását is megújította. 
Dudits Dénest élettudományi alelnökké vá-
lasztották, Maróth Miklóst társadalomtudo-
mányi alelnökké. A természettudományi al-
elnök, Kroó Norbert megbízatása az idén 
lejárt, helyére Szász Domokost választották 
meg a jelenlévők. 

Az Akadémia választott vezetői az Akadé-
mia elnöke, alelnökei, főtitkára és főtitkárhe-
lyettese, akiket a Közgyűlés, három évre, a 
hazai akadémikusok közül választ meg. A 
Magyar Tudományos Akadémiát az Akadé-
mia elnöke képviseli, aki gondoskodik a 

Köz gyűlés döntéseinek végrehajtásáról. Az 
Elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár 
helyettesíti, aki a titkársági szervezetet is mű-
ködteti. A főtitkárt a munkájában a főtitkár-
helyettes segíti, továbbá akadályoztatása ese tén 
helyettesíti. 

A Közgyűlés tagjai ugyancsak döntöttek 
az MTA választott elnökségi tagjainak sze-
mélyéről. élettudományi elnökségi taggá 
Hámori Józsefet, társadalomtudományi el-
nökségi taggá Török Ádámot, természettu-
dományi elnökségi taggá pedig Bokor Józse-
fet választották. Az Akadémia legfőbb dön-
téshozó testülete a Közgyűlés, amelynek tag jait 
a hazai akadémikusok és a nem akadémikus 
közgyűlési képviselők alkotják. Két Közgyű-
lés között az Elnökség az Akadémia döntés-
hozó testülete. Az Akadémia Elnökségét az 
elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok 
elnökei, a hazai területi bizottságok elnökei-
nek egy képviselője, a főtitkár, a főtitkárhe-
lyettes, a Közgyűlés által választott három 
akadémikus, és a Közgyűlés által választott 
három nem akadémikus közgyűlési képvise-
lő, továbbá a Közgyűlés által választott három 
kutatóintézeti igazgató alkotja, utóbbi három 
tag közül egy-egy képviseli a matematikát és 
a természettudományokat, az élettudományo-
kat, valamint a társadalomtudományokat. 

Az MTA Közgyűlése a tudományos osz-
tályok jelölései alapján az Akadémia Dokto-
ri Tanácsának tagjává választotta S. Varga Pált, 
az MTA levelező tagját, Zsoldos Attilát, az 

Az MTA Tisztújító Közgyűlése




