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Kiadói előszó

A	NOVOFER	társaság	1986	évi	megalakulása	óta,	azaz	közel	negyed	százada	
foglalkozik	a	műszaki-szellemi	alkotások	hasznosításának	elősegítésével,	1989-
től	kezdődően	az	innovációban	alkotó	módon	résztvevő	szakemberek	fokozott	
erkölcsi	 elismerésével.	 Jamrik	 Péter	 alapító	 a	 díj	 névadójának	 Gábor	 Dénes	
Nobel	díjas	tudóst,	humanista	gondolkodót	választotta.	
A	Gábor	Dénes-díj	alapításának	története	immár	20	évre	tekint	vissza,	mely	

jó	alkalmat	ad	a	számvetésre.	A	NOVOFER	Alapítvány	1989-2009	között	142	
alkotó	szakember	részére	adományozott	Gábor	Dénes-díjat.	A	35	év	alatti	fiatal	
kutatók	elismerésére	a	három	évente	meghirdetett	Nemzetközi	Gábor	Dénes-díj	
szolgál,	melyet	az	1993	évi	első	meghirdetése	óta	hat	magyar,	három	amerikai,	
egy	osztrák,	egy	orosz	és	egy	belga	állampolgárságú	fiatal	tudós,	alkotó,	kutató,	
fejlesztő	vehetett	át.	
A	“Gábor	Dénes-díjasok	az	innováció	élvonalában”	című	könyv	első	köte-

tét	2003-ban	jelentettük	meg.	Már	akkor	úgy	gondoltuk,	hogy	időről-időre	hírt	
adunk	a	társadalomnak	tudományos	értékeinkről,	az	innovatív	megújulás	fősze-
replőiről.
Napjainkban	 különösen	 fontosnak	 tartjuk	 a	 politikán	 felülemelkedő,	 a	 té-

nyekkel	foglalkozó	tudomány	és	fantáziadús	képviselőinek	népszerűsítését,	akik	
a	logika	módszerével	vezetik	le	eredményeiket.	A	tudományban	a	gondolkodó,	
alkotó	ember	a	tények	világát	„sine	ira	et	studio”	(harag	és	részrehajlás	nélkül)	
vizsgálja,	mert	az	univerzum	törvényeit	nem	módosíthatja	semmilyen	szimpátia	
vagy	antipátia.	Az	újdonságok	megalkotásához	ugyanakkor	nagyfokú	kreativitás-
ra	is	szükség	van.	Talán	a	kreativitás	képessége	vagy	művelésének	hatékonysága	
az	a	tényező,	mely	elsősorban	megkülönbözteti	és	sikerre	viszi	az	innováció	iránt	
elkötelezett	alkotókat.	Úgy	gondoljuk,	hogy	könyvünkben	az	előzőekben	jellem-
zett	szakemberek	egy	töredékének	életszemléletét	örökíthettük	meg.
Az	első	kötet	megjelenésekor	tett	ígéretünknek	megfelelően	folytatjuk	a	Gá-

bor	Dénes-díjjal	 kitüntetettek	bemutatását,	melynél	 rendező	elvként	–	a	köny-
nyebb	 áttekinthetőség	 érdekében	–	 az	ABC-t	 választottuk.	Változatlanul	 hang-
súlyozzuk,	hogy	nem	törekedtünk	teljességre,	így	a	kötetben	történő	szereplés,	
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vagy	a	 kimaradás	nem	 jelent	 értékítéletet	 és	 semmiképpen	 sem	kapcsolható	 a	
szerkesztők,	vagy	a	kiadó	szimpátiájához.	Válogatásunk	az	elérhetőségen,	moz-
gósíthatóságon	alapult.	
A	szerkesztési	munkák	lezárásáig	38	díjazott	életútjáról,	tapasztalatairól	szó-

ló	rövid	ismertetőt	gyüjtöttünk	e	kötetbe,	melyek	tartalmával	kapcsolatban	nagy-
fokú	szabadságot	biztosítottunk	az	alkotóknak.	Azt	azért	 jeleztük,	hogy	célunk	
a	különböző	személyiségekhez	tartozó	individuális	válaszok	megismerése	arra	a	
kérdésre,	hogy	miért	érdemes	önmagunk	folyamatos	képzésébe	többletenergiát	
fektetni,	miért	jó	oktatóvá,	kutatóvá,	feltalálóvá	válni,	mi	a	társadalmi	haszna	az	
innovációnak,	a	folyamatos	megújulásnak.	Arra	kértük	Őket,	hogy	mondandóju-
kat	egyes	szám	harmadik	személyében	fogalmazzák.	Ezen	túl	azonban	mindenki	
maga	határozta	meg,	hogy	mit	tart	fontosnak	és	mit	akar	közölni	a	kutató-fejlesztő	
szakemberek	közösségével.	Reméljük,	hogy	a	szövegek	tartalma,	stílusa	és	fel-
építése	is	segít	megismerni	a	kiváló	oktató-kutató-fejlesztő	szakembereket.
A	 kiadványhoz	 való	minél	 szélesebb	 hozzáférés	 érdekében	 és	 elsősorban	

a	 jövő	nemzedékére	koncentrálva,	a	 legnagyobb	nyilvánosságot	biztosító	köz-
könyvtáraknak	 is	 eljuttatjuk	 ingyenes	 kiadványunkat.	 Ezzel	 elérhetjük,	 hogy	 a	
például	szolgáló	sikeres	szakemberek	életfelfogása	és	„társadalmi	üzenete”	olvas-
ható	lesz	mintegy	1100	műszaki	és	természettudományos	képzést	folytató	közép	
és	felsőoktatási	 intézmény,	továbbá	900	műszaki	tárgyú	könyveket	gyűjtő	köz-
könyvtárban.	Előzőeken	túl	a	könyvet	megküldjük	közel	500	címre.	A	címzettek	
között	szerepelnek	a	TOP	listás	vállalatok	vezetői,	a	kutató-fejlesztő	 intézetek,	
és	egyéb	tudományos,	műszaki,	innovációs	szervezetek.	A	kiadványhoz	szemé-
lyesen	is	hozzájuthatnak	a	Parlamentben	2009	decemberében	tartandó,	hazai	és	
nemzetközi	Gábor	Dénes-díj	ünnepélyes	átadásán	résztvevő	szakemberek.
A	korral	haladva	és	a	fiatalokra	koncentrálva	kiadványunkhoz	CD	lemezen	

mellékeltük	az	I.	és	II.	kötet	teljes	tartalmát,	melyet	letölthetővé	tettünk	a	www.
novofer.hu/alapitvany	honlapról	is.
Kérjük	a	kedves	Olvasót,	hogy	kellő	jóindulattal	és	barátsággal	olvassa	köny-

vünket.	Őszintén	reméljük,	hogy	a	„vallomások”	másokat	is	lelkesíteni	fognak	új	
eredmények	elérésére,	és	a	különböző	területeken	a	szakma	fejlesztésére.
Indokoltnak	tartjuk	itt	is	megköszönni	a	szerzők,	a	szerkesztők	munkáját	és	

a	 kötet	megjelenését	biztosító	 szervezetek	és	 személyek	 fáradozását;	 szakmai,	
erkölcsi,	és	nem	utolsó	sorban	anyagi	támogatását.

	Garay	Tóth	János	 	Jamrik	Péter	 Kosztolányi	Tamás
	 a	kuratórium	elnöke	 az	alapító	képviselője	 a	kuratórium	titkára	
	 felelős	kiadó	 	 felelős	szerkesztő
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Szerkesztői előszó

Második	kötetét	veszi	kezébe	az	érdeklődő	olvasó	a	„Gábor	Dénes	díjasok	az	
innováció	élvonalában”	c.	könyvnek.	A	könyv	önéletrajzi	indíttatású	írásokon	ke-
resztül	mutatja	be	a	Gábor	Dénes	díjat	nyert	mérnökök,	kutatók	egy	csoportjának	
tevékenységét.	Az	áttekintés	reprezentatív.	Reprezentatív,	mert	statisztikailag	jó	
keresztmetszetét	adja	annak	az	értékes	alkotó	munkának,	amellyel	magyar	tudó-
saink	hozzájárulnak	a	világ	nagy	kérdései	feltárásához.	E	tevékenység	kiterjed	az	
élelmezés	nehéz	kérdéseitől,	az	energia	ellátás	nagy	feladatain	át,	a	Földet	átfogó	
globális	információs	társadalom	kérdéseiig.		A	tudományos	eredményektől	a	gya-
korlati,	technológiai	eszközökig.
Szükségünk	van	az	 ilyen	válogatásokra,	mert	az	arctalan-sokaság	nem	 fog-

ható	át,	nem	látható	át;	a	semmi	pedig	nem	érzékelhető.	Szükségesek	az	ilyen,	
kiemelkedő,	 jeles	 „csillagokat”	 bemutató	 ismertetők,	 hisz	 segítségükkel	 tudjuk	
személyessé	tenni	azokat	az	eredményeket,	amelyeket	elértek,	s	azokat	a	nagy-
szerű	élményeket,	amelyekkel	munkájuk	során	találkoztak.	Így	válunk	provinciá-
lis	túlzásokra	hajlamos	emberekből	értő,	mérlegelni	és	egészséges	ítéletet	alkotni	
tudó	világpolgárokká.
Igen,	hőseink	a	racionális	élmény	mesterei.	Mindannyian	átélték	munkájuk	

során	azt	a	hallatlan	kalandot,	amely	egy-egy	lelkesítő	cél	megtalálásától,	az	éve-
ken	át	folytatott	gondolkodás,	kísérleti	erőfeszítések	segítségével	eljut	a	felfede-
zés,	 feltalálás	nagy	élményéig.	A	világegyetem	kifürkészése,	Sokrates	 szerint	a	
legteljesebb	emberi	élmény.	Kötetünk	azt	mutatja	be,	hogy	ennek	az	élménynek	
elérése	nem	lehetetlen	egyikünk	számára	sem.	Hisz	ők	mindannyian	közöttünk	
járnak,	velünk	együtt	 tanultak,	kultúránknak	ugyanazon	gyökereiből	 táplálkoz-
nak,	és	ugyanazokat	az	otromba	akadályait	kerülgetik.
Korunk	mintaképei	ők.	Megtanítanak	bennünket	arra,	amit	Szentgyörgyi	Al-

bert	így	fogalmazott:	„Látni,	amit	mindenki	lát,	és	gondolni,	amit	még	senki	sem	
gondolt.”	Mindazt,	ami	 túl	van	mindennapi	életünk	egyszerű,	„két-dimenziós”	
eseményein.	
Arra	 tanítanak	 (többek	között),	hogy	hogyan	 lehet	ezzel	a	 látásmóddal	au-

tomatizált	korunkban,	az	unalmat,	a	„valóság	show-val”	kitöltött	élet-vegetálást	
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igazi	örömmel,	a	többiek	számára	hasznos	dolgok	megoldásával	felcserélni.	Ko-
runk	igazán	fenyegető	veszélye	ugyanis	–	amint	arra	Gábor	Dénes	is	figyelmeztet	
bennünket	a	„Találjuk	fel	a	jövőt!”	c.	tanulmányában	–	az	unatkozó,	feladat	és	
eszmény	nélkül	tengődő	átlag-ember	tömeges	kialakulása,	akinek	életében	a	„pe-
rifériális”,	a	triviális	válik	az	életet	kitöltő	nagy	eseménnyé.	
Tevékenységük	figyelmet,	elismerést	érdemel.	Ezt	a	figyelmet	nyerték	el,	ami-

kor	munkájuk	elismeréseként	Gábor	Dénes	díjat	adományoztak	számukra.	Egy	
olyan	díjat,	amelyet	nem	betöltött	pozícióért	adnak,	amelyet	nem	sanda	politikai	
szándék	jutalmaz,	amellyel	nem	az	életkort	díjazzák.	E	kitüntetést	(többek	között	
féltékeny)	pályatársak	ítélik	oda,	más	pályatársak	javaslatai	alapján.	Pályatársak,	
akik	 valóban	megértik	 a	minőséget,	 a	 „kiválóságot”,	 akik	 valóban	meg	 tudják	
ítélni	egy	eredmény	mögött	álló	szellemi	teljesítményt.	Ezért	is	a	díj	büszkeséggel	
töltheti	el	őket,	és	tisztelettel	bennünket.
Ám	a	mérnöki,	kutatói	munka	 itt	nem	áll	meg.	Újabb	kutatás,	újabb	ered-

mények,	újabb	kihívás	vár	rájuk.	Hisz	az	igazi	öröm	nem	valami	(akár	az	elért	
eredmény,	akár	egy	díj)	birtoklásának	öröme,	hanem	a	cél	eléréséért	 folytatott	
folytonos	küzdelem	erőfeszítése.	Az	úton	levés	öröme.	Az	alkotás	öröme.
De	az	alkotó	munkája	itt	nem	érhet	véget	azért	sem,	mert	korunk	bonyolult-

sága,	 nehezen	 átláthatósága	 etikai	 felelősséget	 állít	 számukra.	Globális	 hatású	
eszközeink	vannak,	készek	a	 jóra	és	pusztításra	egyaránt.	Rajtunk,	embereken	
múlik,	 hogy	 hogyan	 használjuk	 ezeket	 az	 eszközöket,	 „áldás	 vagy	 átok”	 jár-e	
nyomukban?	Nem	véletlen,	hogy	díjunk	nevét	adó	Nobel-díjas	tudósunk	Gábor	
Dénes	mérnöki	 találmányai,	 tudományos	eredményei	kidolgozása	után,	figyel-
mét	 a	 társadalmi	 kérdésekre	 fordította,	 megfogalmazva	 kora	 (korunk)	 legfőbb	
kihívásait.	 Ennek	 a	 felelősségnek	 tudatában	dolgoznak	 tovább	 a	Gábor	Dénes	
díjasok	közösen	 is,	a	Gábor	Dénes	Díjasok	Klubjában	megvitatva	életünk	mo-
dern	problémáit.
A	kedves	olvasónak	kívánjuk	azt,	hogy	a	könyv	szerzői	nyomán	haladva	él-

jék	át	az	alkotás	örömét,	érezzék	át	az	új	gondolatok	mélységét,	a	szerzők	pedig	
folytassák	eredményes	kutató	munkájukat!

			Darvas	Ferenc	 										Dömölki	Bálint	 	 	Havass	Miklós
	 a	Gábor	Dénes	Díjasok	 a	Gábor	Dénes	Díjasok	Klubja	 a	Gábor	Dénes	Díjasok	Klubja
	 Klubjának	elnöke	 Intéző	Bizottságának	 Intéző	Bizottságának	
	 	 	tagja	 tagja
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Bevezető gondolatok

Kedves	Olvasó!

Az	 innováció,	 a	 kutatás-fejlesztés	 színvonala	meghatározó	minden	ország	ver-
senyképessége	szempontjából.	Ezzel	Magyarország	is	tisztában	van.	Gazdasági	
és	fejlesztési	miniszterként	számomra	is	nyilvánvaló	–	különösen	a	mostani,	igen	
nehéz	kihívásokkal	teli	helyzetben	–,	hogy	mennyire	fontos	az	ország	K+F	tevé-
kenységének	minél	magasabb	szintre	emelése,	a	hazai	 innovatív	vállalkozások	
támogatása,	a	partnerkapcsolatok	kialakítása	a	gazdasági	és	a	kutatói	szféra	kö-
zött,	az	ország	gazdasági	és	kutatási	tevékenységének	szoros	összehangolása.	
Ahhoz	 azonban,	 hogy	 a	 fenti	 célokat	 elérhessük,	 nem	 csak	 az	 ország	 ve-

zetőinek	kell	tisztában	lenniük	ezekkel	a	szempontokkal:	széleskörű	társadalmi	
konszenzusra	van	szükség.	Fontos,	hogy	a	társadalom	tagjai	tisztában	legyenek	
azzal,	mit	köszönhetünk	az	ország	kutatóinak,	innovatív	vállalatainak,	szakem-
bereinek.	Hiszen	amikor	meghatározzuk	az	ország	számára	fontos	prioritásokat,	
döntünk	a	rendelkezésünkre	álló	forrásokról,	fontos,	hogy	mindenki	lássa	és	ért-
se,	a	K+F	terület	miért	részesül	kiemelt	támogatásban.	Ráadásul	ezeket	a	forráso-
kat	éveken	keresztül,	rendszeresen	biztosítani	kell,	hiszen	a	kutatási	tevékenység	
csak	hosszú	 távon	 térül	meg,	sikerének	alapja	a	stabil	kormányzati,	 társadalmi	
támogatás.
Ennek	 a	 konszenzusnak	 a	 megteremtésében	 óriási	 segítségünkre	 vannak	

azok	a	kiemelkedő	tudású	és	rendkívüli	eredményeket	felmutató	kutatók,	szak-
emberek,	 akiknek	 eredményei,	 éveken	 keresztül	 folytatott	 kitartó	 munkája	
valamennyiünk	számára	példaértékű.	Nagyon	sok	múlik	azon,	hogy	egy	ország	
mennyire	képes	elismerni	saját	kiválóságait.	Éppen	ezért	gondolom	kiemelke-
dő	jelentőségűnek	a	húsz	éve	alapított	Gábor	Dénes	díjat,	amely	ma	egyike	a	
legmagasabb	presztízzsel	bíró,	kutató-fejlesztő	tevékenységgel	foglalkozó	szak-
emberek	által	elnyerhető	elismeréseknek.	Ugyancsak	fontosnak	tartom	a	jelen	
kiadványt,	amelyből	mindenki	tájékozódhat	a	díjazottakról,	kutatási	tevékeny-
ségükről	és	eredményeikről.
Magyarország	igen	jelentős	tudományos	és	kutatási	hagyományokkal	rendel-

kezik.	Az	 ország	 különösen	 a	XX.	 században	 adott	 sok	 nagyszerű,	 világszerte	
ismert	és	elismert	tudóst	a	világnak,	akik	számos	területen	értek	el	valódi	tudo-
mányos	áttörést	jelentő	eredményeket.	Ahogyan	az	ő	munkásságuk,	úgy	napja-
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ink	eredményes	innovátorai	is	sokáig	emelni	fogják	a	tudomány	és	technológia	
társadalmi	presztízsét.	
Különösen	fontosnak	tartom	ezen	szakemberek	méltó	elismerését	a	kutatói	

utánpótlás	képzése	szempontjából	 is.	Köztudott,	hogy	Magyarországon	–	mint	
ahogy	egész	Európában	–,	jelentős	kihívásokkal	kell	szembe	néznie	a	műszaki	
és	 természettudományos	 oktatásnak:	 jelentős	 kormányzati	 intézkedések	 indul-
tak	annak	érdekében,	hogy	az	ezeken	a	területeken	folyó	képzés	megőrizhesse	
mindmáig	is	elismert,	nemzetközi	színvonalát.	Ugyanakkor	a	képzés	valódi	ered-
ményességéhez	megfelelően	motivált,	fiatal	hallgatókra	is	szükség	van.	Fontos,	
hogy	valódi	perspektívákat	hordozó	jövő	áll	azok	előtt,	akik	–	akár	csak	egyetemi	
hallgatóként	–	erre	a	pályára	lépnek,	és	látniuk	kell,	hogy	a	magyar	kutatók	még	
ma	is	képesek	kiemelkedő	eredményekre.	Ez	inspirálhatja	őket	arra,	hogy	maguk	
is	hasonló	színvonalú	munkára	törekedjenek.	
Ebben	a	munkában	 felbecsülhetetlen	 jelentőségű	a	Novofer	Alapítvány	el-

múlt	húsz	év	során	végzett	munkája.	Nem	könnyű	feladat	egy	díjnak	ilyen	ma-
gas	 presztízst	 és	 széles	 körű	 elismertséget	 szerezni,	 illetve	 azt	 hosszú	 éveken	
keresztül	fenntartani.	Mindehhez	komoly	elkötelezettség,	megfelelő	szakértelem	
és	persze	rengeteg	áldozatos	munka	szükséges.	Ezért	ezúton	is	szeretnék	köszö-
netet	mondani.

																																																																													Varga	István
	 	 	 	 	 	 	miniszter	 
	 	 	 	 																																Nemzeti	Fejlesztési	és	Gazdasági	Minisztérium
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Innováció	és	természettudományos	képzés	 
a	21.	században

Az	elmúlt	 néhány	 évben	kutatások	 sora	hívta	 fel	 a	 figyelmet	 a	 természettudo-
mányok	társadalmi	megítélésének	romlására,	a	természettudósok	és	a	tudomány	
iránti	 bizalom	 és	 érdeklődés	 csökkenésére,	 a	 diákok	 tömeges	 elfordulására	 a	
természettudományok	tanulásától.	A	felmérések	szerint	a	közoktatásban	tanuló	
diákok	természettudományos	tárgyak	iránti	érdeklődése	évtizedek	óta	folyama-
tosan	csökken,	egyre	kevesebben	érettségiznek	ilyen	tantárgyakból,	és	csökkenő	
számban	jelentkeznek	a	felsőoktatási	intézmények	kapcsolódó	szakjaira.	Termé-
szettudományi,	műszaki	és	technológiai	alapok	nélkül	azonban	elképzelhetetlen	
a	gazdasági	fejlődés	a	21.	században.	
A	magyar	újító	nemzet.	Mindig	is	akként	tartották	számon.
Manapság	azonban	Magyarország	ebből	a	szempontból	nem	áll	túl	jól.	Az	

adott	korosztálynak	csupán	10–15	százaléka	szerez	műszaki	és	természettudo-
mányos	diplomát	hazánkban,	ami	jócskán	elmarad	a	huszonnégy	százalék	körüli	
európai	uniós	átlagtól.	Ha	nem	akarunk	végképp	 lemaradni,	a	vezető	államok	
tendenciáját	kell	követnünk	ezen	a	területen.
Az	utóbbi	években	az	egész	fejlett	világ	óriási	figyelmet	szentel	az	innováci-

ónak,	s	ezzel	együtt	a	műszaki-természettudományos	képzésnek,	hiszen	a	vezető	
gazdasági	hatalmak	 rohamtempójú	 fejlődése	 legnagyobbrészt	 az	 innovációnak	
köszönhető.	
Magyarország	 sikere	 azon	 múlik,	 hogy	 képesek	 vagyunk-e	 folyamatosan	

megfelelő	módon	reagálni	a	változó	környezetre.	Az	oktatást	olyan	irányban	kell	
fejlesztenünk,	hogy	kreatív	és	innovatív	módon	gondolkodó	fiatalok	kerüljenek	
ki	az	iskolákból,	akik	feltalálják	magukat	bármilyen	élethelyzetben.
Az,	hogy	egy	adott	iskola	szabadjára	engedi	vagy	elnyomja	a	kreativitást,	je-

lentős	mértékben	a	tanár	személyiségén	múlik.	Tőle	függ	ugyanis,	hogy	mennyire	
hagyja	kibontakozni	a	kreatív	gyereket.		
Rubik	Ernő	nyilatkozta	egyszer,	hogy	a	kreatív	 személyiséget	 lehet	 fejlesz-

teni,	 nem	önmagában	a	kreativitást.	A	világon	minden	 folyamatos	mozgásban	
van,	változik,	s	az	erre	való	megfelelő	reagálás	a	kreativitás.	Nem	fejleszteni	kell	
tehát	a	kreativitást,	hanem	megtartani,	kibontakoztatni,	és	hagyni	érvényesülni.	
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Az	iskolában	értékesebbnek	kell	ítélni	a	kreatív	választ	a	nem	kreatívnál.	Az	isko-
la	ugyanis	műveltséget	ad,	de	észt	nem	ad	hozzá.	Megtaníthat	gondolkodni,	de	
csak	a	személyiség	szabta	kereteken	belül.		
Az	új	módszereket	először	mindig	azok	a	tanárok	próbálják	ki,	akik	ezt	öröm-

mel	teszik,	akik	maguk	is	kreatívak.	A	gyerekek	kreativitását	tehát	kreatív	taná-
rok	tudják	kibontakoztatni.	Manapság	számos	kreatív	megoldást,	új	módszertani	
megközelítést	használnak	a	hagyományos	iskolákban	is.	
A	természettudományok	és	a	műszaki	tudományok	ma	kevés	diákot	vonza-

nak,	ugyanakkor	bizonyos	ismeretterjesztő	könyvek,	kiállítások	igen	népszerűek.	
De	nem	ugyanaz	a	természettudományok	iránti	érdeklődés	és	a	természettudo-
mányos	pálya	iránti	érdeklődés.	Utóbbi	esetében	a	társadalmi	értékrend	a	megha-
tározó.	Természettudományos	pályán	nehéz	sikeresnek	lenni,	sok	pénzt	keresni,	
a	mai	fiatalok	nagy	 része	pedig	 sokkal	 inkább	a	könnyű	 siker	bűvöletében	él.	
Ezen	a	hozzáálláson	változtatnunk	kell.	
Ma	a	fiatalok	sok	mindenre	vállalkoznak,	de	a	vállalkozó	szellemnek	nincs	

köze	a	kreativitáshoz.	Általában	nem	az	valósítja	meg	a	vállalkozást,	akié	a	kre-
atív	ötlet.	
Az	 a	 társadalmi-gazdasági	 fejlődés,	 amelyet	 az	 emberiség	 a	 21.	 századra	

elért,	 jelentős	mértékben	köszönhető	 a	 természettudományok	 eredményeinek,	
azok	 sikeres	műszaki-technológiai	 alkalmazásainak.	A	21.	 század	elején	Euró-
pában	és	világszerte	a	 tudás	 társadalma	épül.	A	 társadalmilag	 fontos	 termékek	
és	szolgáltatások	értékét	ma	már	nem	a	bennük	lévő	anyag,	az	előállításukhoz	
felhasznált	energia	határozza	meg	elsősorban,	hanem	a	hozzáadott	szellemi	ér-
ték.	Ez	utóbbit	mindenekelőtt	a	természet-	és	műszaki	tudományok	biztosítják,	s	
ezek	–	természetesen	együtt	a	társadalomtudományok	eredményeivel	–	jelentik	
a	tudásalapú	gazdaság	kialakítását.
A	természettudományi	oktatás	célcsoportja	ma	már	nem	egy	szűk	elit,	a	jövő	

tudósainak	köre,	hanem	a	társadalom	valamennyi	polgára	kell,	hogy	legyen.
Nálunk	 a	 felsőoktatás	 rendszerváltás	 utáni	 mennyiségi	 növekedése	 társa-

dalmilag	 fontos	és	szükséges	változás	volt.	Ez	az	expanzív	szakasz	 lezárult,	és	
egyre	határozottabban	a	minőségi	fejlesztésre	kell	összpontosítanunk.	Ez	nélkü-
lözhetetlen	 annak	érdekében,	hogy	az	 intézmények	a	nemzetközi	 versenyben	
helytálljanak,	az	általuk	kiadott	diplomák	munkaerő-piaci	értéke	nőjön,	kutatási	
teljesítményük	javuljon,	és	eredményesen	járuljanak	hozzá	a	magyar	társadalom	
fejlődéséhez.	

																																																																						Dr.	Hiller	István
	 	 	 	 	 	 	miniszter
	 	 	 	 	 	 Oktatási	és	Kulturális	Minisztérium
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Gondolatok	a	tudomány	tanításáról
„…aki tudományt akar tanulni, annak már nagyon jól kell gondolkodni tudnia. 
Gondolkodni és beszélni tanítunk.”

Vajon	mit	értünk	tanítható	tudomány	alatt?	A	tudomány	nem	ismerethalmaz,	nem	
egyszerűen	tények,	bizonyítékok	gyűjtése,	nem	a	tapasztalás	monolit	egysége.	És	
nem	 csak	 értelmezés,	magyarázat,	 elméletalkotás.	 Ha	 valamit	 ismer,	 azt	 nem	
statikusan,	 hanem	dinamikusan	 teszi,	 ha	 valamit	 összegyűjt,	 azt	 nem	bezárja,	
hanem	megnyitja	 a	 gondolkodásnak.	A	 tudomány	nem	 feltétlenül	 az	 egyetlen	
megnyugtató	válasz	megtalálásának	igénye.	Ha	valamit	keres,	az	sokkal	inkább	a	
rend.	Ha	valamire	rátalál,	az	a	teremtett	világ	végtelen	csodája.	A	tudomány	nem	
távoli,	nem	csupán	a	megszállottak	vagy	kiválasztottak	kenyere.	Ha	a	tudomány	
még	mindig	azt	vállalja,	hogy	az	élet	nagy	kérdéseire	keresi	a	választ,	akkor	nem	
űrbéli	magaslaton	látszik,	hanem	itt,	mindennapi	életünkben,	nagyon	is	közel.	
A	tudományt	mégis	távolinak	érzik	az	emberek.	A	tudós	éteri	magasságokban,	

szinte	 felfoghatatlan	eredményeket	ér	el,	ezeknek	a	 többi	ember	számára	való	
haszna	gyakorta	homályos.	A	tudomány	a	hétköznapi	ember	számára	a	csodás	
érthetetlenség,	 a	 ragyogó	 különlegességek,	 a	 specializációk	 specializációjának	
világa.	Amikor	a	 tudomány	kiszakad	abból	az	életszövetből,	amelyre	vonatko-
zott,	amikor	eltávolodik	a	 lényeg	meglátásának	akarásától,	akkor	keltheti	ezt	a	
képzetet	önmagáról.
Minek	tanulunk	annyi	elméletet?	Mire	lesz	ez	később	nekem	jó?	Mire	hasz-

nálhatom	majd?	Kérdezik	 gyakran	 a	 felsőbb	 iskolák	diákjai,	 hallgatói.	A	 tudo-
mány,	ilyen	értelemben	semmire	nem	jó.	Pontosabban	fogalmazva,	nem	prakti-
kus,	nem	váltható	be,	mint	egy	csekk.	Nem	feltétlenül	a	siker	és	az	érvényesülés	
záloga.	És,	azt	hiszem,	éppen	ezért	nem	is	mindig	vonzó	a	mai	gyerekek,	fiatalok	
számára.	Amivel	kecsegtet,	az	a	szellemi	világ	gazdagsága,	a	megfoghatótól	való	
elszakadás	és	visszatalálás,	az	a	magány,	amelyben	a	teljesség	érzését,	a	megér-
tés	bizonyosságát	keresni	belső	késztetéssé	válik.	Ezek	nem	mai,	látszatvilágunk	
leghívogatóbb	ígéretei.	A	tudomány	nem	a	könnyebb	élet	választása,	hanem	a	
hívás	meghallása,	hívatás.	
A	 tudomány,	 ha	 kisszerű,	 akkor	 nagyra	 vágyik,	 önhitt,	 uralni	 és	 használni	

akarja	azt,	amit	kiderít.	A	tudomány,	ha	nagyvonalú,	akkor	alázatos,	figyelő,	ak-
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kor	szolgálja	azt,	amit	megismer.	A	tudomány	akkor	alkot	igazán	nagyot,	akkor	
végez	értékes	munkát,	ha	a	bölcsesség	alapjain	és	elvein	nyugszik.
A	 tudománnyal	 ízlelést,	 felfogást,	 gondolkodást	 tanítunk.	Belátást	 a	megis-

merés	korlátozottságáról	és	vakmerőséget	a	végtelen	ostromlására.	Azután	pedig	
alázatot	a	rend	elfogadására.	A	tudomány	tanítása	ekképpen	inkább	nevelés,	mint	
ismeretek	átadása.	Egy	beállítódás	kialakítása,	egy	létformára	való	felkészítés.	A	
szellem	világának	fajsúlyos	súlytalanságába	való	kalandozások	megszerettetése.	
Nem	az	eredmények	iránti	csodálat	növelése,	hanem	a	példamutatás	a	sorsukat	
elfogadó,	fáradhatatlan	tudósok	által,	nem	a	homályos	érthetetlenség,	hanem	a	
valódi	szolgálat	kiválóságának	felmutatása.
A	tanár	nem	pusztán	azt	tanítja,	amit	tud,	hanem	azt,	hogy	tudni	mámorítóan	

jó.	A	birtokolt	 ismeret	 a	 nyelv	 csodálatos	 útvesztőiben,	 és	 a	megértés	 egyéni,	
összetett	 működésében	 úgyis	 átalakul,	 nem	 tudhatjuk	mindannyian	 ugyanazt.	
A	tudományban	nem	az	ismeret	az,	ami	igazán	átadható,	hanem	a	fül,	a	hívás	
meghallására,	a	szem,	a	lényeg	meglátására,	a	kérlelhetetlen,	önkínzó	törekvés	
igényének	elültetése	arra,	hogy	válaszokat	és	azután	újra	kérdéseket	találjanak	a	
fiatalok.	Pedig	könnyebb	lenne.	Igen,	könnyebb	lenne	az	értelem	diadalát	ada-
tokban,	 ismeret-egységekben	 bemutatni.	 De	 ebből	 hiányozna	 a	 gyönyörűség,	
amelyet	a	felfedezés,	a	megértés,	a	felismerés	öröme	ad.	És	akkor	hiányozna	az	a	
módszer	is,	amelytől	a	tudás	megsokszorozható.
Az	 emberarcú	 tudomány	 tanítható,	 mert	 természete	 a	 tanuláséval	 rokon.	

Mert	logikája,	rendje	az	emberi	gondolkodásnak	is	sajátja.	Mert	kudarcai	éppen	
olyan	 fontosak,	mint	a	sikerei.	Az	emberközpontú	 tanítás	pedig	önmagában	 is	
tudomány.	A	tanítás	tudománya	a	szüntelen	és	együttes	alkotás,	a	világ	felfedezé-
sének	és	az	élet	megélésének	biztos	jelenlétté	fokozása.	A	tanítás	tudományának	
alfája	az	érdeklődés,	a	figyelem	felkeltése.	A	figyelemé,	amely	„tudatunk	legszű-
kebb	erőforrása”.	Egyetemi	előadásaimra	készülve	magam	is	keresem	a	figyelem	
újra-teremtésének	 gyakorlati	módjait.	 Az	 élményszerűséget	 és	 az	 előrehaladás	
kényszerét	egyensúlyban	 tartva	keresem	az	 ismeretátadás	közvetlen	érzékelés-
hez	kapcsolódó	elemeit.	A	tudomány	fellegvárában	létező	kristályszerkezetekről	
való	elmélkedést,	az	atomi	részecskékről	és	az	atomi	ütközések	képzeletünket	
próbára	 tevő	viszonyrendszeréről	 való	gondolkodást	próbálom	érzékelhető	vi-
lágunk	 elemeihez	hasonlítani.	Ugyanakkor	minduntalan	 szeretném	bemutatni,	
milyen	csodálatos	dolgokra	képes	az	emberi	elme.	A	képzelet	megmutat	nekünk	
olyasmit,	amit	sohase	láttunk.	A	kitartó	figyelem	és	a	következetes	gondolkodás	
elvezet	olyan	felismerésekre,	amelyeket	sohasem	tapasztaltunk.	Saját	kaptafám-
nál	maradva	hadd	példálózzak	két	momentummal	a	fizika	történetéből:	a	görö-
göket	semmiféle	„kísérleti	tapasztalat”	nem	kényszerítette	arra,	hogy	az	atomok	
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létét	 feltételezzék.	Maxwell-t	 ugyancsak	 semmilyen	 „kísérleti	 tapasztalat”	 nem	
segítette	abban,	hogy	felismerje	az	elektromágneses	hullámok	létét.	
A	jó	pedagógia	az	önmagától	működés	oldottságát	adja	az	ismeretanyagnak.	

A	felismerések	boldogságát,	a	logikus	gondolkodás	biztonságát,	amellyel	eliga-
zodunk,	szellemi	értelemben	is	otthon	érezzük	magunkat	a	világban,	amellyel	
harmóniában	lenni	olyannyira	törekszünk.	Ha	Ön,	tisztelt	Olvasó,	részese	volt	
diákként,	vagy	tanárként	a	jó	pedagógiának,	érti,	mire	gondolok.	Érti,	hogy	a	jó	
pedagógia	törekvése	az	is,	hogy	tanítványaink	tudatos	formálóivá	váljanak	kaoti-
kus	világunknak,	akik	komolyan	félik	a	természet	elbillent	evolúciós	egyensúlyát,	
és	okosan	gazdálkodnak	szűkülő	erőforrásainkkal.	
„A	 történelem	 folyását	 szinte	minden	 fölfedezés	megzavarja,	és	egy	másik	

fölfedezésre	 lesz	 szükség,	 hogy	 helyreállítsa	 az	 egyensúlyt.”	 –	mondta	Gábor	
Dénes,	ezen	kötet	díjazottjainak	üzenetét	tartalmazó	díj	névadója.	A	világ	sorsa	a	
hasonló	nagy	tudású,	bátor	és	erkölcsös	emberek	kezében	van,	akik	példaképek	
nyomán	szüntelenül	az	egyensúlyt	törekednek	helyreállítani.	

	 	 		 												Pálinkás	József
	 	 	 	 	 	 	 elnök
	 	 	 	 	 								 	 Magyar	Tudományos	Akadémia
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A	társadalom	tehetségéből	a	tehetség	társadalmába

Magyarország	jövőjének	záloga	az	értékalapú,	tehetségbarát	társadalom.	Nemze-
ti	oktatási	rendszerünk	mindenkori	teljesítménye,	színvonala	híven	tükrözi	köz-
állapotainkat:	 hagyományaink	 örökségét	 csakúgy,	mint	 a	 talentumainkkal	 való	
sáfárkodás	jelenkori	képességét.	Az	ezredfordulót	követő	globális	gazdasági	klí-
maváltozások,	a	kihívásoknak	való	megfelelés	ingatag	teljesítménye,	az	oktatási	
ciklusok	determinisztikus	természetével	számolni	képtelen	bénultság	és	akarnok	
reformizmus	 válságtüneteket	 idézett	 elő.	 A	 műszaki	 és	 természettudományos	
képzésben	tapasztalható	szórványos	válságtudat	azonban	csak	ebben	az	eszten-
dőben,	s	kevesek	erkölcsi,	társadalmi	és	gazdasági	lelkiismereti	harangkongatásá-
ra	alakult	átfogó	cselekvő	akarattá.
A	 Gábor	 Dénes-díjasok	 az	 innováció	 élvonalában	 tevékenykedve	 kettős	

bizonyságát	adják	a	kutatói,	feltalálói	hivatás	minőségi	képzéssel,	haladó	felső-
oktatással	és	szükséglet-orientált	irányítással	eljegyzett	voltának.	A	kötetünkben	
sorjázó	gépész-	vagy	villamosmérnöki,	orvosi,	biológusi,	vegyészi	teljesítmények	
kivétel	nélkül	iskolateremtő	tanárokkal,	jegyzett	műhelyekkel,	példaképekkel	be-
oltódva	hozták	első	gyümölcseiket.	Termő	életük	pedig	elválaszthatatlan	attól	a	
szellemi	körforgástól,	amelyben	új	sikereik	a	tanítva	kutatás,	a	kíváncsi	és	tudás-
szomjas	friss	generációkkal	folytatott	alkotó	párbeszéd	folyamán	születnek.	Csak	
legyen	kivel,	legyen	kinek!
Az	elapadt	természettudományos	tanárképzés,	a	műszaki	alapszakok	elnép-

telenedése	(a	felsőoktatásban	mindössze	8%-os,	a	Phd-tanulmányokban	0,25%-
os	 jelenlét)	olyankor	 tesz	bennünket	európai	sereghajtóvá,	amikor	mások	hite-
les	 lépésváltása	 kézzelfogható	 beruházási,	 tudásáramlási	 és	 nem	 utolsósorban	
szakember	megtartó/otthontartó	eredményeket	hoz	számukra.	Innovációs	muta-
tóink	monoton	 romlását	 csak	 ideig-óráig	 lehet	 kizárólag	 az	 amúgy	 történelmi-
leg	 elhibázott	maradványelvű	finanszírozással	magyarázni.	A	hazai	 tudásbázis	
nem	csupán	divatos,	de	csak	„rásegítő”,	nemzetközi	mintájú	vérátömlesztéseket	
kíván.	 Elementáris	 és	 felelős	 gyarapítása	 nélkül	 elsötétülnek	 világítótornyaink,	
eliszaposodnak	kikötőink:	hiszen	a	tudomány	térképén	eddig	is	csupán	szellemi	
minőségünkkel,	iskolázottságunkkal	és	alkotó	tehetségeink	kifogyhatatlanságával	
válhattunk	fontos	tájékozódási	ponttá.



18

A	Magyar	 Innovációs	Szövetség,	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	elnöke,	
a	 felocsúdott	 Rektori	 Konferencia	 csakúgy,	mint	 a	 civil	 hivatástudat	 letétemé-
nyesei,	mint	például	a	Nemzeti	Tehetségsegítő	Tanács,	a	NOVOFER	Alapítvány	
a	műszaki-szellemi	alkotásért	vagy	a	Pungor	Ernő	Asztaltársaság	átfogó,	 felelős	
megújítási	stratégiáért	emelnek	szót	és	cselekednek.	Tudatosítanunk	kell,	hogy	a	
hazai	oktatás	ügye	elválaszthatatlan	hazánk,	azaz	a	következő	nemzedékek	bol-
dogulásától,	s	ebben	azonnali	tetterőre,	gyökeres	szemléletváltásra	van	szükség	a	
műszaki-gazdasági	kreativitás	érdekében	is.
Természetes,	hogy	ez	a	kihívás	egymással	szoros	kötelékben	álló	feladatokat	ró	
–	 a	tanári	hivatás	gyakorlóira	és	körülményeik	alakítóira,
–	 az	oktatás	egészét	fenntartó	társadalmi	akarat	végrehajtó	letéteményeseire	és	
–	 a	mindenkori	diákság	tagjaira	és	szerveződéseikre	egyaránt.
A	 nemzet	 napszámosainak	 életpályamodelljéhez,	 a	 független	 és	 felkészült	

tanári	kar	létéhez	az	államilag	szavatolt,	méltó	erkölcsi	és	anyagi	megbecsülés,	
az	újjászervezett,	 támogató	szakfelügyeleti	 rendszer,	a	 tanszabadságot	pártolni	
képes	időtálló	tantervek	együttese	éppúgy	hozzátartozik,	mint	közcélú	munkájuk	
védelme	és	biztonsága.
A	 felsőoktatásban	 megszerezhető	 képesítés	 rangja,	 az	 elismert	 tudásszint,	

illetve	képesség-készség	együttes	garantált	 színvonala	döntően	a	kiválasztásuk-
ban	és	minőségükben	megkérdőjelezhetetlen	professzori	kari	tagok	felelőssége.	
A	gyakorlat	és	a	 tudomány	 legjobbjainak	bevonása	és	az	 ipari	együttműködés	
alapvető	követelmény	a	versenyképes	európai	 lépéstartáshoz	vagy	a	valóságos	
kutatóegyetemi	elitképzéshez.
Ebben	az	építkező	buzgalomban,	Déva	várának	példáját	elkerülendő,	új	„isko-

lamestereinknek”	számos	teendője	akad.	Így	például	a	közoktatásban	méltatlanul	
háttérbe	szorult	 tárgykörök	művelése	kapjon	 ismét	arányos	figyelmet,	 így	kivált-
képp	a	természettudományok,	továbbá	a	kreatív	és	a	versengő	környezethez	szok-
tató	zenei,	vizuális	és	sportnevelés.	Az	egyetemi,	főiskolai	intézményeknek	ismét	
lehetőséget	kell	kapniuk	a	teljesítmény-	és	rátermettség	alapú	válogatásra.	Erősítsük	
a	közösségformáló,	értelmiségtudatot	alapozó	és	a	tehetségfelkaroló	funkciókat.
Ismét	rápillantva	a	Nobel-díjas	mérnök-fizikus	és	társadalom-mérnök	Gábor	

Dénes	szenvedélyes	 tanulmányainak	sorára,	 s	egybevetve	 tervezési	 tanulságait	
az	itt	ismertetett	sikeres	életutak	tapasztalataival,	még	egy	jogos	nemzetgazdasági	
várakozást	azonosíthatunk.
A	 szakmai	 profilok	 és	 a	munkaerő-piaci	 trendek	 és	 igények	 függvényében	

megnyitandó	az	osztott	és	osztatlan	képzések	párhuzamos	lehetősége:	a	bolognai	
folyamat	intelligens	továbbvitele.	A	létszám-	és	támogatáspolitikában	a	kimunkált	
nemzetstratégiai	érdekek	elsőbbsége	kívánatos.	A	finanszírozásban	tovább	erősí-
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tendő	a	bemeneti	létszám-vezérléssel	szemben	a	kimeneti	minőség	és	a	társadal-
mi-gazdasági	„megrendelés”	befolyása.	Ebből	következhet	a	társadalmi	hasznos-
sággal	és	értékteremtő	képességgel	arányos(abb)	támogatás	elve.
Érték-	 és	 tudásorientált	 munkahely	 létesítő	 programokra	 van	 szükség.	 Elo-

dázhatatlan	egy	átlátható,	vonzó	és	arányos	gyakornoki	rendszer	(posztdoktori,	
rezidensi,	stb.)	megalkotása	és	kiszámítható	működtetése.
Ebben	a	 lélegzetnyi	 gondolatfutamban,	 amely	a	hazai	 innovációs	 szellemi	

vagyon	gyarapítását	a	képzés	oldaláról	segítő	teendőket	fogja	át,	megkülönbözte-
tett	figyelem	illeti	a	magyar	tehetséggondozás	ügyét.	Hagyományaink	nemesek,	
hatékonyságuk	bizonyított,	állandósult	létbizonytalanságuk	viszont	nemzeti	ön-
becsülési	kihívás.	Ilyenek:	
	 KÖMAL,	Arany	Dániel-,	Kürschák	József-,	Szent-Györgyi	Albert-versenyek	
	 Élet	 és	 Tudomány.	A	 természet	 világa,	Országos	 Ifjúsági	 Tudományos	 és	

Innovációs	Verseny.
	 Civil	 vagy	 köztestületi	 alapítású	 úttörő	 és	 frissebb	 vívmányok:	 az	Orszá-

gos	Tudományos	Diákköri	Versenyek,	 a	KUT-DIÁK	program,	 a	 különféle	
Bolyai-elismerések,	a	tanári	munkásság	területünkön	egyedi	Rácz	Tanár	Úr	
díja,	a	Talentum-díjak...
Az	elismerések,	ösztöndíjak,	intézményesült	felvételi	kedvezmények,	a	nem-

zetközi	diákolimpiák	hazai	megerősítést	érdemelnek,	s	aktív	gyakorló	lehetősé-
gekkel,	ún.	„shadowing”-programokkal,	tanulmányi	utakkal	gazdagítandók.
Összegezve,	váljanak	hangsúlyossá	és	biztossá	a	 felsőoktatás	 tehetségbarát	

nevelési,	képzési,	önképzési	keretei,	szakkollégiumai.	A	lassan	lábra	kapó	Nem-
zeti	Tehetség	Program	keretében	életben	tartásukat	meghaladó,	az	új	generáci-
ók	ötletgazdagságát	megszólító	fejlesztésük	innovációs	létszükséglet.	Bizonyos,	
hogy	a	 soron	következő	 fejlődési	 szakasz	a	hálózatosodásé.	Bizonyos,	hogy	a	
tehetségfejlesztés	számos	új	társadalmi	katalizátorát	fel	kell	még	találnunk:	szük-
ségünk	lehet	Tehetségkötvényre,	Tehetséghitelre	és	Tehetségbankra	is...
Minden	ember	tehetséges	–	szól	Moholy-Nagy	László	alapvetése.	Ám	csak	

valamennyiőnk	közös	erőfeszítése,	a	magunk	közös	korlátait	végre	meghaladó	
társadalmi	tehetségünk	hozhatja	létre	a	tehetségek	társadalmát.	Különben,	John	
Gardner	gondolatával:	–	Abban	a	társadalomban,	amelyik	megveti	a	kiválóságot	
a	 vízvezeték-szerelésben,	mert	 a	 vízvezeték-szerelést	 alacsonyrendű	 tevékeny-
ségnek	tartja,	s	tolerálja	a	vacakságot	a	filozófiában,	mert	a	filozófia	emelkedett	
tevékenység,	nem	lesz	sem	jó	vízvezeték-szerelés,	sem	jó	filozófia.	Sem	a	csöve-
ik,	sem	az	elméleteik	nem	lesznek	vízállóak.
																																																																															Dr.	Bendzsel	Miklós	

	 	 	 	 	 				 elnök
	 	 	 	 	 	 Magyar	Szabadalmi	Hivatal
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Kedves	Olvasó!

Öröm	számomra,	hogy	az	NKTH	immáron	másodszor	nyújthat	támogatást	ezen	
kiadvány	megjelenéséhez,	melynek	első	kötete	2003-ban	jelent	meg.	A	Gábor	
Dénes-díj	azóta	mind	az	innovációs	élet	szereplői,	mind	a	közvélemény	számára	
egyre	ismertebbé	és	 fontosabbá	vált.	Ennek	a	második	kötetnek	a	megjelenése	
is	bizonyítja:	a	magyar	innovációnak	még	ma	is	vannak	kiemelkedő	jelentőségű	
szereplői,	akik	valamennyiünk	előtt	példaként	állhatnak	a	magyar	kutatás-fejlesz-
tés,	innováció	ügyének	előmozdítása	érdekében	végzett	munkánkban.
Volt	egyetemi	oktatóként	pontosan	tisztában	vagyok	a	személyes	példa	jelen-

tőségével.	Az	egyetemi	oktatásban	nem	csak	az	számít,	az	oktató	tisztában	van-e	
az	anyaggal,	amit	előad:	sokkal	szívesebben	hallgatják,	sokkal	nagyobb	a	hitele,	
ha	ő	maga	is	megfelelően	magas	színvonalú	kutatási	eredményeket	tud	felmutat-
ni.	Részben	azért,	mert	a	kutatás	során	szerzett	tapasztalatokkal	a	hivatalos	tan-
anyag	remekül	kiegészíthető:	a	felvetődő	kérdésekre	a	gyakorlatban	is	kipróbált	
válaszokat	lehet	adni.	Ugyanakkor	az	is	nagyon	fontos,	hogy	a	hallgatók	érezzék:	
olyasvalaki	készíti	 fel	őket	az	előttük	álló	kutatói	életpályára,	 aki	már	maga	 is	
végigjárta	ezt	az	utat,	aki	személyében	is	garanciát	tud	vállalni	arra,	valóban	ér-
demes	ezen	az	úton	elindulni.
Természetesen	nem	véletlenül	választottam	a	felsőoktatás	példáját.	Ma	Ma-

gyarországon	ugyanis	a	természettudományos-műszaki	felsőoktatás	–	miközben	
az	egyetemeken	folyó	munka	színvonala	még	mindig	elismert	nemzetközi	szin-
ten	is	–	nagyon	komoly	kihívások	előtt	áll.	Miközben	a	magyar	kutatás-fejlesztés,	
innováció	 elemi	 érdeke	 lenne,	 hogy	 növekedjen	 az	 ezen	 a	 területen	 végzett,	
magasan	 kvalifikált	 szakemberek	 száma,	 így	 biztosítva	 az	 utánpótlást	 a	 hazai	
kutatóhelyek	betöltéséhez,	a	fiatalok	messze	nem	választják	elegendő	számban	
ezeket	a	szakokat.	Számos	dolog	van,	amit	meg	kell	és	meg	is	lehet	tenni	ennek	
a	folyamatnak	a	megfordítása	érdekében.	Talán	a	legfontosabb	azonban	az,	hogy	
a	leendő	hallgatók	úgy	érezzék:	érdemes	ezt	a	pályát	választani.	Ehhez	minde-
nekelőtt	persze	az	szükséges,	hogy	a	kutatók	–	dolgozzanak	akár	az	állami,	akár	
a	versenyszférában	–	megfelelő	anyagi	erkölcsi	és	tudományos	elismerésben	ré-
szesüljenek;	azok,	akik	megfelelő	teljesítményt	nyújtanak,	tudhassák,	hogy	stabil	
és	vonzó	karrier	előtt	állnak.	Az	is	elengedhetetlen,	hogy	a	társadalom	ismerje	és	
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elismerje	a	tudomány	művelőinek	eredményeit,	azok	mindennapokra	és	a	gaz-
daság	versenyképességére	gyakorolt	 jelentőségét.	A	Nemzeti	Kutatási	és	Tech-
nológiai	Hivatal	a	probléma	kezelésének	mindkét	aspektusához	megpróbál	hoz-
zájárulni	azzal,	hogy	miközben	közvetlenül	 is	finanszíroz	kutatási	projekteket,	
eközben	olyan	kezdeményezéseket	is	támogat,	amelyek	az	innováció	társadalmi	
feltételeinek	javítását	célozzák.	
A	Gábor	Dénes-díj	 jelentősége	éppen	ez	utóbbi	 területen	különösen	nagy.	

A	NOVOFER	Alapítványnak	 két	 évtized	 áldozatos	 és	 elkötelezett	munkájával,	
a	nyerteseket	kiválasztó	kuratórium	körültekintő	kijelölésével	sikerült	megvaló-
sítania,	hogy	a	díj	elnyerése	ne	csak	anyagi,	hanem	valódi	társadalmi	elismerést	
is	jelentsen.	A	díjazott	szakemberek	nevét	a	sajtó	munkatársainak	köszönhetően	
egyre	többen	megismerhetjük;	ennek	révén	a	magyar	kutatás-fejlesztés	és	inno-
váció	legfontosabb	eredményei	is	tudatosodnak	bennünk.	Jelen	kötet	ugyancsak	
ezt	a	célt	szolgálja;	egyúttal	nem	csak	az	eredményeket	ismerhetjük	meg	belőle,	
de	a	magyar	kutatási-innovációs	szféra	sokszínűségére	is	rávilágít.	
Bízom	benne,	hogy	a	Gábor	Dénes-díj	hagyománya	még	sokáig	fennmarad,	

és	a	most	felnövekvő	kutatógenerációnak	is	meglesznek	majd	a	maga	díjazottjai.	
Ez	a	könyv	számukra	majd	érdekes	kordokumentum	lesz;	addig	is	pedig	inspirá-
ciót	jelenthet.

	 																																																																				Dr.	Csopaki	Gyula	
	 	 	 	 	 	 						elnök
	 	 	 	 	 	 			Nemzeti	Kutatási	és	Technológiai	Hivatal
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„Nagyszerű, ha az ember hobbija a munkája;  
nemcsak élvezi, de még fizetést is kap érte!”

Apáthy István
Gábor Dénes-díj 2008

Már	egészen	kis	korától	műszaki,	gyakorlati	beállítottságú;	1945-ben	született,	
mérnöknek.	Mint	legtöbb	fiú-kortársa,	Verne-regényeken	és	minőségi	sci-fin	nőtt	
fel,	melyekből	elsősorban	az	emberi	tudásban,	szorgalomban,	a	jövőben	való	hi-
tet	kapta.	Még	gyerekként	rongyossá	olvasta	Almár	Iván	űrhajózással	kapcsolatos	
cikkét;	tanúja	lehetett	az	űrkorszak	kezdeti,	eufóriás	éveinek,	az	első	műholdak,	
holdszondák	 repülésének,	 annak,	mikor	 az	 ember	 először	 hagyta	 el	 a	 Földet.	
Már	ekkor	szilárd	elhatározássá	érett	benne,	hogy	űrkutató	lesz,	űreszközöket	fog	
fejleszteni,	készíteni.	Általában	is	vonzották	a	különleges	műszaki	kihívások,	az	
extrém	körülmények	között	is	működőképes,	nagy	megbízhatóságú	szerkezetek,	
berendezések.
Diákéveiből	 sokat	 köszönhet	 a	Toldy	 Ferenc	Gimnázium	nagyszerű	 taná-

rainak:	Szalmai	János	fizikatanárnak,	aki	tiszta,	logikus	gondolkodásra	nevelte;	
Molnár	László	biológiatanárnak,	aki	lexikális	tudás	helyett	rendszerszemléletet	
töltött	a	fejekbe;	osztályfőnökének,	Freisinger	tanár	úrnak,	aki	az	intellektualitás	
másik	pólusán	az	irodalom	szeretetét	oltotta	belé	és	mindenek	előtt	szüleinek,	
akik	nehéz	anyagi	körülmények	között	is	nyelvekre,	zenére	taníttatták,	mindig	
mögötte	álltak	és	támogatták.	Később,	az	egyetemen	Gordos	Géza,	akkor	még	
tanársegéd,	ma	szintén	Gábor	Dénes-díjas,	aki	gyakorlatvezetője	volt,	a	tizede-
sek	helyett	a	nagyságrendekre,	arányokra	történő	figyelésre,	szemléletre	tanítot-
ta	meg.
1969-ben	 szerzett	 diplomát	 a	 Budapesti	Műszaki	 Egyetem	 (BME)	Híradás-

technikai	szakán;	már	itt	intenzíven	bekapcsolódott	a	Ferencz	Csaba	(akkor	még	
szintén	tanársegéd)	által	alapított/vezetett	Rakétatechnikai	Tudományos	Diákkör	
munkájába.	Jégverés-elhárító	rakétát	terveztek,	műholdvevő	rádióállomást	készí-
tettek;	hosszú	ideig	a	diákkör	egykori	tagjaiból	került	ki	a	magyar	űrkutató	szak-
embergárda	derékhada.
Pályakezdőként	 egy	 évig	 a	 Távközlési	 Kutatóintézetben	 (TKI)	 tudományos	

segédmunkatársként	dolgozott,	tantál	vékonyréteg-gyártáshoz	készített	speciális	
mérőműszereket.	Jó	iskola	volt:	magára	volt	utalva,	a	mechanikai	és	elektromos	
tervezést,	és	részben	a	kivitelezést	is	egyedül	kellett	végeznie.
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1970-ben,	amikor	az	MTA	Központi	Fizikai	Kutatóintézetében	 (KFKI)	 létre-
hozták	 Magyarország	 első	 űrműszer-fejlesztő	 műhelyét,	 a	 Reaktorelektronikai	
főosztály	Űrelektronikai	csoportját,	Ferencz	Csaba	hívására,	aki	a	csoport	külső	
tanácsadója	volt,	véglegesen	és	örökre	„átigazolt”	ide.	
1972-ben	 tudományos	munkatárssá	minősítették,	 1973-tól	máig	 a	 jogutód	

KFKI	Atomenergia	Kutatóintézet	–	időközben	Űrdozimetriai	csoporttá	átkeresz-
telt	–	kutatóműhelyének	vezetője.	Itt	érte	el	szinte	valamennyi	szakmai	sikerét,	
melyben	mindenkori	nagyszerű	kollégáinak	és	nem	utolsó	sorban	kiegyensúlyo-
zott,	stabil	családi	hátterének	is	nagy	szerepe	volt.
Az	Űrelektronikai	csoportban	kezdetként	Ferencz	Csabával	és	Mihály	Lász-

ló	technikussal	hármasban	kifejlesztették	és	elkészítették	egy	csehszlovák-szovjet	
mikrometeorit	detektor	elektronikai	egységét,	mely	az	IK-12	műhold	fedélzetén,	
1974.	október	31-én	első	magyar	műszerként	a	világűrbe	jutott,	ezzel	új	fejezetet	
nyitva	a	hazai	technikatörténetben.	A	mikrometeorit	detektor	két	további,	tovább-
fejlesztett	változata	szintén	földkörüli	pályára	került	(IK-14,	-17).	Ezután	a	csoport	
profiljában	témaváltás	következik:	megkezdődik	a	nemzetközi	együttműködésben	
készülő	töltött	részecske	spektrométerek	elektronikai	egységeinek	fejlesztésére	irá-
nyuló	tevékenység,	melyben	kiemelt	partnereik	a	Szovjet	Tudományos	Akadémia	
Űrkutatási	Intézete,	az	Osztrák	Űrkutatási	Intézet,	a	német	Max-Planck-Institut	für	
Aeronomie.	Ezekkel	a	spektrométerekkel	geofizikai	rakéták	(Vertyikal-6,	-7,	-10)	
fedélzetén	mérik	a	Föld	ionoszférájának	paramétereit,	műholdon	(Prognoz-7)	és	
bolygóközi	szondákon	(Vega-1,	-2,	Phobos-1,	-2)	a	napszél	jellemzőit,	a	Halley-
üstökös	 körüli	 ionfelhő	 összetételét.	 Újra	 technikatörténetet	 írnak:	 ők	 készítik	
1977-ben	az	első	mikroprocesszorral	vezérelt	kelet-európai	űreszközt	és	a	világon	
elsőként	mérik	meg	1986-ban	 in	situ	egy	üstökösből	kiáramló	gáz	összetételét.	
Utóbbi	hozadéka	egy	Állami	Díj,	az	első	Nature-cikk	és	vendégkutatói	meghívás	
a	Max-Planck-Institut	für	Aeronomie-ba,	ahol	négy	évet	tölt	(1985-89).
Hazatérése	után	újabb	súlypontváltás	következik.	Vezetésével	kifejlesztik	az	

akkor	már	jól	ismert,	először	Farkas	Bertalan	magyar	űrhajós	által	használt	(1980)	
Pille	 fedélzeti	 sugárdózismérő	 berendezés	 korszerűsített,	 mikroprocesszorral	
vezérelt	új	 generációját.	A	műszer	a	90-es	években	európai	 (ESA)	és	 amerikai	
(NASA)	űrhajóst	 is	 szolgált	 a	Mir	űrállomáson,	 2001	óta	pedig	 kísérleti,	 2003	
óta	állandó	szolgálati	eszköz	a	Nemzetközi	Űrállomás	fedélzetén.	Az	új	évezred	
kezdetén	még	két	műszer	létrejöttének	meghatározó	részese:	egy	töltött	részecs-
ke	detektor	és	egy	pordetektor	van	úton	az	európai	Rosetta	űrszondán,	hogy	tíz	
évi	repülés	után,	2014-ben	a	Csurjumov-Geraszimenko	üstökös	magjára	leszáll-
va	először	szolgáltasson	közvetlen	mérési	adatokat	egy,	a	Naprendszer	ősanyagát	
őrző	kis	égitest	felszínéről.
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Mindig	fontosnak	tartotta	az	űreszközök	fejlesztésénél	elért	műszaki	eredmé-
nyek	földi	hasznosítását.	Részt	vett	több	repülőgép-elektronikai	eszköz	(pl.	a	TU-
154-es	utasszállító	hajtómű-diagnosztikai	rendszerének,	hajtóművekbe	berepülő	
madarakat	detektáló	tanulmány-modellnek)	kifejlesztésében.	Vezetésével	szüle-
tett	meg	a	Pillén	alapuló,	hordozható	és	könnyen	kezelhető	dózismérő	rendszer,	
a	PorTL,	mely	kereskedelmi	forgalomban	megvásárolható;	belföldön	és	külföld-
ön	már	számos	példányát	használják.
Több	mint	száz,	magyar	és	külföldi	szakfolyóiratban	megjelent	tudományos	

cikk	valamint	két	szakkönyv	szerzője	vagy	társszerzője,	emellett	széleskörű	isme-
retterjesztő	tevékenységet	is	folytat.
Tagja	az	Űrkutatási	Tudományos	Tanácsnak,	a	Magyar	Mérnökakadémiának,	

levelező	tagja	a	Nemzetközi	Űrkutatási	Akadémiának;	a	MTESz	Magyar	Asztro-
nautikai	Társaság	elnökségi	 tagja.	Hosszú	 ideig	 tagja	 volt	 a	Magyar	Űrkutatási	
Tanácsnak	valamint	az	Atomenergia	Tudományos	Tanácsnak	is.

A	Rosetta	üstökös-szondának	a	Csurjumov-Geraszimenko	üstökös	magjára	2014-ben	leszálló	egységén	a	két	megje-
lölt	műszer	is	Apáthy	István	közreműködésével	készült.
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A	Gábor	Dénes-díj	átadása	a	Parlamentben,	2008.	december	20-án.

Garay Tóth János, Apáthy István, Szabó Imre

1996-ban	az	FEANI-tól	európa-mérnöki	diplomát	kapott.	Számos	kitüntetés	
tulajdonosa	(Nagy	Ernő-díj,	1982;	Állami	Díj,	1986;	MTESz-díj,	2003;	Bay	Zol-
tán-díj,	2005;	Fonó	Albert-díj,	2008);	szakmai	és	innovatív	tevékenységének	elis-
meréseképpen	2008-ban	Gábor	Dénes-díjban	részesült.
Egy	vele	készített	riportban	vallott	arról	a	többször	megélt	csodálatos	érzés-

ről,	amit	egy	mérnök	érez,	mikor	az	általa	készített	műszer	több	százmillió	kilo-
méter	távolságban	mér,	működik,	onnan	adatokat	küld;	a	legújabb	kori	mérnöki	
romantikáról	-	már	csak	ezért	is	megérte!
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„Az alapkutatás útján elért felfedezés gyönyört okoz, tekintet nélkül
esetleges gyakorlati alkalmazhatóságra. Előbb, vagy utóbb azonban 

hasznossá is válik az így megszerzett tudás”.. (Selye János)

Dr. Arányi Péter
Gábor Dénes-díj 2007

1948-ban	született	Budapesten.	1971-ben	vegyész	diplomát	szerzett	az	ELTE-n.	
1982-ben	 a	 biológiai	 tudomány	 kandidátusa,	 1988-ban	 a	 biológiai	 tudomány	
doktora	címet	nyerte	el.	Az	ELTE	egyetemi	magántanára.	Szakterülete	a	bioké-
mia,	ezen	belül	a	receptorok	vizsgálata	volt.	Hosszabb	nemzetközi	tanulmány-
utak:	1979-1980,	Boston,	1984-1985,	Párizs.	Hat	éven	keresztül	az	MTA	doktor	
képviselője.	Alapkutatóként	65	 tudományos	közleménye	 jelent	meg,	melyekre	
400-nál	többen	hivatkoztak.	Alapkutatási	tevékenységét	fokozatosan	az	alkalma-
zott	kutatások	irányába	tágította.	1992-2008	között	a	Chinoin	Rt	kutatási	és	fej-
lesztési	igazgatója	volt.
Megreformálta	 a	Chinoin	 tradicionálisan	 kiváló	K+F	csapatának	 tevékeny-

ségét,	hogy	az	a	21.	század	körülményei	közt	világviszonylatban	versenyképes	
maradhasson.	 Integrálta	az	originális	kutatással,	új	hatóanyagok	kiválasztásával	
és	preklinikai	 fejlesztésével	 foglalkozó	egységeket	a	Sanofi-Synthelabo,	majd	a	
Sanofi-Aventis	szervezetébe.	Így	a	budapesti	munkatársi	gárda	a	világ	harmadik,	
Európa	első	gyógyszergyárának	potenciálját	tudja	kihasználni	innovatív	termékek	
kifejlesztésére.
Sorozatos	beruházások	megvalósításával	a	Chinoin	mintegy	250	kutatóját	ki-

emelkedő	infrasturktúrájú	laboratóriumokban	és	irodákban	helyezte	el.	Ezek	közé	
tartoznak	a	szintetikus	kémiai	laboratóriumok,	kémiai	és	gyógyszerészeti	kísérleti	
üzemek,	in	vitro	és	in	vivo	molekuláris	biológiai	laboratóriumok,	és	az	Európában	
kiemelkedő	színvonalat	képviselő	vivárium	(rágcsáló	állatház).	A	kísérleti	munkát	
minden	igényt	kielégítő	laboratóriumi	műszerek	és	informatikai	háttér	segítik.
Dr.	Arányi	Péter	új	kutatási	stratégiákat	honosított	meg.	Magyarországon	első-

ként	az	ő	vezetésével	a	Chinoin	vegyészei	alkalmazták	a	kombinatorikus	kémia	
eszköztárát	gyógyszeripari	kutatásokban.	Hasonlóan	úttörő	volt	a	nagykapacitású	
szűrővizsgálati	rendszerek	bevezetésében.
A	kitartó	innovatív	alkotómunka	legfontosabb	eredményei	a	gyógyszerfejlesz-
tésben:
•	 Aktív	részvétel	a	Plavix	kifejlesztésében,	ami	a	vállalatcsoport	vezető	ter-
méke	és	2004-ben	az	Év	Gyógyszere	díjat	nyerte	el	a	trombózisveszély	
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csökkentésében	mutatkozó	kiemelkedő	hatékonysága,	továbbá	a	jelentős	
magyarországi	fejlesztő	munka	és	a	termelésben	elért	magas	hozzáadott	
érték	miatt.	

•		 A	hiponatrémiás	állapotok	kezelésére	szolgáló	Satavaptan	preklinikai	fej-
lesztésében	végzett	munka	beleértve	a	regisztrációs	dossziéjának	koordi-
nálását	és	összeállítását	is.	

•		 Az	AIDS	betegek	halálos	kimenetelű	mikrosporidiasis	komplikációjának	
máig	egyetlen	ellenszere	a	Flisint.	Ennek	a	terméknek	preklinikai	fejlesz-
tése	és	a	hatóanyag	klinikai	 vizsgálatokra	 történő	előállítása	 a	Chinoin	
K+F	 legnagyobb	eredményei	közé	 tartozik.	A	Flisint	 franciaországi	 re-
gisztrációja	2005-ben	történt	meg.	

A	Sanofi	döntéshozói	több	új	hatóanyagot	választottak	ki	nemzetközi	fejlesz-
tésre.	Az	ezek	kiválasztásához	vezető	kutatásban	Dr.	Arányi	Péter	személyesen	
is	alkotó	módon	vett	részt.	Alkalmazott	kutatói	 tevékenységét	260	szabadalom	
fémjelzi.
A	Chinoin	K+F-et	 vonzó	munkahellyé	 tette.	 Franciaországban	és	 az	USA-

ban	élő	és	dolgozó	magyarok	költöztek	vissza	Magyarországra,	és	csatlakoztak	a	
csapathoz.	Megnyitotta	a	tudományos	csere	utak	lehetőségét	a	Chinoin	K+F	és	a	
vállalat	külföldi	központjai	között.
Jelentős	pénzjutalommal	járó	díjat	alapított	a	45	évnél	fiatalabb	Magyarorszá-

gon	dolgozó	alapkutatók	számára.	A	kutatói	utánpótlás	biztosítására	PhD	ösztön-
díjat	alapított.	A	gyógyszeripari	kutatás	oktatásában	folyamatosan	vesz	részt	az	
ELTE	TTK	Kémia	Intézetében	és	a	SE	Kutató	Biológus	képzésének	keretei	között.
2008-ban	innovációs	tanácsadó	céget	alapított.	Ipari	tapasztalatainak	felhasz-

nálásával	 egyetemi	 és	 akadémiai	 kutatócsoportok	 alapkutatási	 eredményeinek	
hasznosításában	nyújt	szakmai	segítséget.	Meggyőződése,	hogy	a	magas	színvo-
nalú	magyarországi	kémiai,	biológiai	és	orvostudományi	kutatómunka	körülte-
kintő	hasznosítása	a	gyógyításban	és	megelőzésben	óriási	társadalmi	előnyökkel	
járhat	az	ország	számára	és	a	gazdasági	felemelkedés	egyik	sarokköve	lehet.
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“Az ember annyit ér, amennyit használ.”  
(Széchenyi István)

Dr. Bársony István
Gábor Dénes-díj 2008

Nyíregyházi	 pedagógus	 család	 gyermekeként	 villamosmérnöki	 diplomát	 álla-
mi	 ösztöndíjjal	 az	 akkori	 NDK-ban,	 az	 Ilmenaui	Műszaki	 Egyetemen	 szerzett	
Thüringiában,	 elektronikus	 eszközök	 szakon.	 Pályaválasztása	 a	 végzés	 után	
szóbajöhető	munkahelyek	számát	is	erősen	korlátozta,	így	került	Újpestre,	a	Hír-
adástechnikai	Ipari	Kutató	Intézetbe,	az	MTA	Műszaki	Fizikai	Kutató	Intézetének	
tőszomszédságába.	 Ez	 volt	 az	 integrált	 áramkörfejlesztés	 hőskora,	 a	 HIKI-ben	
folyt	a	fémkapus	majd	polikristályos	szilícium	kapus	MOS	technológia	kutatása,	
a	bipoláris	áramköri	K+F	az	Egyesült	Izzó	szakterülete	volt.	Fiatal	tudományos	
munkatársként	 tehát	 a	MOS	 IC	 fejlesztés	 korai	 szakaszába	 csöppent.	 Kapcso-
lata	 német	 egyetemi	 kollégáival	 soha	 sem	 szakadt	meg,	 de	 a	 hazai	 ismeretek	
és	ismeretség	hiánya	sokáig	elkísérte.	Ezt	is	pótolandó	került	a	BME	Atomfizika	
Tanszékére,	 ahol	műszaki	doktori	 címet	és	a	hazai	 szakmai	körökben	 is	némi	
ismertséget	szerzett.	
Egy	hollandiai	tanulmányút	után	1982-ben	óriási	meglepetésként	érte,	mikor	

a	szakmában	Nobel-díj	közeli	úttörőként	tisztelt	Jun-ichi	Nishizawa	professzor	
meghívta	 Japánba,	az	ott	 forradalmian	új	 szervezésnek	 számító,	 „feltáró	kuta-
tást”	megcélzó	ERATO	programba.	1983-86-ig	 tartós	munkavállalás	keretében	
volt	a	Sendai-i	Félvezető	Kutatóintézetben,	majd	a	Hamamatsu	Photonics	cég	
kutatólaboratóriumában	a	Nishizawa	Perfect	Crystal	Project	kutatója	majd	kuta-
tócsoport	vezetője.	Feladata	a	projektvezető	Sztatikus	Indukciós	Tranzisztorának	
integrált	képátalakítókban	való	hasznosítása	volt.	Ez	volt	a	japán	félvezető	ipar	
világméretű	 felfutásának	 időszaka.	Ma,	mikor	minden	mobiltelefon	 integráns	
része	egy-egy	képátalakító	chip,	nehéz	elképzelni,	hogy	ez	az	akkori	kutatások-
ban	gyökerezik.	Ez	az	időszak	–	az	áthidalhatatlan	nyelvi	nehézségek	ellenére	
–	az	elméletileg	megalapozott	 tudás	gyakorlati	alkalmazásának	kiváló	iskolája	
volt	ragyogóan	felszerelt	laboratóriumokban,	kiváló	kollégák	és	nagy	tekintélyű	
vezetők	közt.
A	Japánban	töltött	időszak	nem	csak	azért	vált	meghatározóvá	életében,	mert	

gyermekei	ott	születtek	és	életre	szóló	élményeket	szerezhetett,	hanem	azért	is,	
mert	belelátott	a	 távlatos	ázsiai	gondolkodás,	a	szigorú	erkölcs	és	munkaetika	



29

által	irányított	hétköznapokba.	A	napi	gyakorlatban	tapasztalhatta,	mit	jelent	a	
kreatív	gondolkodás	ott,	ahol	ugrásra	készen	lesik	a	bevezethető	újdonságokat,	
mire	jó	az	ötletek	szabadalmaztatása,	a	know-how	dokumentációja,	a	szellemi	
tulajdon	 védelme	és	 hogyan	hasznosulnak	 az	 eredeti	 ötletek	 a	 tőkeerős	 ipari	
környezetben	rendkívül	rövid	idő	alatt.	Az	itt	született	tucatnyi	szabadalma	és	
eredményeinek	nemzetközi	közzététele	alapozta	meg	kandidátusi	fokozatát	és	
későbbi	kutatásait	is.	A	rendkívül	inspiráló	gazdasági	környezetben	szerzett	ta-
pasztalatok	hatása	döntően	befolyásolta	további	életpályáját.
Az	időközben	Mikroelektronikai	Vállalatba	átszervezett	hazai	munkahelyén	

–	mint	később	kiderült	–	1986.	májusában	éppen	aznap	jelentkezett	szolgálatra,	
mikor	az	újpesti	félvezető	gyártócsarnok	leégett	–	megsemmisítve	ezzel	a	hazai	
mikroelektronikai	 ipar	 kifejlődésének	 esélyeit	 is.	 Az	 újjáépítés	 kieszközlésére	
folytatott	másfél	 éves	 szélmalomharc	 kudarcának	 keserű	 tapasztalatával	 ezért	
1988-ban	Hollandiába,	a	Twentei	Egyetemre	távozott,	ahonnan	már	csak	a	rend-
szerváltozás	után	tért	haza	öt	év	múlva.	
Ezidőtájt	már	 érezhetően	megrendültek	 az	 európai	mikroelektronikai	 ipar	

világpiaci	pozíciói,	a	kutatásban	is	szükség	volt	az	erőkoncentrációra	és	diffe-
renciálódásra.	A	három	nagy	európai	gyártó	egyikének,	a	Philipsnek	a	hazájá-
ban	 is	megérett	 a	helyzet	egy-egy	új	 technológiai	 kutatóbázis	 kialakításával	 a	
három	műszaki	egyetem	specializációjára.	Twentén	a	MESA	kutatóintézetben	
elsősorban	szenzorikai	K+F	folyt,	ebben	a	folyamatban	vállalt	szerepet	a	kor-
szerű,	gyors	lámpás	hőkezelésre	alapozott	műveletek	bevezetésével	a	holland	
alapkutatási	majd	alkalmazott	kutatási	alapok	támogatásával.	Itt	is	tapasztalhat-
ta,	mennyire	 fontos	 az	összehangolt,	 rendszerszemléletű	kutatásfinanszírozás,	
hiszen	a	hazai	ipari	(és	természetesen	adófizető)	nagyhatalom,	a	Philips	és	az	őt	
kiszolgáló	berendezésgyártók	szakmai	zsűrijének	jóváhagyása	nélkül	a	szakte-
rületen	innováció-támogatás	aligha	volt	folyósítható!
Hazatérése	után	1993-tól	 lett	 a	KFKI	Anyagtudományi	Kutató	 Intézet	 igaz-

gatóhelyettese,	majd	az	MTA	intézetkonszolidációt	követően	az	–	immár	teljes	
magyar	félvezető	kutatást	is	egyesítő	–	MTA	Műszaki	Fizikai	és	Anyagtudományi	
Kutatóintézet	vezetésében	kapott	szerepet.	Közben	részt	vállalt	a	villamosmérnök-
képzés	bevezetésében	a	Debreceni	Egyetemen.	2001-ben	megszerezte	az	MTA	
Doktora	címet,	majd	2002-től	a	BME	habilitált	egyetemi	magántanára,	2004-től	
a	 veszprémi	Pannon	 Egyetem	Nanotechnológiai	 Tanszékének	professzora	 lett,	
témavezetésével	immár	nyolc	tanítványa	szerzett	tudományos	fokozatot.	
Az	MTA	MFA	egyike	a	 leginkább	gyakorlat-közeli	kutatást	 folytató	akadé-

miai	 intézeteknek.	Ezért	volt	kézenfekvő	az	anyagtudományi	kutatási	eredmé-
nyek	hasznosítását	a	–	maradék	hazai	ipar	számára	is	potenciálisan	előnyös	–	



30

szenzorikai	és	fotovillamos	energiaátalakítási	területre	koncentrálni.	Az	intézet	
új	profilja	 tehát	 a	mikrotechnológia	 integráló	 szerepére	építve	a	vékonyréteg,	
fotonikai	és	nanoszerkezeti	kutatások	eredményeit	teszi	gyakorlatilag	is	hozzá-
férhetővé.	Közben	nagyot	fordult	a	világ!	A	nananométeres	méretskálán	tapasz-
talt	új	anyagtulajdonságok	feltárása	és	kiaknázása	igazi	kihívás,	ami	sokoldalú	
multidiszciplináris	 szemléletmódot,	 szoros	 együttműködést	 igénylő	 feladat.	 A	
kutatás	élvonalában	–	különösen	ezen	a	szakterületen	–	már	csak	 teljes	nem-
zetközi	 beágyazottsággal,	 konzorciumi	 részvétellel	 lehet	 megkapaszkodni.	 A	
nemzetközi	pályázatok	szerepe	elsősorban	az	európai	integráció	révén	felérté-
kelődött.	Az	 így	megszerezhető	 támogatás	a	 szellemi	 tulajdon	védelmének,	a	
know-how	bevezetésnek	a	hozadékával	együtt	különösen	mai,	mostoha	hazai	
helyzetünkben	a	kutatásfinanszírozás	kiemelt	forrásaivá	váltak.	
Az	MTA	MFA	igazgatójaként,	tudományszervezőként	és	egyetemi	oktatóként	

is	tevékenységében	ezt	a	sokoldalú	együttműködésre,	egyéni	kezdeményezésre	
és	felelősségvállalásra	késztető,	örökös	megújulásra	sarkalló	szemléletet	próbál-
ja	érvényesíteni.	A	nanotechnológiában	rejlő	felmérhetetlen	lehetőségeket	már	
egy	ilyen	szellemben	nevelt	új	műszaki-természettudományos	nemzedék	kivá-
ló	kutatóinak	kell	majd	feltárnia	és	hasznosítania	–	hozzájárulva	ezzel	hazánk	
remélt	gazdasági	felemelkedéséhez	is.	Hiszen	ahogy	Széchenyi	István	mondta:	
„Egyes	csak	úgy	lehet	nyertes,	ha	nyertes	a	község!”	
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Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben szilícium szelet felületén nanotechnológiai mód-
szerekkel (Langmuir-Blodget technikával felvitt, nagyfelületű, kolloid szilika nanorészecske- maszkolással végzett 
nagyenergiájú Xe+ion-implantációval) kialakított nanoméretű  periodikus domborzati mintázat pásztázó elekt-
ronmikroszkópos felvételei. A vizsgált felületek mérete 5µm x 5µm, ill. 1,6µm X 1,6 µm (jobbra lent), a megfigyelt 
domborzati nanoalakzatok magassága mindössze 4-20nm. [Nagy Norbert, Deák András, Zolnai Zsolt, Kurunczi 
Sándor, Tóth Attila, Battistig Gábor kutatók közreműködésével.]
Hasonló szerkezetek az analizálandó kémiai minta ill. bio-objektumok kezelésében, nano-biochipek, integrált 
bioérzékelők, egychipes laboratóriumok megvalósításában kaphatnak szerepet.
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1973-ban	 született	Miskolcon.	 Fizikus	diplomáját,	majd	 a	Ph.	D.	 fokozatát	 az	
Eötvös	Loránd	Tudományegyetemen	(ELTE)	szerezte	Vicsek	Tamás	szellemi	mű-
helyében.	2001-től	az	ELTE	Biológiai	Fizika	Tanszékén	adjunktus.	Munkája	so-
rán	számos	külföldi	kutatóintézetben	töltött	hosszabb-rövidebb	időt,	 jelenleg	a	
University	of	Kansas	Medical	Center	(Kansas	City,	USA)	Anatómia	és	Sejtbiológia	
tanszékének	is	munkatársa.	
Elméleti	és	kísérleti	kutatásai	során	arra	a	kérdésre	keresi	munkatársaival	a	

választ,	hogy	a	biológiai	rendszerekben	hogyan	jelenik	meg	forma	és	funkció	
az	alkotóelemek	(általában	sejtek)	kölcsönhatása	révén.	A	genetikai	állomány	
ugyanis	 nem	 egy	 tervrajzhoz	 hasonlóan	 kódolja	 a	 szervek,	 szervrendszerek	
anatómiáját	 vagy	 az	 egyes	 sejtek	 viselkedését	 –	 ezt	 a	 sejtek	 alkotóelemei	 és	
a	 környezet	 (további	 sejtek	és	 az	extracelluláris	mátrix)	 közösen	alakítják	 ki.	
A	sejtműködés	megértése	rendkívül	nagy	kihívást	jelent,	hiszen	a	sok	kompo-
nensből	álló	rendszerek	viselkedése	még	az	alkotóelemek	részletes	 ismereté-
ben	 sem	 jósolható	meg	egyszerűen.	Mivel	 a	 komplex	 rendszerek	 áttekintése	
gyakran	megoldhatatlan	valamilyen	kvantitatív	elemzés	nélkül,	számos	sejtbi-
ológiai	probléma	vizsgálatában	statisztikai,	műszaki	vagy	fizikai	módszereket	
ötvöznek.	
Ezt	az	önszerveződési	 folyamatot	elsősorban	az	embrionális	 fejlődés	korai	

szakaszaiban,	 szövettenyészetek	 és	 élő	 madárembriók	 újszerű	 mikroszkópos	
vizsgálatával	tanulmányozzák.	A	fejlődés	korai	szakaszában	az	embrió	szerkeze-
te	drámai	módon	átalakul:	madárembriók	esetében	egy	látszólag	forgásszimmet-
rikus	körlemezen	először	egy	tengely,	a	primitív	csík	alakul	ki.	Ezzel	egy	időben	
elkezdődik	a	gasztruláció,	a	hólyagcsíra	képzése.	A	gasztruláció	során	sejtek	ván-
dorolnak	a	primitív	csíkon	keresztül	az	embrió	belsejébe,	és	kialakítják	a	közép-
ső	csíralemezt.	Bár	a	gasztruláció	különböző	 szakaszai	már	 régóta	 ismertek,	a	
szövetformálódás	kinetikájáról	és	dinamikájáról	csak	mostanában	(részben	saját	
kutatásaik	eredményeképpen)	kapnak	mérési	adatokat.	Így	a	sejtek	által	kifejtett	
erők	kapcsolata	a	szövetet	 formáló	erőkkel	és	a	deformált	szövetben	felhalmo-
zódó	mechanikai	 feszültségekkel	 jórészt	 ismeretlen.	Ezen	vizsgálatok	biológiai	

Dr. Czirok András
Nemzetközi Gábor Dénes-díj 2006
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illetve	fizikai	jelentőségükön	túlmenően	hozzájárulhatnak	mesterséges	szövetek	
fenntartásához	és	előállításához	is.	
Közismert,	hogy	napjaink	meghatározó	problémái	 (gazdaság,	 környezetvé-

delem,	 egészségügy),	 csakúgy	mint	 a	 tudomány	 aktuális	 kérdései,	 több	 tudo-
mányterülethez	is	tartoznak,	azaz	interdiszciplinárisak.	Eddigi	pályafutása	során	
Ő	 is	 interdiszciplináris	 problémákat	 vizsgált,	 ami	 lehetőséget	 adott,	 és	meg	 is	
követelte,	 hogy	 új	 területeket	 ismerjen	meg	 és	 alkalmazza	módszereit.	A	 töb-
bi	tudományterülethez	képest	jelenleg	a	sejt-	és	molekuláris	biológia	rendkívül	
gyors	fejlődésen	megy	keresztül,	ami	nemcsak	új	adatok	bőséges	áramát	jelenti,	
hanem	a	vizsgálati	módszerek	és	fogalmi	képek	gyökeres	átalakulását	is:	egy	mai	
közlemény	több	olyan	módszert	alkalmaz,	ami	még	teljesen	ismeretlen	volt	akár	
tíz	évvel	ezelőtt	is.	Ez	a	gyors	fejlődés	valamekkora	késéssel,	de	elkerülhetetlenül	
befolyásolja	mindannyiunk	életét,	 az	egészségügytől	 a	mezőgazdaságig.	Hogy	
megfelelően	élni	tudjunk	az	előnyeivel	és	megvédjük	magunkat	a	hátrányaitól,	
minél	jobban	meg	kellene	értenünk	ezeket	a	–	sokak	számára	távoli	–	tudomány-
területeket	is.	

A	nemzetközi	Gábor	Dénes-díj	átadása	a	Parlamentben	2006.	december	21-én.	

Garay Tóth János, Czirok András, Keviczky László, Vizi. E. Szilveszter
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Mindnyájunkat	 vaskézzel	 próbál	 irányítani	 a	 kor,	 amelybe	 születünk.	 Ez	 a	 vi-
lágháború	utáni,	az	európai	széttagolódás,	szembenállás	és	szélsőséges	politikai	
rendszerek	egymás-váltásának	 időszakában,	még	erőteljesebben	megnyilvánul.	
Az	 életét	 háborúval,	 fogsággal,	 újrakezdéssel,	 lenyomottsággal	 élő,	 kiemelke-
dően	tehetséges	apa	példája	miképp	lendíthetné	a	fiát	pályáján?	Kétséges	ez	a	
Kossuth	címer	rajzolás	örömtől	ragyogó	napjai	utáni	időszakban.	Csak	a	hegedű,	
a	nyelvtanulás,	a	foci,	a	zenekari	muzsikálás	gyönyörűsége	már	az	általános	isko-
lában,	de	főleg	a	dédelgető,	körülölelő	családi	szeretet	segíti	verőfényesnek	látni	
ezt	az	időszakot.	Ez	a	szeretet	adott	korlátlannak	látszó	erőt,	míg	a	neves	techni-
kum	és	az	ELTE	ültette	el	a	tudományos	igazságkeresés	erejét,	eszközeit.
A	család	válasza	az	1964-ben	még	 reménytelennek	 látszó	 továbbtanulásra	

a	Puskás	Tivadar	Távközlési	Technikum	választása,	neki	végtelen	gyönyörűség.	
A	 jó,	 de	 könnyen	öncélúvá	 is	 válható	 elméleti	 készséget	 tartotta	 a	 technikum	
kordában.	A	gyakorlati	 alkalmazhatóság	 értékét,	 kötelező	voltát	 tanulta	meg	a	
tárgyakon	túl.	Áldott	tanárai	máig	hatóan	segítették,	de	világos	volt,	hogy	neki	a	
villamosmérnöki	pálya	helyett	a	fizika,	matematika	az	ELTE	Természettudományi	
Kara	az	útja.	A	matematikai	 analízis,	 csoportelmélet,	 a	kvantumfizika,	elektro-
dinamika	és	általános	fizika	szenvedélyes	szeretete	és	megfelelő	 tudása	 lett	az	
alapja	későbbi	kutatói	pályafutásának.
Az	első	 időszakban,	az	1974-ben	még	nagyon	élenjáró	digitális	képfeldol-

gozás	módszereinek	és	alkalmazásainak	kifejlesztésén	dolgozott	végtelen	ener-
giával	a	Számítástechnikai	Koordinációs	Intézetben.	A	világban	jól	tájékozódó,	
iskolateremtő	vezető	célkitűzéseivel	több	nagy	probléma	gyakorlati	megoldásá-
ba	kezdtek.	Mit	 jelentett	1974	után	az	alkalmazott	 ipari	TV-kamerák	túl	 lassan	
változó	 (töltés)	 képeinek	 automatikus	 digitális	 elemzésére	 irányuló	 gyakorlati	
problémasor?	Egy	ehhez	túl	gyenge	számítástechnikai	környezetben?	Elképesztő	
feladatsor,	 irreális	 akadályokkal,	 kényszerfeltételekkel.	 És	mégis:	 a	 nagyon	 jól	
megoldott	kamerás	vonalkód	leolvasás	konveyoron,	a	világon	kiemelkedő	ered-
ményt	hozó	ujjnyomat	azonosítás,	vagy	a	mozgó	járművek	sebességmérésének	
és	rendszámuk	azonosításának	gyakorlati	megoldása	és	üzemszerű	működtetése	

„Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár - Ha felülünk, felvesz, ha 
maradunk, nem vár;”

(Arany János: Toldi)

Csornai Gábor
Gábor Dénes-díj 2003
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kiemelkedő	innovációs	problémamegoldó	eredmény	és	kaland	volt	1975	táján!	
Amíg	az	USA-ban	az	ujjnyomatok	jellemző	elemeinek	azonosítása	operátori	rá-
mutatással	történt	és	csak	az	ezek	közötti	konfigurációt	térképezték,	mérték	eljá-
rásaik,	addig	itthon	már	ezeket	is	automatikus	alakfelismerő	eljárások	azonosítot-
ták	pontosan,	tetszőleges	helyzetből!	Az	azonosítási	arány	is	nagyon	magas	volt.	
Ez	 időszakban	a	 fájó	az	volt,	hogy	a	kiemelkedő	kutatás-fejlesztés	eredményei	
sem	kerülhettek	be	 a	 gyakorlatba.	 Egy	 kivétel	 volt:	 a	még	1975-ben	 elkezdett	
rendszám	azonosítás	 tapasztalatait	 is	 felhasználó,	de	egy	évtized	múlva	sokkal	
gazdagabb	eszköz	és	ötlettáron	alapuló	szövegfelismerés	és	terméke	a	nemzetkö-
zi	és	hazai	díjakat	eredményező	Recognita,	aminek	szép	munkájában	már	nem	
vehetett	részt.	
Különös	 szerencse	 az	 is,	 hogy	 a	 földfelszín	 nem	 katonai	megfigyelésének	

felvételeit	készítő	első	műholdat	(Landsat)	1972-ben	lőtték	fel.	Az,	hogy	ebben	az	
esetben	csupán	2-3	év	múlva	kezdtek	az	Egyesült	Államok	programja	által	nyitott	
lehetőségekhez	 felzárkózni,	nagy	esélyt	adott	 a	fiatal	kutatóknak!	A	már	 siker-
rel	alkalmazott	digitális	képfeldolgozó,	alakfelismerő,	statisztikai	döntéselméleti	
eszköztárt	ki	kellett	egészíteni.	A	föld	felszínén	lévő	növény,	talaj,	víz	és	egyéb	
elemek	 állapotát,	 fejlődését,	 folyamatait	megadó	 földi	 paraméterek	 becslése	 a	
visszavert	(kibocsátott)	elektromágneses	hullámok	hullámhossztól	függő	intenzi-
tás	eloszlásából	történik.	Ezért	a	kölcsönhatást	és	az	eredményül	a	felvételekben	
rögzített	 sugárzási	 értékekből	 az	 információ	 kivonás	megalapozott	módszereit	
kellett	az	egyes	 tematikáknak	megfelelően	kutatni,	és	operatív	alkalmazásokká	
fejleszteni	1975-től.	A	távérzékelés	mezőgazdasági,	környezetvédelmi	operatív	
technológiái,	kvantitatív	módszerei	tehát	megalapozottak,	pontosak,	beigazoltak	
és	az	egyéb	 tényezőktől	nagymértékben	érzéketlenek	 (robosztus)	 kellett,	hogy	
legyenek.
A	 szántóföldi	 növények	 automatizált	 azonosítása	 műholdfelvételekkel	 az	

egész	országban,	pl.	0,05-0,1	ha	finomsággal,	fejlődésük,	várható	termésük	becs-
lése	és	a	termést	befolyásoló	tényezők	térbeli	kiterjedésének	vizsgálatát,	operatív	
jellemzését	 teremtette	meg	munkatársaival	 a	Földmérési	és	Távérzékelési	 Inté-
zetben.	Mivel	az	embargó	 lehetetlenné	 tette	az	óriási	adatmennyiséget	 jelentő	
űrfelvételek	kiértékelésére	alkalmas	kapacitású	számítástechnikai	eszközök	hasz-
nálatát,	még	több	kutatói	kvalitásra,	befektetésre	volt	szükség	a	nemzetközi	ver-
senyben.	A	dokumentált,	ám	 intézményesen	nem	bebiztosított,	nemzetközileg	
élenjáró	eredményeknek	köszönhetően	2-3	éves	pályázatok	támogatásával	egy,	
a	világon	elsőként	működő	egyedi	operatív	rendszert	fejlesztettek	ki	és	működ-
tettek	1997-2003-ig.	A	kifejlesztett	módszertan	kizárólag	űrfelvételeket	és	azok	
időbeli-térbeli	sorozatait	használta	fel.	Így	adták	meg	a	legfontosabb	szántóföldi	
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növények	megyei,	országos	termésterületeit	és	aratás	után	várható	termés	hoza-
mait.	Nagy	siker,	hogy	a	nemzeti	program	(NÖVMON)	eredményeivel	messze	
megelőzte	az	európai	szinten	alkalmazni	célzott,	mintegy	százszoros	befektetésű	
10	éves	EU	programot,	amely	végül	nem	érte	el	teljesen	céljait.	Még	manapság	
is	vizsgálnak	néhány	fontos	távérzékelési-mezőgazdasági	paramétert,	amelyet	mi	
a	hazai	programban	üzemszerűen	alkalmaztunk.	A	NÖVMON	program	kiemel-
kedő	nemzetközi	 teljesítménye	 a	megbízható,	pontos	működésen	 túl,	 a	növé-
nyek	nagyon	magas	azonosítási	pontosságában,	valamint	a	növényfejlődés	és	a	
várható	terméshozam	kis	területen	is	elért	megbízhatóságában	van	(előbb	5000	
ha,	majd	 tábla-részletesség).	Az	 információ	kivonásban	a	nemzetközi	 versenyt	
eldöntő	tényező	a	nagy	és	kisfelbontású,	de	gyakori	űrfelvételek	tematikus	integ-
rálása	volt	a	hozam-modellben.	A	program	az	Egyesült	Államok,	Kanada,	ázsiai	
és	afrikai	országok	érdeklődését	is	felkeltette	az	európaiakon	túl.	Az	EU	csatla-
kozás	évétől	az	egyéb	tagországi	kötelezettségek	mellett	nem	tudták	biztosítani	
az	országos	program	kis	üzemeltetési	költségeit	sem.	Ebből	az	országnak	 több	
esetben	kára	keletkezett.	
A	NÖVMON	programban	használt	távérzékelési	információ	kivonási	eljárá-

sok	lényegét	alak-felismerési,	képelemzési	stúdiumokban,	az	egyetemeken	(BME,	
ELTE,	NyME)	alap	és	posztraduális	képzésben	lehetett	és	lehet	ma	is	alkalmazni	
nagy	érdeklődés	mellett.
A	NÖVMON	módszertani	és	know-how	eszköztárával	egy	sor	egyéb	alkal-

mazásban	 is	 jelentős	 nemzetközi	 eredmények	 születtek.	 Ezek	 közé	 tartozik	 a	
belvíz,	árvízmonitoring	és	a	nemzeti,	majd	EU	agrár-támogatások	parcella	szintű	
ellenőrzése	műholdfelvételekkel.	Hiába	voltak	a	vízügy	által	is	igényelt,	az	ope-
ratív	árvízi	védekezésben	két	alkalommal	is	felhasznált,	valós	idejű	elöntés-térké-
pezési	eljárásaink	és	térképeink,	akár	20	perccel	az	űrfelvétel	vétele	után,	a	sajá-
tos,	szektoriális	elzárkózás	eddig	nem	tette	lehetővé	még	a	bemutatott	operatív	
technológia	beépítését	sem	a	szakszolgálati	információs	rendszerekbe.
A	megelőző	és	operatív,	jogilag,	társadalmilag	egyaránt	kényes	programokból	

(termésbecslés	valósidejű,	árvízi,	belvízi	elöntési	felmérés,	az	agrártámogatás-ké-
relem,	parcella	szintű	ellenőrzése	és	a	hibák	dokumentálása)	az	EU	csatlakozás	
nyomán	új	feladatok	jelentek	meg.	A	legfontosabb	az,	hogy	az	EU	agrár-	és	vidék-
fejlesztési	támogatások	nagyon	összetett	és	a	környezetvédelem/gazdálkodással	
ezer	szálon	összefonódó	rendszerében	biztos	pontokként	működteti	az	Intézet	
a	Mezőgazdasági	 Parcellaazonosító	 Rendszert	 és	 a	 kérelmeket	 távérzékeléssel	
ellenőrző	alrendszert.	Az	EU	agrárpolitikájának	és	támogatásainak	alakításában	
is	mutatkozott	 lehetőségünk	 részt	 venni	 2006-ban.	A	 „kedvezőtlen	 adottságú”	
területek	meghatározását	a	települések	határában	lévő	haszonnövények	többéves	
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terméshozam-átlagainak	objektív	összehasonlítására	alapozták	volna.	Azért	halt	
el	 e	 jó	 változtatási	 kísérlet,	mert	másutt	 nincs	 a	NÖVMON	 technológiánkhoz	
hasonló.
A	legújabb	időszakban,	2004-2005-től	a	hazánkban,	és	növekedő	mértékben	

az	Unió	más	országában	is	óriási	problémává	terebélyesedett	a	parlagfű	fertőzött-
ség	és	ennek	nyomán	a	lakosság	negyedét	érintő,	hatalmas	mértékű	légúti	allergia	
és	következményei.	 Ennek	egészségügyi,	 gazdasági	 terheit,	hatásait	 kívánták	a	
mezőgazdasági	területeken	visszaszorítani.	Vezetésével	kifejlesztettek	egy,	a	par-
lagfűvel	borított	 területeket	hatékonyan	 felderítő	műholdas	 rendszert,	valamint	
a	kapcsolódó	földi	feladatokat	vezérlő	egységet,	évente	400	ember	munkájának	
összehangolására	az	országban.	Az	innovációs	alap	megvan,	valódi	akarattal	a	
terület	 a	 felére-negyedére	 visszaszorítható!	 A	 távérzékeléses	 parlagfű	 azonosí-
tással	újra	vezető	helyük	 lett	a	világban.	A	parlagfű	megjelenésének	 temérdek	
változata,	 irregularitása	miatt	 csak	 nagyon	megkutatott	 képanalízis	módszerek	
és	évtizedes	tapasztalatok	után	lehet	e	területre	lépni.	Olyan	jel-zaj	viszonyban	
kell	a	parlagfüves	foltokat	azonosítani,	ami	a	tücsökzene	hallgatásához	fogható	
egy	légsűrítéses	bontókalapács	mögül!	Erős	programot	indítanak	ennek	az	5	éve	
működő	módszernek	 és	 a	még	ma	 is	 versenyképes	 többi	 eljárásuknak,	 know-
how-jaiknak	külföldi	bevezetésére.
A	 távérzékelés	alkalmazásainak	 iskoláját	 itthon	megteremteni	csak	embert,	

életeket,	 családokat	 megpróbáló	 elszántsággal,	 kivételes	 odaadással,	 tehetség-
gel,	ráfordítással,	baráti	alkotóközösséggel	lehet.	Minden	külső	változás	fejlődés	
tükrében	másként-másként	mutatkozik	ez	a	program.	Mint	a	terebélyes	fáknak,	
egyes	részei	túlhaladottak	lesznek	majd,	de	új,	erős	ágak,	levelek,	eredmények	
is	teremnek.
Sajátos	és	sanda	szűkítése	Kölcsey	szavainak	a	„Hass,	alkoss,	gyarapíts:	s	a	

Haza	fényre	derül!”	a	„Messze	jövendővel	komolyan	vess	öszve	jelenkort;”	táv-
latokat	átfogó	és	munkánkat	ebbe	helyező	felhívása	nélkül!	Tudjuk	az	elhallgatás	
okát.	A	gyors	ütemet	maga	az	élet	üti	kíméletlenül.	Úgy,	mint	azt	Arany	János	
mondja	rejtőzködőn	a	Toldiban.
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„Minden kérdésemre a természet adta meg a választ.”

Dr. Duschanek Valéria 
Gábor Dénes-díj 2008

1950-ben	született	Celldömölkön.	1977-ben	tartósítóipari	mérnöki	diplomát	
szerzett	a	Kertészeti	Egyetem	Tartósítóipari	Karán,	1980-ban	a	BME	Vegyészmér-
nöki	Karán	mérnök-biológus	szakmérnöki,	1981-ben	a	Keszthelyi	Agrártudomá-
nyi	Egyetemen	húsipari	szakmérnöki	diplomát.	Egyetemi	doktori	fokozatát	(1983)	
élelmiszerkémia,	 az	 MTA	 TMB	 aspiránsi	 végbizonyítványát	 (1983)	 biokémia	
tudományszakból	 a	BME	Vegyészmérnöki	 Karán	 szerezte	meg.	A	K+F	Patent	
Service	Kft.	ügyvezetője	és	fő	tulajdonosa,	az	Egészséges	Természetesség	a	Ter-
mészetes	Egészségért,	az	ET-TE	Alapítvány	elnöke.	Alap	és	alkalmazott	kutatási	
tevékenységét	az	élelmiszeriparon	belül	húsipari,	baromfiipari,	 tartósítóipari	és	
halfeldolgozó-ipari	 területeken	végzi.	Számos	 technológiai	és	 termékfejlesztést	
valósított	meg	a	minőségi	és	biztonságos	élelmiszer-előállítás	érdekében.	Legje-
lentősebbek	a	húsminőség	javítására	kidolgozott	tenyész-szelekciós	vérbiokémiai	
teszt,	a	D-Teszt,	az	enzimmegőrzéses	biológiai	tartósítás,	a	Duschanek	féle	natúr-
tartósítási	eljárás	és	technológia,	a	komplex	halfeldolgozási	program,	amelyben	
elsősorban	a	busa	halfajtákra	 teljeskörű,	melléktermékmentes	 feldolgozás-tech-
nológiákat	dolgozott	ki.	A	nagy	EPA	és	DHA	tartalmú	busa	halzsírból	saját	sza-
badalma	 alapján,	 kíméletes	 technológiával,	 vegyszermentesen	 előállított,	 kap-
szulázott	busa	olajat	saját	hasznosításban	gyártja.	A	busa	halhús	feldolgozására	
három	szabadalmaztatott	technológiát	fejlesztett	ki,	amelyek	szálka	és	csontmen-
tes	halhús-termékeket	 eredményeztek.	Célja	 az	 ifjúság-	 és	diákétkeztetésben	 a	
halfogyasztás	elterjesztése,	megkedveltetése	volt.
Kutatás-fejlesztési	 tevékenységének	 elsődleges	 célja	minden	 esetben	 a	 ter-

mészetes	nyers	élelmi	anyagok	tartósítása	hűtés	és	hőkezelés	nélkül,	az	erede-
ti	biológiai	értéket	megőrző	technológiák,	eljárások	és	termékek	kidolgozása,	a	
mikrobiológiai	biztonság	és	eltarthatóság	mellett.
Már	tanulmányai	során	is,	majd	később	az	ipari	gyakorlati	tapasztalatok	meg-

szerzése	 során	 célul	 tűzte	 ki,	 hogy	 a	meglévő	 tartósítási	 eljárásokon	 túllépve,	
az	 életminőséget	 javító,	 jobb	minőségű	 és	 nagyobb	 táplálkozásbiológiai	 érté-
kű	eljárásokat	és	termékeket	fejleszt.	1987-ben	fontos	szerepet	töltött	be	az	ún.	
másodlagos	feldolgozottsági	fokú	baromfiipari	termékek	kifejlesztésében.	Ekkor	
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kerültek	be	a	hústermékekbe	a	zöldségfélék,	a	sajtok.	18	féle	 termékfejlesztést	
valósított	meg.	Kifejlesztette	 az	 addig	 ismeretlen	95%-os	 konyhai	 készítettségi	
fokú	 baromfihús	 termékeket,	 a	 szobahőmérsékleten	 eltartható	 kolbászfélét	 és	
csirkecombot.
Nevéhez	fűződik	a	nagy	kreatintartalmú	húsfehérje	hidrolizátum	szabadalom	

alapján	készült	húsporok	és	kreatinpor	termékek	kifejlesztése.
Kidolgozta	a	kollagén	hidrolizálás	biotechnológiai	eljárását,	amellyel	vegy-

szermentesen	lehet	zselatint	gyártani.
A	biológiai	értéket	megőrző	zöldség-csipsz	technológiát	is	szabadalmaztatta.	

1989-ben	szabadalmaztatta,	majd	megkezdte	a	félüzemi	gyártását	a	naturtartósítási	
eljárással	készült,	üvegbe	zárt,	nyers,	szobahőmérsékleten	eltarható	zöldség-	és	
gyümölcsféléknek	.A	hatósági	bevizsgálások	megfelelő	minősítése	nagy	lendüle-
tet	adott	a	további	fejlesztésekhez.
A	tapasztalati	úton	kidolgozott	eljárás	elméleti	kutatása	sok	időt	vett	igénybe.	

2006-ban	az	NKTH-nál	benyújtott	5LET2005	pályázat	támogatásával	elvégezte	a	
Duschanek	féle	enzimmegőrzéses	élelmiszertartósítás	alapkutatását.
A	 felfedezése	 alapján	 készült,	 üvegbe	 zárt	 nyers,	 friss	 termékeket	 a	 BIOl-

VITAL	védjegy	különbözteti	meg	a	többi	üvegben	tartósított,	hőkezelt	terméktől.	
A	 táplálkozási	hibák	kiegyensúlyozására	kifejlesztette	de	minimis	állami	 támo-
gatásból	a	VIvaTAGEN	egészség-megőrző	élelmiszerkoncentrátumot.	A	kapszu-
lázott	normál	élelmiszer	 tartalmazza	a	nyers	zöldségek	és	gyümölcsök	eredeti	
táplálékenzimjeit,	a	hidegen	kinyert	olajok	pedig	az	életfontosságú	omega-3	zsír-
savakat.
39	bejelentett,	megadott	szabadalom	tulajdonosa.	Eredményeit	59	publiká-

cióban	tette	közzé.
A	 WABT-UNESCO	 Közép-Európai	 Szekciójának	 Táplálkozás	 és	 Egészség	

Munkabizottságát	vezeti.
2008.	december	18-án	az	átadott	Gábor	Dénes-díj	megerősítette	abban,	hogy	

küzdelmek	árán	ugyan,	de	érdemes	az	emberi	életminőséget	javító	tudományos	
kutatás	fejlesztési	eredmények	megvalósításáért	dolgozni	a	táplálkozástudomány	
területén	is.	
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„Mindenre van megoldás, csak az idővel versenyzünk!”

Farkas József  
Gábor Dénes-díj 2007

1952-ben	született	Felsőtárkányban.	1975-ben	gépészmérnöki,	1994-ben	me-
nedzser	gazdasági	mérnök	diplomát	szerzett.	A	néhai	Bervában	fejlesztőmér-
nök,	célgép	tervező,	technológiai	vezető.	1991-ben	lett	a	traumatológia,	orto-
pédia	és	a	gerincsebészet	aktív	résztvevője,	mikor	a	Finommechanikai	vállalat	
igazgatójává	választották.	A	krízis-menedzsment,	szervezetfejlesztés	és	a	kont-
rolling	rendszer	szakértője.	A	válsághelyzetű	állami	vállalatot	versenyképessé	
alakította,	amerikai-brit-magyar	 tulajdonú	DePuy-Sanatmetal	Kft-be	szervezte.	
A	Joint	Venture	idején	a	cég	vezérigazgatója,	1999-től	a	teljesen	magyar	tulaj-
donú	Sanatmetal	Kft.	ügyvezetője	és	fő	tulajdonosa.	Irányításával	a	Sanatmetal	
innovatív	 vállalkozássá	 erősödött,	 termékeit	 35	országban	 és	multinacionális	
cégekben	ismerik.	Több	szabadalom	személyi	tulajdonosa,	nevéhez	fűződik	pl.	
a	velőűrszegezés	képerősítő	nélküli	disztális	célzása,	a	flexibilis	gerincfixatőr,	
amely	európai	és	USA	szabadalom	is.	Az	Észak	Magyarországi	Innovációs	Ta-
nács	alelnöke,	az	Innovációs	Tanács	Választmányi	tagja,	a	Heves	megyei	Keres-
kedelmi	és	Ipari	Kamara	alelnöke.	A	Kft	Nemzeti	Minőségi	Díj,	Innovációs	Díj,	
Termék	Nagydíj,	Észak-Magyarország	Legdinamikusabban	Fejlődő	Vállalkozá-
sa	Díj,	Üzlet	és	Siker	Minősített	Vállalkozása	Díj	birtokosa.
Jelenleg	 is	 több	 vállalkozást	 vezet.	Meghatározó	 cége	 a	 Sanatmetal	 Kft.,	

amelynek	növekedése	15	év	alatt	2700%-os.	Célkitűzésük	a	magyarországi	or-
vostudományi	és	műszaki	egyetemekkel	közösen	a	traumatológia	mellett	világ-
színvonalú	ortopédiai,	gerincsebészeti	és	fogászati	implantátum	fejlesztése	és	
gyártástechnológia	megvalósítása.	A	 kifejlesztett	 implantátumok	 és	műszerek	
egyedülálló	designja	garantálja	a	műtétek	gyors,	pontos	megvalósítását	és	né-
hány	esetben	a	világon	egyedüliként	nyújt	megoldást	operációs	nehézségekre.
A	 Sanatmetal	 azon	 kevés	 vállalkozások	 egyike,	 amely	 teljesen	magyar	 tu-

lajdonú,	 sikeres	menedzsmenttel,	 nagy	 tudású	 dolgozókkal,	 a	magyar	 szürke-
állomány	 innovációjával	 eredményesen	 versenyez	 úgy	Magyarországon,	 mint	
a	 nemzetközi	 pályán.	 Létezésükkel	 bizonyítják,	 vannak	magyar	 vállalkozások,	
amelyek	egész	életciklusukra	helyben	kell,	hogy	boldoguljanak	önmaguk	és	kör-
nyezetük	javára.
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Implantátumokkal az életminőség javításáért
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Dr. Fésüs László
Gábor Dénes-díj 2007

A	Hernád	menti	szülőfalujából	először	Sárospatakra	gimnáziumba,	majd	Deb-
recenbe,	az	Orvostudományi	Egyetemre	került.	Megkapva	az	orvosi	diplomáját	
a	kutatói	pályát	választotta;	egyértelmű	volt	számára,	hogy	nagyon	sok	kórkép	
oka,	terápiás	lehetőségei	ismeretlenek,	így	nagyobb	kihívás	volt	kutatni	mint	az	
akkori	ismeretekkel	gyógyítani.	Az	egyetemi	oktatói-kutatói	pályán	meghatározó	
személyiségekkel	 találkozott.	Elsőként	Muszbek	László	professzorral,	akinek	a	
kutató	laboratóriumában	sajátította	el	a	precíz	munka	és	az	összefüggések	fel-
tárásának	alapjait.	Az	Egyesült	Államokba	került	a	’70-es	években,	ahol	a	Szent	
György-i	iskola	legendás	alakja,	Laki	Kálmán	NIH-beli	laboratóriumában	kapott	
a	következő	évtizedekre	meghatározó	szakmai	élményt,	kapcsolatokat	és	téma-
kört	is:	míg	előtte	a	véralvadás	és	az	immunrendszer	kapcsolatával	foglalkozott,	
az	USA-beli	években	és	azután	is	az	általa	fölfedezett	XIII-mas	véralvadási	faktor	
sejtbeli	megfelelőit,	a	fehérjéket	keresztkötő	enzimeket	vizsgálja	évtizedek	óta.	
A	sejtbiokémia	modern	lehetőségei,	a	genomikán	alapuló	új	megközelítések	tet-
ték	eredményessé	vizsgálataikat,	amelyeket	kiterjesztettek	a	mai	orvosbiológiai	
kutatások	egyik	legizgalmasabb	területére,	a	természetes	sejthalál,	az	apoptózis	
kutatására	 is.	 Ezekből	 a	 témakörökből	 született	 közleményei	 és	 szabadalmai	
alapján	 lett	 kandidátus	 (1978),	majd	 az	MTA	 doktora	 (1988),	 végül	 az	MTA	
tagja	(1998).	
Három	nagy	ajándékot	kapott	a	kutatói	pályán.	Az	első	a	felfedezés	lehető-

ségének	és	élményének	izgalma,	hogy	mindig	új,	mások	által	még	az	adott	ösz-
szefüggésben	nem	vizsgált	dolgot	lehet	csinálni,	naponta	egyedi	dologgal	lehet	
foglalkozni.	A	másik,	 hogy	nagyon	 sok	kollégát	 ismert	meg	és	barátra	 tett	 így	
szert	a	világ	különböző	pontjain,	akikkel	kollaborálva	és	sokszor	szenvedélye-
sen	 vitatkozva,	 vetélkedve	 vitték	 előre	 egy-egy	 probléma,	 tudományos	 kérdés	
megoldását.	A	harmadik	a	tanítványok	nevelésének	öröme,	közöttük	több	évti-
zed	után	van	akadémikus,	amerikai	gyógyszergyár	vezető	kutatója,	sok	klinikai	
szakma	sikeres	képviselője,	és	természetesen	ott	van	a	laboratóriumában	most	is	
a	tehetséges	fiatalok	nemzetközi	csapata,	akiknek	tagjaival	együtt	lelkesednek	a	
legújabb	eredményeiken.
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Meggyőződése,	hogy	az	egyetemi	oktató	és	közéleti	munka	is	csak	folyama-
tos	innovatív	gondolkodással,	a	szükséges	változtatások	időbeni	végrehajtásával	
vihető	hatékonyan.	Ezt	vallotta	azóta,	hogy	1995-ben	a	DOTE	tudományos	rek-
tor-helyettese,	majd	azon	intézmény	utolsó,	illetve	a	2000-ben	létrejött	integrált	
Debreceni	Egyetem	első	rektoraként	volt	módja	egyedi	lehetőségeket	föltárni,	az	
új	intézményt	működőképes	rendszerré	szervezni	nagy	fejlesztési	és	beruházási	
programokat	elindítani,	vezetni.	Különleges	kihívás	volt	a	jól	működő	egyetemi	
technológiai	 transzfer	rendszer	kereteinek,	személyi	hátterének	létrehozása,	az	
intézmény	 bekapcsolása	 a	 gazdasági	 versenyszféra	 vérkeringésébe.	 Személyes	
meggyőződése,	hogy	a	szenvedélyes,	újat	kereső	és	mindig	megújulásra	inspirá-
ló	kutató	munka	tapasztalatai	nagyban	segíthetnek	a	vezetői	munka	során	is.
A	 tudomány	 világában	 működő	 emberek	 jövőbeni	 terveit	 nem	 meglepő	

módon	elsősorban	a	következő	kísérletek,	megoldandó	kutatási	problémák	ki-
hívásai	 határozzák	 meg.	 Munkacsoportjában	 intenzív	 kísérletek	 zajlanak	 a	
neurodegeneratív	betegségek,	a	lisztérzékenység,	az	autoimmun	kórképek	mo-
lekuláris	 hátterének	 megértésére	 és	 gyógyításuk	 új	 lehetőségeinek	 feltárására,	
eredményeik	publikáción	túli	szabadalmi	hasznosítására;	sok-sok	ötlet	motoszkál	
most	is	a	fejében,	amelyek	egy	részét	holnap	a	laboratóriumban	fogják	kipróbál-
ni.	Folytatva	a	fentiekben	bemutatott	párhuzamot,	úgy	látja	nagy	kihívások	előtt	
áll	 a	hazai	 egyetemi	világ,	 a	magyar	 tudományos	közélet	 is,	hiszen	kell	 tudni	
támogatni	azokat	a	legjobb	laboratóriumokat,	intézeteket,	karokat,	egyetemeket,	
amelyek	hasonlóképpen	a	közvetlen	kutatói	versenyhez	az	egyetemek	versenyé-
ben	is	ütőképesek	és	jól	meg	tudják	állni	a	helyüket	a	világban.	Ezekről	és	a	Deb-
receni	Egyetemről	gondolkodva	több	új	terv,	lehetőség	jár	a	fejében,	amelyeket	
szeretne	megvalósítani.
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„Magyarországnak mindenkor szüksége volt, van és lesz  
olyan képességekre, sajátosságokra, amelyekben kiemelkedő,  

nemzetközileg jegyzett. E nélkül sorvadna a nemzet.”

Fodor István 
Gábor Dénes-díj 1996

A	Szabolcs-Szatmár	megyei	Mérken	született	1943-ban.	Okleveles	villamosmér-
nök.	A	nyolcvanas	években	meghatározó	szerepe	volt	a	magyar	híradástechnikai	
export	fővállalkozás	megszervezésében	és	irányításában.	1990	végén	megbízták	
az	Ericsson	magyarországi	vállalatának	elindításával,	megszervezésével.	A	kilenc-
venes	évek	második	felére,	a	több	mint	700	főt	foglalkoztató,	világszínvonalú,	fej-
lett	technológiát	művelő	cég	a	magyar	távközlési	piac	meghatározó	szállítójává,	
a	közép-kelet-európai	térségben	az	Ericsson	mérnöki	szakértői	központjává	és	vi-
lágszínvonalú	kutatási	és	fejlesztő	részleg	otthonává	válik.	Az	elmúlt	két	évtized-
ben	az	Ericsson	magyarországi	vállalata	építette	ki	a	hazai	 infokommunikációs	
infrastruktúra	több	mint	felét.	A	cég	jelenlegi	létszáma	több	mint	ezerkétszáz	fő,	
ebből	650	kutató,	fejlesztő	és	300	fő	a	mérnöki	szolgáltató	központban	dolgozik,	
amelyiknek	 felelősségi	 területe	 lényegében	Európa.	Magyarországon	kutatásra,	
fejlesztésre	 és	 kapcsolódó	 innovációra	 jelenleg	 az	egyik	 legtöbbet	 az	Ericsson	
hazai	vállalata	költ.	A	kezdettől	2002	májusáig	az	Ericsson	magyarországi	vállala-
tának	vezetője,	vezérigazgatója,	2008-ig	az	Ericsson	Magyarország	elnöke	volt.	
2004-től	2007	végéig	az	Európai	Unió	Kutatási	Tanácsadó	Testület	tagja.	

Infokommunikációs	és	iparpolitikai	publikációk	mellett	hazai	és	nemzetközi	konfe-
renciák,	valamint	a	Budapesti	Corvinus	Egyetem	rendszeres	meghívott	előadója.	
•	 1998	és	2000	között	az	IEEE	mérnöki	világszervezet	magyarországi	szek-
ciójának	elnöke,

•	 2000	–	2006	között	a	Bolyai-díj	Alapítvány	kuratóriumának	elnöke,	
•	 2003-2004-ben	a	Magyar	EU	Üzleti	Tanács	(HEBC)	elnöke,	alapító,
•	 a	Széll	Kálmán	Alapítvány	kuratóriumának	elnöke.

Tagságok:	
–	 Köztársasági	Elnök	úr	által	felkért	Bölcsek	Tanácsa,
–	 Eötvös	Loránd	Tudományegyetem	Gazdasági	Tanácsa,
–	 Magyar	Mérnökakadémia,
–	 MAB	Tanácsadó	Testülete,	
–	 PPKE	Információs	Technológiai	Kar	Tudományos	Tanácsadó	Testülete,
–	 Rajk	László	és	a	Protestáns	szakkollégiumok	tanácsadó	testületei.
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Az	1998-as	„Év	Menedzserévé”	választották.	Széchenyi-díj	(1999);	„Páratlan	em-
ber	a	jövőnkért”	–	a	Junior	Achievement	Magyarország	kitüntetése	(2001);	Puskás	
Tivadar-díj	(2005);	Lónyai	Menyhért-díj	(2008);	Óbuda	Díszpolgára	(2009).
Fodor	István:	„A	fenti,	hivatalos	hangvételű	önéletrajzból	származtathatóak	

a	 jövőbeli	 terveim.	Csupán	a	 felsorolt	 jelenlegi	 feladatok	 folytatása	 is	 teljes	ér-
tékű	embert	igényel.	A	két	évtizednyi,	itthoni	gazdasági	főtevékenységem	után	
energiám	egy	részét	–	a	korábbi	időszakhoz	hasonlóan	–	továbbra	is	a	szakmai	
közösségek,	az	ország,	a	nemzet	felemelkedésének	szolgálatába	ajánlom.	Bőven	
van	teendő,	mert….
Két	évtizeddel	az	un.	rendszerváltás	után	Magyarországon	kétségbeejtő	álla-

pot	alakult	ki:	erkölcsi-,	érték-	és	gazdasági	válság.	Pedig	korábban	2007-es	euró	
bevezetését	ütemeztük,	csökkent	az	államadósság,	és	egyre	több	ember	tervez-
gette	jövőjét.	Mindez	néhány	év	alatt	szertefoszlott,	az	ország	a	mélybe	zuhant.	
Az	emberek	többsége	reménytelen	helyzetbe	került.	Úgy	érzem,	hogy	Magyar-
országon	2010	a	csendes	katarzis	éve,	amikor	még	esély	lehet	a	fordulatra.	Egy,	
csupán	tízmilliós	országnak	a	felemelkedéshez	és	nemzetközi	pozicionáláshoz	
szüksége	 van	 sajátosságokra.	 Kell	 néhány	olyan	 terület,	 ahol	 jobbak	 vagyunk,	
mint	a	nemzetközi	környezetünk.	Valaha	világszerte	ismert	tudósaink,	matema-
tikusaink,	 zenészeink,	 sőt	 sportolóink	 is	 nagy	 számban	voltak.	 ilyen	 értékeink	
még	most	is	vannak,	de	számuk	drasztikusan	csökken.	Ezt	a	folyamatot	meg	kell	
fordítani,	hiszen	Magyarország	szellemi	és	gazdasági	újjáépítésének	meg	vannak	
a	lehetséges	kitörési	pontjai.	A	gazdaság	kitüntetett	területeinek	(gyógyturizmus,	
biotechnológia,	 infokommunikáció,	gyógyszeripar,	mezőgazdaság…?)	kiválasz-
tása	nemcsak	elhatározás	kérdése,	meghatározó	szerepük	van	a	nemzetközi	kö-
rülményeknek	is.	Azonban	a	szellemi	megújulás	módját	nem	befolyásolja	sem-
miféle	 külső	 tényező.	 A	 nemzet	 szellemi	 felemelkedésének	 évtizedekre	 szóló	
tradícionális	területei	a	kultúra	és	a	tudomány.	Mind	a	három	kulturális	ágazat-
ban	(a	zene,	a	tánc	és	az	írott/verbális/képi)	élő	hagyományokkal	rendelkezünk,	
amelyek	azonban	sajnos	sorvadnak.	Szükség	van	arra,	hogy	ezek	a	területek	újra	
a	fejlődés	középpontjába	kerüljenek.	Hasonlóan	meg	kell	hirdetni	a	hazai	tudo-
mányos	élet,	erőn	felüli	támogatását.	Mindezek	alapja	az	oktatás,	majdnem	min-
den	az	oktatáson	múlik.	Az	elmúlt	hosszú	évek	során	szétcibált	magyar	oktatást	
az	általános	 társadalmi	és	gazdasági	 igények	kielégítése	mellett	 fókuszáltan	és	
következetesen	a	kultúra	és	a	tudomány	szolgálatába	kell	állítani.	A	költségvetés	
mindenkori	összeállítóinak	tudniuk	kell,	hogy	a	nemzet	jövőjét	elsősorban	a	kul-
túrája	és	az	alkotó	képessége,	értéke	biztosítja.	E	nélkül	–	évtizedes	távlatokban	
-	a	nemzet	jövője	bizonytalan.	Csak	az	a	döntéshozó	és	választó	nézhet	az	eljö-
vendő	magyar	generációk	szemébe,	aki	ennek	megfelelően	cselekszik.”		
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1934.	június	08-án	született	Budapesten.	A	Budapesti	II.	Rákóczi	Ferenc	gimná-
ziumban,	 1952-ben	 érettségizett.	 1957-ben	 vegyészmérnöki,	 1966-ban	 gyógy-
szerkémiai	szakmérnöki	oklevelet	szerzett.	Utána	7	éven	át	a	gyógyszeriparban	
(Chinoin	majd	EGIS)	dolgozott	fejlesztőmérnökként,	ami	egész	pályafutására	rá-
nyomta	bélyegét.	A	Chinoinban	a	rendkívül	invenciózus	Kőnig	Rezső	mellé	ke-
rült,	aki	Földy	Zoltánnal	együtt	gyógyszeriparunk	igen	jelentős	egyénisége	volt.	
Elsajátította	 a	 technológiai	 fejlesztés	gondolkodásmódját,	módszereit	melyek	a	
laboratóriumi	 kutatás	 és	 az	 ipari	 termelés	 összhangjára	 épülnek,	melyek	 nem	
lehetnek	 teljesek	az	adott	 területhez	 tartozó	szabadalmak	 ismerete	és	újak	 lét-
rehozása	nélkül.	Később	az	EGIS	Gyógyszergyárban	kezdett	módszeresen	 fog-
lalkozni	a	napjainkig	egyre	 fontosabbá	váló	enantiomerek	 (tükörképi	viszonyú	
molekulák)	elválasztásával.
1964-ben	került	a	BME	Szerves	Kémiai	Technológia	Tanszékére,	ahol	tanár-

segéd,	docens,	majd	1987-től	egyetemi	tanár	lett.	1991	és	1999	között	tanszék-
vezető,	nyugdíjba	vonulása	után,	1999-től	2005-ig	kutató	főmérnök.
Gyógyszeripari	 technológiák	 kidolgozásával,	 katalízissel,	 majd	 optikai	

izomerek	 elválasztásával	 foglalkozott.	 Az	 utóbbi	 témában	 nemzetközi	 hírű	
iskolát	 hozott	 létre.	 A	 hazai	 gyógyszeriparban	 kiemelkedő	 érdemeket	 szer-
zett	 többek	 között	 a	 Prosztaglandin,	 a	 Jumex,	 a	 Tizercin,	 a	 Levamisol,	 a	
Tamsulozin,	a	Duloxetin,	a	Clopidogrél	és	más	hatóanyagok,	illetve	interme-
dierek	reszolválásával.
Aktívan	vett	 részt	az	oktatásban	 is.	Először	 laboratóriumi	gyakorlatokat	ve-

zetett,	a	Gyógyszerkémiai	alapfolyamatok	című	kurzust,	majd	a	Gyógyszeripari	
technológia,	illetve	később	a	Kémiai	technológiák	alapjai/Vegyipari	technológi-
ák	kurzusokat	 tartotta.	A	Gyógyszeripari	 technológia	című	 tárgynak	ma	 is	elő-
adója.	Ezen	kívül	a	Szerves	kémiai	technológia	(PhD)		tárgy	és	a	gyógyszeripari	
szakmérnökképzésben	 előadásra	 kerülő	 Biológiailag	 aktív	 anyagok	 szintézise,	
valamint	a	Gyógyszer	ipari	és	finomkémiai	technológiák	című	tárgyak	oktatásá-
ban,	szervezésében	vesz	részt.	Kiváló	oktató,	a	diákok	szeretik,	tisztelik,	elisme-
réssel	beszélnek	róla	(két	alkalommal	volt	a	Kar	Kiváló	oktatója).

„Soha ne add fel”

Fogassy Elemér
Gábor Dénes-díj 2000
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1986-ban	szerezte	meg	a	kémiai	tudományok	doktora	címet.	Több	mint	150	
folyóiratcikk,	néhány	könyv,	valamint	több	mint	110	szabadalom	társszerzője.
Számos	kitüntetés	és	elismerés	birtokosa,	ilyen	a	Kiváló	Feltaláló	Arany	foko-

zat	(négy	alkalommal:	pl.	1979	és	1987),	Kiváló	Munkáért	(1980),	Csűrös	Zoltán	
Díj	(1995),	Széchenyi	Professzori	Ösztöndíj	(1999),	Görög	Jenő	Díj	(1999),	Var-
ga	József	Érem	(2000),	Gábor	Dénes	Díj	(2000),	Szent-Györgyi	Albert	Díj	(2004),	
MTA	Szabadalmi	Nívódíj	(2007).
Nyugdíjba	vonulása	után	is	aktívan	vesz	részt	az	oktatásban	és	kutatásban.	

Folyamatosan	irányítja	PhD	hallgatók	kutatómunkáját	(Eddig	16	sikeresen	meg-
védett	PhD-disszertáció	készült	vezetésével).	A	Záróvizsga	Bizottság	tagja,	illetve	
a	Gyógyszeripari	Szakmérnökképzésben	a	Záróvizsga	Bizottság	elnöke.

A	Gábor	Dénes-díj	átadása	a	Magyar	Tudományos	Akadémián	2000.	június	5-én.

Első sor balról jobbra: Greguss Pál, Jamrik Péter, Bendzsel Miklós, Manninger Jenő, Glattfelder Béla, Pokorni Zoltán
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1973-ban	született	Budapesten.	Villamosmérnöki	oklevelét	1996-ban	szerezte	a	
Budapesti	Műszaki	Egyetemen.	Villamosmérnök	hallgatóként	tevékenyen	kapcso-
lódott	be	a	Budapesti	Műszaki	Egyetem	Atomfizika	Tanszékén	folyó	kutatásokba.	
Eredményes	munkáját	diákként	számos	ösztöndíjjal	ismerték	el.	2001-ben	a	fenti	
Tanszéken	fizikus	Ph.D.	címet	szerzett.	PhD	munkáját	Akadémiai	Ifjúsági	Díjjal	
ismerték	 el.	A	Budapesti	Műszaki	 és	Gazdaságtudományi	 Egyetem	Atomfizika	
Tanszékén	 tudományos	munkatársként	dolgozik	1999	óta.	Az	elmúlt	 években	
kutatási	területe	a	félvezetőkben,	elsősorban	gyémántban,	szilíciumban	és	szilí-
ciumkarbidban	előforduló	ponthibák	tulajdonságainak	meghatározása	kvantum-
mechanikai	számításokkal.	Kutatómunkáját	Békésy	György	Posztdoktori,	Bolyai	
János	Kutatási,	Állami	Eötvös,	Harvard	Posztdoktori,	 és	HAESF	Ösztöndíjakkal	
támogatták.	 Eredményeit	 többek	 között	 a	Magyar	 Tudományos	 Akadémia	 Bo-
lyai-plakettel,	Nemzetközi	Gábor	Dénes	Díjjal,	Talentum-díjjal	valamint	Magyar	
Köztársaság	Arany	Érdemkereszt	kitüntetéssel	ismerték	el.		
Újabban	 félvezető	nanoszerkezetek	biológiai	 jelzőrendszer,	 spintronika	 és	

napelemcella	 alkalmazásokhoz,	 fejlesztésekhez	 való	hozzájárulás	 foglalkoztat-
ja	a	legmodernebb	számítási	módszereket	használva	mágneses	és	optikai	tulaj-
donságok	meghatározása	céljából.	Terve	olyan	számítógépes	anyagtudományon	
alapuló	 kutatócsoport	megalapítása	 és	meghonosítása	Magyarországon,	 amely	
világszínvonalon	és	nagy	hatékonysággal	járulhat	hozzá	praktikus	anyagtudomá-
nyi	fejlesztések	és	eszközök	létrehozásához	a	fenti	területeken.
A	magas	szellemi	hozzáadott	értéket	tartalmazó	termékeknél	az	alapkutatás,	

ipari	fejlesztés	és	kész	termék	közötti	láncban	a	megvalósulás	ideje	néhány	évre	
csökkent	le.	Magyarország	természeti	kincsekben	szegény,	emiatt	a	kitörési	pont	
a	fent	említett	termékek	kifejlesztésében	való	részvétel	lehet.	A	fenti	lánc	alap-
pillére	az	alapkutatás,	és	azon	nyugvó	alkalmazott	kutatás	illetve	ipari	fejlesztés,	
amely	elsősorban	nagytudású,	és	tudását	folyamatosan	fejlesztő,	bővítő	kutatók	
és	mérnökök	munkáján	alapszik.	Meggyőződése,	hogy	Magyarország	elemi	ér-
deke	a	magas	minőségű,	tudáson	alapuló	köz-	és	felsőoktatás	megteremtése,	az	
innováció	előtt	 tornyosuló	bürokratikus	akadályok	lebontása	annak	érdekében,	

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
(Kölcsey Ferenc)

Dr. Gali Ádám
Nemzetközi Gábor Dénes-díj 2003
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hogy	Magyarország	 sikeres	 legyen	és	 felzárkózhasson	 az	 Európai	Únión	belül	
a	 többi	országhoz.	Kutatóként	és	oktatóként	számos	 intellektuális	kihívással	és	
problémával	 találkozott,	 amelyeket	 jól	 eső	 érzés	 volt	megoldani.	Ugyanakkor	
hiszi,	hogy	a	személyes	sikereken	túl,	ha	szerény	mértékben	is,	mindenki	a	saját	
teljesítményével	is	hozzátesz	egy	téglát	ahhoz	a	házhoz,	amellyel	jelképesen	az	
országot	 és	 a	 világ	 tudományát	 építjük.	 Ebben	 az	 építkezésben	 érdemes	 részt	
venni.	

A kutatócsoport 2002 óta használ modern sűrűségfunkcionál módszereket a hibák kutatására tömbi és nanoszerke-
zetű félvezetőkben. Az eredményeket közvetlenül lehet hasznosítani tömbbeli félvezetők és azok oxidjainak „hiba-
tervezésében”, valamint spintronikai, napelem, biomarker és egyéb alkalmazásokban.

Ez egy Si nanokristályt tartalmaz különböző elrendezésben, és hozzátartozó számított abszorpciós spektrum látható.
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„Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,

hogy más legyen.” (Radnóti)

Dr. Hadlaczky Gyula
Gábor Dénes-díj 2007

1948-ban	 született	 Székesfehérvárott,	 ahol	 mezőgazdasági	 technikusi	 képesí-
tést	szerzett.	Dolgozott	gépkocsirakodóként,	majd	Gödöllőn	az	Agrártudományi	
Egyetemen	 tanult.	Okleveles	agrármérnöki	diplomával	egy	mezőgazdasági	 ter-
melőszövetkezet	megbízott	főállattenyésztője	lett.	
A	 járt	 utat	 járatlanért	 elhagyva,	 1973-ban	 elszegődött	 tudományos	 segéd-

munkatársnak	az	MTA	Szegedi	Biológiai	Központ	Genetikai	 Intézetébe,	1974-
ben	egyetemi	doktori,	majd	1978-ban	kandidátusi	címet	szerzett.	
Wellcome	Trust	ösztöndíjjal	1	évet	a	skóciai	Edinburgh-ban	az	Orvosi	Kutatási	

Tanács	Populációgenetikai	és	Citogenetikai	Intézetében,	majd	a	Svéd	Királyi	Aka-
démia	ösztöndíjával	1	évet	a	Stockholm-i	Orvosi	Nobel	Intézetben	dolgozott.	
1986-ban	 munkacsoportjával	 elindította	 –	 az	 akkor	 sokak	 által	 “science	

fiction”-nak	tartott	–	mesterséges	emlős-kromoszóma	kutatási	programot.	A	kro-
moszómaképződés	alapvető	lépéseink	felderítésével,	az	állati	sejtekben	történő	
irányított	 kromoszómaképződés	 felfedezésésével,	megnyílt	 az	 út	 a	 tetszőleges	
genetikai	 tartalmú,	úgynevezett	 szatellit	DNS	alapú	mesterséges	emlős-kromo-
szómák	előállítására.	1993-ban	a	biológiai	tudomány	doktora
A	mesterséges	kromoszómák	–	mint	génhordozók	–	egyedülálló	felhasználási	

lehetőségeket	ígérnek	a	biotechnológia,	géntechnológia	területén.	E	lehetőségek	
megvalósítására,	a	tudományos	eredményeik	hasznosítására,	1995-ben	közremű-
ködésével	hozták	 létre	 a	 kanadai	Chromos	Molecular	 Systems	 Inc.	biotechno-
lógiai	vállalatot.	A	Chromos	kizárólagos	hasznosítási	licenszszerződést	kötött	a	
Szegedi	Biológiai	Központtal,	az	SzBK	Genetikai	 Intézetével	pedig	hosszútávú	
kutatási	szerződést.	
A	Chromos	fejlesztőlaboratóriumával	közösen	kidolgozták	a	mesterséges	kro-

moszómák	ipari	méretű	tisztítását,	különböző	állatfajok	sejtjeibe	történő	sikeres	
átvitelét.	A	szatellit	DNS	alapú	mesterséges	kromoszóma	„technológia”	használha- 
tóságára	vonatkozóan	döntő	bizonyítékot	szolgáltattak.	A	Szegeden	előállított,	tisz- 
tított	mesterséges	egérkromoszóma	petesejtbe	juttatásával	egészséges	transzgénikus	
állatot	hoztak	létre,	amely	mellékhatások	nélkül	örökítette	utódaiba	a	mesterséges	
kromoszómát.	 Ezzel	 bebizonyosodott,	 hogy	 a	 szatellit	DNS	 alapú	mesterséges	
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kromoszóma	jelenléte	semmiféle	káros	hatást	nem	idéz	elő	az	embrionális	fejlő-
dés,	a	megszületett	állat	fejlődése	és	az	ivarsejtképződés	során.	A	gyakorlatban	is	
megnyílt	a	lehetőség	–	az	egyéb	alkalmazások	mellett	–	a	gyógyszeralapanyag	ter-
melő	transzgénikus	állatok	előállítására	öröklődő	mesterséges	kromoszómával.	
A	 mesterséges	 kromoszómák	 jövőbeli	 génterápiai	 alkalmazása	 szempont-

jából	egyedülálló	az	általa	vezetett	kutatócsoport	eredménye:	a	működőképes,	
tisztítható	 emberi	 mesterséges	 kromoszóma	 létrehozása.	 Ezzel	 megalkották	 a	
mesterséges	kromoszóma	génterápiai	vektorok	prototipusát.	
A	 közelmúltban	 elkészült	 a	 tetszőleges	 genetikai	 tartalommal	 feltölthető	

mesterséges	kromoszóma	expressziós	rendszer.	Ezzel	lehetővé	vált	a	közvetlen	
gyógyszeripari	felhasználás	és	elérhető	közelségbe	került	a	génterápiai	célú	fel-
használás	lehetősége	is.	Számos	vállalat	megkezdte	a	mesterséges	kromoszóma	
rendszer	ipari	méretekben	történő	kipróbálását,	fehérjealapú	gyógyszerek	előál-
lítására.	A	világ	vezető	gyógyszergyártója,	a	Pfizer	által	elvégzett	üzemi	próbák	
során	egy	terápiás	monoklonális	ellenanyag	termeltetésében	a	mesterséges	kro-
moszóma	négyszeresen	múlta	 felül	a	„hagyományos”	 technológiát.	Ezen	ered-
mények	ismeretében	a	mesterséges	kromoszóma	technológia	fehérje	gyógyszer-
alapanyag	 gyártásra	 történő	 felhasználás	 jogát	 2007	 végén	 a	GlaxoSmithKline		
gyógyszeripari	óriásvállalat	vásárolta	meg.	
2008-ban	a	Chromos-szal	történt	tárgyalások	során	sikerült	a	technológia	ma-

gyarországi	génterápiai	célú,	teljeskörű	felhasználásának	jogát	a	Szegedi	Bioló-
giai	Központ	 számára	megszereznie.	Ennek	különös	 súlyt	ad,	hogy	Hadlaczky	
Gyula	és	munkatársai	a	világon	elsőként	végeztek	el	sikeres	kombinált	mester-
séges	kromoszóma-őssejt	 terápiát	 egy	gyógyíthatalan	betegség	állat	modelljén.	
Ezen	eredményekre	építve	megkezdték	egy	immunhiányos	betegség	gyógyítását	
célzó,	illetve	daganatterápiás	preklinikai	modellkísérleteket	a	kombinált	mester-
séges	kromoszóma-őssejt	technológia	alkalmazásával.
Rendszeresen	oktat	a	Debreceni	Egyetem	Egészségtudományi	Centrumában	

és	Doktori	 Iskolájában,	 a	Semmelweis	Orvostudományi	 Egyetemen,	 a	Szegedi	
Tudományegyetem	Orvostudományi	Karán	és	a	Természettudományi	Kar	Dok-
tori	Iskolájában.
Hadlaczky	Gyula	nevéhez	49	(21	bejegyzett	és	28	bejelentett),	mesterséges	

kromoszóma	tárgyú	nemzetközi	szabadalom	fűződik.
1974-ben	elnyerte	a	MTA	Természettudományi	Fõosztály	Pályadíját,	1976-

ban	a	MTA	Ifjúsági	Díját,	és	1991-ben	a	„Straub	F.	Brunó”	Díjat.	
2000-ben	 a	 kromoszómakutatás	 területén	 elért,	 nemzetközileg	 is	 elismert	

eredményeiért	 a	 Köztársasági	 Elnök	 Széchenyi	Díjat	 adományozott,	 2007-ben	
Gábor	Dénes	Díjjal,	2009-ben	Markusovszky	Díjjal	tüntették	ki.
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„Az ember korlátlan lehetőségei elé
a legtöbb akadályt önmaga állítja”

Dr. Kádár Imre 
Gábor Dénes-díj 2003

Kádár	Imre	1943.	július	29-én	született	Pereden,	Felvidéken.	Egyetemi	tanulmá-
nyait	a	Kijevi	Ukrán	Mezőgazdasági	Egyetem	Agrokémia	és	Talajtan	Szakán	fe-
jezte	be	kitüntetéssel	1968-ban.	Azóta	az	MTA	Talajtani	és	Agrokémiai	Kutató	
Intézet	Agrokémiai	és	Növénytáplálási	Osztályán	dolgozik,	 jelenlegi	beosztása	
tudományos	 tanácsadó,	 tudományos	 osztályvezető-helyettes.	 Beszél,	 ír,	 olvas	
orosz,	 angol	 és	német	nyelven.	 Egy	évet	meghaladó	 tanulmányúton	vett	 részt	
mindhárom	nyelvterületen,	megismerkedett	a	főbb	kelet-	és	nyugat-európai	isko-
lákkal	és	vezető	tudományos	intézményekkel/kutatókkal	az	USA-ban.	Az	eltérő	
természeti	és	gazdálkodási	körülményeket	a	Föld	különböző	régióiban	tanulmá-
nyozta:	az	öntözéses	gazdálkodást	Közép-Ázsia,	É-Korea,	É-Afrika,	Kalifornia;	a	
trópusi	viszonyokat	Mexikó,	Kuba	és	Hawaii;	a	hideg	égöv	sajátosságait	Alaszka	
és	Skandinávia;	a	mérsékelt	égöv	típusait	Európa	és	az	USA	térségeiben.	
Munkatársaival	1980-ban	összeállította	a	főbb	kultúrnövények	tápláltsági	ál-

lapotának	ellenőrzésére	 szolgáló	mintavételi	módszereket	 és	 ellátottsági	határ-
értékeket,	melyeket	a	hazai	szaktanácsadás	iránymutató	jelleggel	ma	is	használ	
(MÉM	NAK,	1980).	Azóta	mintegy	20	növényfajon	ellenőrizte	és	pontosította	e	
határkoncentrációkat	tartamkísérleteiben,	eredményeit	folyamatosan	publikálva.	
A	növénytáplálás	alapelveit	és	módszereit,	hatalmas	irodalmi	és	saját	adatot	szin-
tetizálva,	1992-ben	foglalta	össze	kézikönyvében	(A	növénytáplálás	alapelvei	és	
módszerei.	MTA	TAKI.	Budapest.	1992).	E	munkájával	MTA	Doktora	fokozatot	
szerzett	1993-ban.	A	művet	hiánypótló	 referencia	munkának	 tekinti	a	szakmai	
közélet,	kutatás,	oktatás	és	szaktanácsadás	egyaránt.	A	könyv	történeti	megköze-
lítéssel,	kialakulásuktól	napjainkig	monográfikusan	tárgyalja	az	agrokémia	főbb	
módszereit	mint	 a	 tápelem-mérleg,	 szabadföldi-	 és	 tenyészedény-	 kísérletezés,	
talaj-	és	növényvizsgálatok	stb.	
Még	az	1980-as	évek	végén	kidolgozta	a	talaj-növény-állat	tápláléklánc	szeny-

nyeződésének	 kísérletes	 vizsgálatával	 kapcsolatos	 metodikát,	 terveket	 és	 kon-
cepciókat.	 Meggyőzte	 az	 akkori	 Környezetvédelmi	 Minisztérium	 illetékeseit	 e	
kutatások	fontosságáról,	melyek	másutt	és	mások	által	el	nem	végezhetők,	mert	
az	 eltérő	 talajtani,	 ill.	 gazdálkodási	 viszonyok	 között	 nyert	 tapasztalatok	 félre-
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vezetők	 lehetnek.	A	különböző	 termőhelyeken	beállított	 tartamkísérletek	olyan	
talajszennyezettségi/nehézfémterhelési	 szinteket	 reprezentálnak,	 melyek	 ipari	
létesítmények,	autóutak	és	települések	szennyezett	környezetében	ma	is	előfor-
dulnak,	vagy	a	 jövőben	előfordulhatnak.	Az	új	kutatási	 irányzat,	az	eddig	nem	
vizsgált	elemek	toxicitásának,	hatásmechanizmusának	feltárása	széleskörű	hazai	
és	nemzetközi	együttműködést	indukált.	A	munkákba	bekapcsolódtak	talajkémi-
ai,	talajbiológiai,	herbológiai,	takarmányozástani	és	állatélettani	szakemberek	is.	
A	 sokirányú	eredmények	 szintézise	már	1995-ben	önálló	 könyvben	napvilágot	
látott	 (A	 talaj-növény-állat-ember	 tápláléklánc	 szennyeződése	kémiai	elemekkel	
Magyarországon.	KTM-MTA	TAKI.	Budapest.	1995),	és	a	folyó	kísérletek	adatai-
nak	közlése	évente	közel	egy	tucat	eredeti	tudományos	cikket	eredményez	külön-
böző	magyar/angol	nyelvű	folyóiratokban,	kiadványokban.
Országosan	az	egyik	 legismertebb	és	 legátfogóbb	 ismeretekkel	 rendelkező	

szakember,	nemzetközi	 kitekintéssel	 és	 elismertséggel.	Tudományterülete	 egé-
széről	és	történetéről	áttekintéssel	bír,	munkái	ezért	orientálók	és	szemléletfor-
málók.	 Alkotó	módon	 fejlesztette	 tovább	 a	 kutatások	módszereit,	mintegy	 30	
ásványi	elemmel	és	25	növényfajjal	végzett	szabadföldi	kísérletet,	de	dolgozott	
tenyészedény	és	tápoldatos	kultúrákkal	is.	Egyes	munkái	ma	már	klasszikus	mű-
nek	számítanak,	méltán	vezető	egyénisége	a	növénytáplálás	tudományterületé-
nek	Magyarországon.	Az	új	iránti	érdeklődése	ötvöződik	tudománytörténeti	ku-
tatásaival.	 Kiadta	 Thaer,	 Liebig,	Wolff,	Ditz	 eredeti	munkáit,	 könyveit	magyar	
nyelven,	hogy	elérhetővé	váljanak	a	jelen	és	a	jövő	generációi	számára.	Különös	
érzékenységet	mutat	a	környezetvédelem	problémái	iránt,	a	klasszikus	talaj-nö-
vény	rendszerben	folyó	vizsgálatait	igyekszik	a	tágabb,	globális	szintű	anyagfor-
galmi	vizsgálatokba	illeszteni.
A	díjazott	több,	mint	500	közleményt	jelentetett	meg	társszerzőivel	és	egy	

tucat	könyvet,	kiadványt	publikált.	Véleménye	szerint	a	fiatal	kutatónak	az	első	
10-20	évét	 intenzív	munkával	kell	 töltenie.	Ha	életének	ebben	a	 legaktívabb	
korszakában	nem	fektet	be	és	nem	halmoz	 fel	 tudást,	 tapasztalatot,	 szakterü-
letén	szaktekintéllyé	sohasem	válhat.	Élete	végéig	meg	kell	küzdenie	kisebb-
rendűségi	komplexumával.	A	tudományt	alapvetően	a	produktív	elmék	viszik	
előre.	A	tudományok	története	ilyen	produktív	szellemek	kisugárzásának	törté-
nete,	melyek	a	fejlődés	láncszemeit	képezik.	Ilyen	célt	kell	magunk	elé	tűzni,	
termékeny	életutat	bejárni	a	saját	és	a	tágabb	közösség	javára,	jobbá,	élhetőbbé	
téve	a	társadalmunkat.
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„Ha a búzaszem nem hull a földbe,
És nem hal el, egymaga marad,

De ha elhal, sok termést hoz”

Dr. Kertész Zoltán
Gábor Dénes-díj 2006

1943-ban	született	Girincsen.	A	Gödöllői	Agrártudományi	Egyetemen	1968-ban	
szerzett	 agrármérnöki	diplomát,	1971-ben	egyetemi	doktori	címet.	A	biológiai	
tudomány	kandidátusa	(1983),	az	MTA	doktora	(1996),	nemzetközileg	elismert	
kutató	professzor,	1971-től	a	szegedi	Gabonatermesztési	Kutató	Intézet	és	utód	
intézményei	dolgozója.
A	legmagasabb	beosztása	tudományos	osztályvezető	volt.	Főbb	kutatási	te-

rületei:	búzanemesítés,	nemesítési	módszerek	és	kísérleti	 technikák	fejlesztése,	
szelekciós	 és	 fajtafenntartási	 módszerek	 tökéletesítése,	 a	 homogén	 búzafajták	
előállítása	és	fenntartása	érdekében.	Új	nemesítési	módszerek	bevezetése,	mint	
a	portok	tenyésztés,	molekuláris	marker	alapú	szelekció,	vagy	a	genetikai	transz-
formáció	nemesítési	alkalmazásának	megteremtése,	és	rutinszerű	alkalmazása	a	
nemesítésben.
A	hagyományos	és	modern	eljárások	felhasználásával	56	búzafajta	(amelyek-

ből	 33	 szabadalom	 is)	 előállításában	 vett	 részt,	 részben	 vezető	 nemesítőként,	
részben	alkotó	módon.
Tíz	búzafajta	az,	amit	a	búza	vetésterület	mintegy	10%-án	termesztenek	si-

kerrel,	Magyarországon.	Az	ebből	eredő	jogdíj	bevétele	a	GK	Kht-nak	9	év	alatt	
ötszáz	harminc	millió	Ft	volt,	amely	kb.	öt	milliárd	Ft	értékű	vetőmag	forgalma-
zásából	eredt.	E	fajtákkal	megtermelt	malmi	búza	értéke	50	milliárd	Ft-ra	becsül-
hető.
A	Szent	István	Egyetem	és	a	Szegedi	Egyetem	oktatója,	tanszékvezető,	cím-

zetes	egyetemi	tanár,	a	Cereal	Research	Communications	nemzetközi	folyóirat	
főszerkesztője,	az	MTA	Növénynemesítési	Bizottságának	elnöke.	
A	 GK	 Kht,	 Kertész	 Zoltán	 nemesítő	 kollektívája	 innovációs	 munkásságáért,	

1998-ban	Magyar	 Innovációs	Nagydíjat	 kapott.	 Személyes	 nemesítői	 és	 kutatói	
munkájáért	1989-ben	Akadémiai	Díjban,	1997-ben	Fleischmann-Díjban	részesült.
Kevesen	tudják,	hogy	csaknem	egy	évig	N.E.	Borlaug	Béke	Nobel	díjas	tu-

dós	munkatársaként	dolgozott.	Ez	vezette	arra,	hogy	életfilozófiája	lett	az,	hogy	
az	Embernek,	az	Emberiségnek	legyen	Kenyere.	Egész	élete	munkájával	ehhez	
próbált	hozzájárulni.
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Töretlenül	hiszi,	hogy	az	alkotó	munka,	ha	 tisztességgel,	 jól	művelik,	gyü-
mölcsöt	hoz.	Saját	innovációs	tevékenysége	eredményei	sem	fognak	kárba	vesz-
ni,	hiszen	nevelt	tehetséges	utódokat,	akik	gondoskodnak	az	örökségről.
Szívből	örül	annak,	hogy	munkásságával	segíthette	az	EMBERT.

Köszöni	mindenkinek,	aki	támogatta	alkotó	munkájában,	Hála	Istennek.

Gábor	Dénes-díj	átadása	a	Parlamentben,	2006.	december	21-én.

Garay Tóth János, Kertész Zoltán, Kóka János



56

„Ibi semper est victoria, ubi concordia est”
     Publilius Syrus

Dr. Kisbán Sándor
Gábor Dénes-díj 2008

Kisbán	 Sándor	 1949-ben	 született	 Szegeden.	 1973-ban	 a	 Budapesti	 Műszaki	
Egyetemen	diplomázott,	okleveles	híd-	és	szerkezetépítő	mérnök.	Az	Általános	
Épülettervező	Vállalatnál	kezdte	statikus	tervezői	pályafutását	a	magasépítés	terü-
letén.	1975-től	az	Uvaterv	Hídiroda	nagyfesztávú	acélszerkezeti	hídosztályának	
tervező	mérnöke.	
A	mérnöki	szakma	gyakorlása	mellett	matematikai	érdeklődésének	köszön-

hetően	stabilitási	problémákkal	foglalkozott.	A	szegedi	Bertalan	Tisza-híd	terve-
ző	csapatának	tagjaként	a	főtartó	szerkezet	gerinclemezének	horpadásvizsgálatát	
1976-ban	már	a	számítástechnika	alkalmazásával	végezte	el.	Részt	vett	az	újvidé-
ki	ferdekábeles	Duna-híd	tervezésében,	ami	meghatározó	további	szakmai	mun-
kájában.	Ettől	kezdve	figyelemmel	kísérte	a	mai	kor	új	típusú	hídszerkezetének,	
a	ferdekábeles	hidaknak	külföldi	építéseit,	szakirodalmát,	a	hídszerkezet	fejlődé-
sét.	1986-ban	a	BME	Acélszerkezeti	Tanszékén	egyetemi	doktori	címet	szerzett	a	
ferdekábeles	hídszerkezetek	szerkezetoptimalizálása	a	nemlineáris	optimalizálás	
módszereinek	felhasználásával	témakörben.
Tartós	algériai	kiküldetés	után,	–	ahol	vízépítési	műtárgyakat,	víztornyokat,	

víztározókat,	csatornahidakat	tervezett	–	az	Uvaterv	vezető	tervezőjeként	folytat-
ta	tervezői	tevékenységét.	
A	hídtervezés	mellett	magasépítési	szerkezettervezési	feladatokat	is	végzett.	

Munkái	között	vasbeton	és	acélszerkezetű	 ipari	csarnokok,	 faszerkezetű	 térle-
fedések,	iskolák,	irodaházak,	kórházi	épületek	tartószerkezetei	voltak.	Statikus	
szakértője	 károsodott	 víztornyok,	 gabonasilók,	 darupályatartók	 utólagos	meg-
erősítésének.	 Tervezői	 tevékenysége	 kapcsán	 folyamatos	műszaki	 fejlesztése-
ket	 végzett.	 Részt	 vett	 feszítettbeton	 távvezetéktartó	 oszlopok,	 födémgerenda	
rendszerek	 fejlesztésében.	 Síkalapozási	 programcsomagja	 a	 kehelyalapozások	
és	támfalak	területén	széleskörűen	használt	a	hazai	magas-	és	mélyépítési	terve-
zők	között.
Jelenleg	 a	CÉH	zRt	 hídszakági	 főmérnöke.	 Jelentősebb	hídtervezések,	me-

lyekben	részt	vett:	 szegedi	Bertalan	Tisza-híd,	újvidéki	 ferdekábeles	Duna-híd,	
tiszapalkonyai	közúti	Tisza-híd.	Több	nagyfesztávú	folyami	hídberuházás,	így	a	
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Lágymányosi	Duna-híd	előkészítésében	is	részt	vett,	a	budapesti	Galvani	úti	Du-
na-híd	tervpályázaton	egy	ferdekábeles	híddal	díjat	nyert.
2002-től	bekapcsolódott	 az	M0	Megyeri	Duna-híd	 tervezési	munkáiba.	35	

éves	tervezői	pályafutásának	tapasztalatait	kamatoztatva,	irányításával,	aktív	ter-
vezői	és	fejlesztői	munkájával	készültek	el	az	M0	Északi	Duna-híd	feszítettbeton	
ártéri	hídjai,	a	magyarországi	első	Ferdekábeles	Nagy	Duna-ág	híd	hazánkban	
eddig	még	nem	alkalmazott	szerkezeti	kialakításai,	statikai	és	dinamikai	számítá-
sai,	a	100	m	magas	vasbeton	pilonszerkezetek,	a	híd	szabadszerelése,	a	ferdeká-
belek	feszítése	és	végső	beszabályzása.	
Számos	autópálya	híd	tervezője.	Nevéhez	fűződik	az	M0	autóút	Keleti	szek-

tor	 több	 hídja,	 az	M31	 autópálya	 és	 az	M6	 autópálya	 Szekszárd	 –	 Bóly	 sza-
kaszának	több	völgyhídja.	A	hídépítés	 témakörében	számos	szakcikk	szerzője,	
szakmai	 konferenciák	 rendszeres	 előadója.	A	Magyar	Mérnöki	Kamara,	 a	KTE	
Mérnöki	Szerkezetek	Szakosztálya,	a	fib	és	az	IABSE	Magyar	Tagozatának	tagja.	
Műszaki	innovációs	munkájáért	Gábor	Dénes	díjat	(2008),	szakmai	tevékenysé-
gének	elismeréseként	Széchenyi-díjat	kapott	(2009).	
Tevékenysége	során	mindig	megtalálták	az	egyedi,	különleges	feladatok.	En-

nek	köszönhetően	 folyamatosan	képezte	magát,	 tanulmányozta	 a	már	 felépült	
hasonló	szerkezeteket.	Gyakran	csak	külföldi	példák	álltak	rendelkezésre,	kevés	
és	felszínes	adattal.	A	már	megvalósult	létesítmények	viszont	fontos	információt	
hordoztak,	a	feladat	megoldható.	A	hogyanra	a	választ	a	mérnökkollegákkal	való	
közös	 gondolkodás,	 a	 körültekintő	 kitartó	munkavégzés	 adta	meg.	A	Megyeri	
Duna-híd	tervezése	és	építése	a	résztvevők	odaadó	együttműködése	nélkül	nem	
jöhetett	volna	létre.	A	magyar	hidász	szakma	bebizonyította,	hogy	ha	lehetőséget	
kap,	képes	a	mai	kor	legfejlettebb	hídépítési	megoldásait	alkalmazva	nem	csak	
korszerű,	hanem	igényes,	látványos	megjelenésű	új,	nagyfesztávú	folyami	átke-
lővel	gazdagítani	hazánkat.
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A világ változzon, te maradj mindig igaz ember!
(Cato)

Dr. Kiss György Botond
Gábor Dénes-díj 2003

1948-ban	 született	 Debrecenben.	 A	 József	 Attila	 Tudományegyetemen	 szer-
zett	 oklevelet,	 a	 biológia	 tudományok	Akadémiai	Doktor-a.	 Kutatómunkáját	 a	
Gyógyszerkutató	Intézetben	kezdte,	1974-től	az	MTA	Szegedi	Biológiai	Központ	
Genetikai	Intézetének	tudományos	munkatársa,	vezető	kutatója	volt.	Hosszabb	
tanulmányutakon	vett	részt	ösztöndíjasként	külföldön,	meghívott	professzor	ku-
tatóként	dolgozott	 az	USA-ban.	Hazatérve	 a	gödöllői	Mezőgazdasági	Biotech-
nológiai	Kutatóközpont	Genetikai	Intézetének	igazgatójaként	folytatta	kutatói	és	
kutatás-irányítói	pályafutását.	2006-tól	a	kutatóközpont	 főigazgatója.	A	Magyar	
Tudományos	Akadémia	Mezőgazdasági	Biotechnológiai	Bizottságának,	valamint	
a	Magyar	Genetikusok	Egyesületének	vezetőségi	 tagja.	 Szűkebb	 szakterülete	a	
szimbiotikus	nitrogénkötés,	a	növénygenetika,	molekuláris	markerek	segítségé-
vel	történő	génizolálás	és	növénynemesítés,	valamint	a	növényi	kórokozók	elleni	
biológiai	védelem	kialakítása	fajazonos	rezisztens	gének	segítségével.	Számtalan	
szabadalom	kidolgozásában	való	alkotó	közreműködéséért,	a	genetikai	térképe-
zésen	alapuló	klónozásban	elért	eredményeiért	és	a	magyar	mezőgazdasági	szak-
tudás	hazai	és	nemzetközi	tekintélyének	növeléséért	2002-ben	Straub	F.	Bruno	
emlékplakettet,	2003-ban	Gábor	Dénes-díjat	kapott.
Gyermeki	kíváncsisága	a	természet	világa	iránt	a	debreceni	református	gim-

náziumi	 diákévek	 során	 a	 biológiai	 tudományokra	 fókuszálódott.	 Tudásvágya,	
igazságszeretete	 és	 kitartása	 a	 tudomány	 terén	 ígért	 sikereket,	 s	 az	 egyetemen	
céltudatosan	készült	a	kutatói	hivatásra.
Pályafutását	a	Gyógyszerkutató	Intézetben	kezdte	az	antibiotikumok	előállítá-

sával.	Hamarosan	az	MTA	Szegedi	Biológiai	Központjába	került,	ahol	a	mezőgaz-
dasági	mikrobiológia	és	növénytermesztés	tudományterületén	belül	a	bioszféra	nit-
rogén-körforgásának	kutatásával,	a	légköri	nitrogén	megkötésére	képes	Rhizobium	
baktériumokkal	 és	 az	 azokkal	 szimbiózist	 kialakító	 lucerna	 tanulmányozásával	
foglalkozott.	Tehetségét	Akadémiai	 Ifjúsági	Díjjal	 is	elismerték.	Munkájával	a	 ta-
lajerő	visszapótlását	célzó	és	azt	biztosító	Rhizobium	és	egyéb	talajbaktériumokat	
tartalmazó,	 környezetbarát	mikroorganizmus	 készítmény	 fejlesztett	 ki,	melyet	 a	
mezőgazdasági	gyakorlatban	azóta	is	alkalmaznak.	Laboratóriumában	párhuzamo-
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san	több	téma	is	folyt.	Az	„antiszensz	RNS”	géninaktiválás	kidolgozására	irányu-
ló	munkájának	frappáns	alkalmazásait	az	RNS	interferencia	kutatásokon	keresztül	
napjainkban	is	figyelemmel	lehet	kísérni.	A	Gyógyszerkutató	Intézettel	közösen	to-
vább	dolgozott	a	génsebészeti	módszerek	alkalmazásán	az	ipari	gyógyszergyártás-
ban,	melynek	egyik	eredménye	a	véralvadásgátló	rekombináns	hirudin	előállítása.
Kutatásait	tudományos	megfontoltsággal	és	szakmai	lelkesedéssel	folytatta,	de	

felismerte	a	„pályamódosítások”	szükségességét	is.	Az	1980-as	évek	elején	egyér-
telművé	vált,	hogy	a	szimbiotikus	nitrogénkötés	biológiai	folyamata	nem	érthető	
meg	és	nem	alkalmazható	a	mezőgazdaságban,	ha	csupán	a	baktérium	partnert	
kutatják.	Szükség	van	a	lucerna,	illetve	a	lucerna	szimbiotikus	nitrogénkötésének	
vizsgálatára	 is.	A	 fenotípusos	 jellegeket	meghatározó	 gének	 izolálása	 és	 a	 kü-
lönböző	tulajdonságok	öröklődésének	követése	érdekében	megkezdte	a	lucerna	
genetikai	rendszerének	kiépítését,	térképének	szerkesztését.	Ez	a	genetikai	térkép	
alapfeltétele	volt	az	induló	genom	projekteknek,	így	a	lucerna	is	—	mint	gazdasá-
gilag	fontos,	szimbiotikus	nitrogénkötésre	képes	növény	—felsorakozhatott	azon	
élőlények	sorába,	melyek	teljes	genom	szekvenálását	tűzték	ki	célul.	
Tudományos	munkája	 során	mindig	 fontosnak	 tartotta,	 hogy	 a	 gyakorlatot	

elősegítő	alkalmazott	 kutatás	végzése	kerüljön	előtérbe	az	alapkutatás	mellett.	
Az	első	szimbiotikus	nitrogénkötésben	nélkülözhetetlen,	gümőképzésben	részt	
vevő	növényi	gén,	a	NORK	(Nodulation	Receptor	Kinase)	genetikai	térképezésen	
alapuló	klónozása	terén	elért	eredményeit	tudományos	díjakkal	is	elismerték.	Ez-
zel	megnyílt	annak	a	lehetősége,	hogy	a	lucerna	nitrogénkötési	génjei	átvihetőek	
legyenek	és	ezáltal	kiterjeszthető	legyen	ez	a	tulajdonság	más	mezőgazdaságilag	
fontos	növényekre	is.	Pályája	során	több	alkalommal	dolgozott	külföldi	kutatóhe-
lyeken,	ahol	elsajátította	a	génsebészeti	módszerek	elméleti	és	gyakorlati	alapjait,	
s	később	jelentős	eredményeket	ért	el	a	DNS	technikák	hazai	alkalmazásában.	A	
növényi	biotechnológia	fontos	része	a	tudás	alapú	biogazdaságnak,	s	bár	mód-
szereit	már	ma	is	alkalmazzák,	még	számtalan	lehetőséget	rejt,	különösen	a	mo-
lekuláris-genetikai	markereken	alapuló	nemesítés	terén.
A	kórokozók	elleni	biológiai	növényvédelemhez,	ellenálló	növényfajták	ki-

alakításához	és	a	környezetkímélő	növénytermesztéshez	kapcsolódó	kutatások	
eredményeként	a	Mezőgazdasági	Biotechnológiai	Kutatóközpontban	két	mező-
gazdaságilag	jelentős,	alkalmazott	kutatási	témát	indított,	melyek	célja	fuzárium	
rezisztens	lucerna	és	multirezisztens	paprikafajták	nemesítése	molekuláris	DNS-
markerek	segítségével.	Ezekben	a	kísérletekben	a	vad	fajokban	található	geneti-
kai	determinánsok	 introgressziója	 (gének	bevitele)	 történik	 termesztett	 fajtákba	
a	DNS	 alapú	 genetikai	markerek	 segítségével.	Magyarországon	 úttörő	munkát	
végzett	és	végez	ezen	a	területen.
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„Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. 
Igazi csoda a korábbi önmagunkhoz képesti kiválóbbságban  

mutatkozik meg” (hindu közmondás)

 Dr. Kocsis István
 Gábor Dénes-díj 2007

Szakmai	pályafutásának	kezdete	a	Műegyetemhez	kötődik,	ahol	–	a	gépészmér-
nöki	 diploma	megszerzését	 követően	 –	másfél	 évtizedet	 töltött	 oktatói-kutatói	
munkával.	Vezetői	képességeit	elsőként	a	Kármán	Tódor	Kollégium	igazgatója-
ként	kamatoztathatta	éppen	egy	rendkívül	izgalmas,	a	rendszerváltást	megelőző	
időszakban.	A	 kollégiumot	 igazi	 szellemi	műhellyé	 sikerült	 szerveznie,	 amely	
pezsgő	kulturális	élettel	és	közéleti	programokkal	 tette	 színessé,	egyben	 tartal-
massá	az	egyetemi	hallgatók	mindennapjait.	Az	államigazgatással	a	rendszervál-
tást	követően,	1991-ben	került	kapcsolatba,	amikor	először	főosztályvezetőként,	
majd	helyettes	államtitkárként	felügyelte	a	magyar	ipart.	
Szakmai	életében	a	következő	jelentős	szakaszt	az	jelentette,	amikor	1993	

és	1997	között	az	Állami	Vagyonkezelő	Részvénytársaság	(ÁV	Rt.),	ill.	a	jogutód	
Állami	Privatizációs	és	Vagyonkezelő	Rt.	(ÁPV	Rt.)	vezérigazgató-helyetteseként,	
majd	vezérigazgatójaként	tevékenykedett.	
Az	állami	vagyonkezelőnél	végzett	munkája	 talán	 legsajátosabb,	a	 legtöbb	

kihívást	 jelentő	momentuma	volt,	hogy	a	 szervezet	 tevékenysége	mindvégig	a	
politika	érdeklődésének	homlokterében	állt,	az	állami	tulajdon	menedzselésére,	
átalakítására	vonatkozó	szakmai	döntéseket	rendkívül	összetett	érdekrendszer	je-
lenléte	mellett	kellett	meghozni.	
Az	RWE-nél,	Európa	egyik	legjelentősebb	energetikai	óriásvállalkozásánál,	a	

német	nyelv	magas	szintű	elsajátítása	mellett	a	kontinens	energetikai	átalakulá-
sának	talán	egyik	legizgalmasabb	fázisában,	a	villamosenergia-ipari	liberalizáció	
első	hullámának	időszakában	közvetlen	közelről	részt	vett	az	áramszektor	műkö-
dési	paradigmájának	teljes	váltásában.	Tapasztalatait	az	anyavállalat	magyarorszá-
gi	leányvállalatánál	betöltött	vezető	pozíciókban	hasznosította	egészen	2002-ig.	
2002-ben	nevezték	ki	a	Paksi	Atomerőmű	Rt.	vezérigazgatójává,	valamint	

az	 anyavállalat	 Magyar	 Villamos	Művek	 (MVM	 Rt.)	 Igazgatóságának	 tagjává	
választották.	
2005	januárjában	lett	az	egyetlen	nemzeti	tulajdonú	energetikai	cégcsoport,	

az	anyavállalat	MVM	Rt.	vezérigazgatója.	Több	mint	3	éves	tevékenysége	során	
Magyarországon	elsőként	létrehozta	a	holding	struktúrát,	azaz	az	MVM	Holding	
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cégcsoportot,	amelyet	Európában	és	a	környező	országokban	is	elismert	és	nagy	
presztízzsel	rendelkező	vállalati	struktúraként	tartanak	számon.
2008.	szeptember	1.	óta	 látja	el	a	BKV	Zrt.	vezérigazgatói	 feladatait.	A	fő-

város	 közlekedésének	 normalizálása	 különleges	 kihívást	 jelent	 számára,	máris	
jelentős	lépéseket	tett	a	vállalat	gazdasági	helyzetének	stabilizálása	és	működé-
sének	átláthatósága	érdekében.	
Immár	több	mint	tíz	éve	tagja	az	OTP	Nyrt.	igazgatóságának.	A	testület	mun-

kájában	való	részvétel	igen	értékes	számára,	hiszen	az	ország	legnagyobb	pénz-
intézetének	sikertörténete,	korszerű	pénzintézetté	alakulása,	majd	regionális	té-
nyezővé	növekedése	olyan	 tapasztalatokat	 jelentettek,	melyek	 jól	kiegészítik	a	
reálszféra	más	területein	szerzett	ismereteit.	
A	szakmai	közéleti	tevékenységet	a	szűkebb	értelemben	vett	munkahely	ke-

retein	kívül	is	rendszeresen	műveli.	Sok	szál	köti	a	Műegyetemhez	és	lehetősé-
geihez	mérten	a	mai	napig	részt	vesz	a	patinás	intézmény	életében,	az	Egyetem	
Gazdasági	Tanácsa	alelnökeként	és	a	Műegyetem	Támogató	és	Baráti	Körének	
elnökeként.	
Számos	más	szakmai	szervezetben	tölt	be	vezető	tisztséget.	Azért	törekszik	

a	tágabb	értelemben	vett	közéleti	szerepvállalásra,	mert	azt	vallja,	hogy	a	gaz-
dasági	élet	 irányítói	kiemelt	 felelősséggel	 tartoznak	környezetükért,	 a	közössé-
gért.	Tagja	a	Budapesti	Olimpiai	Mozgalomnak,	és	több	más	olyan	szervezetnek,	
melynek	céljait	magáénak	érzi.	A	szülei	falujából	származó	Jedlik	Ányos	iránti	
tisztelettől	és	a	község	iránti	elkötelezettségtől	vezérelve	vállalta	a	Jedlik	Ányos	
Társaság	elnöki	tisztét.	Nem	csak	a	Társaság	munkáját,	hanem	magát	a	helységet	
is	támogatja	a	rendelkezésére	álló	lehetőségek	keretei	között.
Vezetőként	eltöltött	évei	után	is	állítja,	hogy	önmagunk	képzését,	fejlesztését,	

a	 tanulást	 soha	nem	 szabad	 abbahagyni.	Olyan	gyorsan	 változik,	 fejlődik	 ez	 a	
világ,	a	technológia,	és	minden,	hogy	muszáj	lépést	 tartanunk	vele	—	ez	pedig	
tanulás	nélkül	nem	megy.	A	jó	szakember	a	megfelelő	végzettséggel	rendelkezik,	
felkészült,	naprakész,	és	tárgyalási	szinten	beszél	legalább	egy	idegen	nyelvet.	A	
munkaerőpiacon	óriási	a	verseny,	és	igényes,	folyamatos	önképzés	nélkül	nem	le-
het	meglenni	annak,	aki	jó	álláshoz	és	azzal	együtt	rendes	fizetéshez	akar	jutni.	
Minél	 többet	 tanul	egy	ember,	minél	 sokrétűbb	 ismeretre	 tesz	szert,	annál	

több	 tudással,	 újdonsággal	 gazdagodik,	 és	 annál	 többet	 tud	 nyújtani	 önmagá-
nak,	szűkebb	környezetének	és	a	társadalomnak	is,	amelyben	él.	Oktatni,	tanítani	
azt	jelenti:	átadni	a	tudást	más	embereknek,	akik	esetleg	már	olyan	területeken	
hasznosítják	azt,	ahol	az	oktató,	tanító	már	közvetlenül	nincs	jelen.	Így	válik	a	
tudásunk	olyan	tényezővé,	amely	anélkül	is	hatással	van	a	világra,	hogy	tudnánk	
róla.	„Az	az	igazi	tanítás,	ami	megérinti	az	életet”	(kínai	szólás).



62

Fiatalokat,	egyetemistákat	oktatni	kifejezetten	élvezetes,	hiszen	bennük	még	
buzog	a	tettvágy,	a	tenni	akarás.	A	jó	oktató	ezeket	a	tulajdonságokat	használja	
ki,	ezekre	épít,	hiszen	lelkesedés	nélkül	nincs	tanulás,	tanulás	nélkül	pedig	nincs	
tudás.	A	magyarországi	nagy	tradícióval	rendelkező	legjobb	egyetemekről	kike-
rülő	fiatalok	Magyarországon	is	és	külföldön	is	megállják	a	helyüket.	
A	 jó	 vezető	pedig	—	csakúgy,	mint	 a	 jó	oktató	—	képes	 lelkesíteni,	moti-

válni,	a	legrosszabbnak	tűnő	pillanatban	is	a	legjobbat	kihozni	munkatársaiból,	
beosztottaiból.	Hiszen	rátermett,	lelkes	és	nagy	tudással	bíró	beosztottak	nélkül	
a	vezető	maga	sem	érvényesülhet.	Fontos	a	csapatmunka,	egymás	tudásának	és	
véleményének	tiszteletben	tartása,	illetve	hogy	képesek	legyünk	tanulni	a	másik-
tól.	De	legalább	ilyen	fontos	az	is,	ha	a	vezető	jó	példával	jár	elől,	tehát	maga	is	
képes	arra,	amit	elvár.	A	másoktól	való	tanulás,	az	új	információk	szerzése	segíti	
a	megújulást,	amire	szintén	nagy	szükség	van	a	mai	világban.	Tudni	kell	folyama-
tosan	megújulni,	igazodni	a	változásokhoz.	
Tanulmányai	és	szakmai	pályája	során	mindig	fontosnak	tartotta	hangsúlyoz-

ni	azt	a	meggyőződését,	hogy	csak	a	kitartó	munka	vezethet	oda,	hogy	elképze-
léseink	megvalósuljanak.	
Az	elmúlt	évek	eredményei	arra	engednek	következtetni,	hogy	volt	értelme	

annak,	amit	a	közjó	érdekében,	a	társadalmi	felelősségvállalást	szem	előtt	tartva,	
valamint	az	ország	felemelkedéséért	tett.	Volt	befolyása	a	változások	elérésére.	
A	BKV	vezérigazgatójának	történt	kinevezése	óta	a	Társaság	átláthatóbbá	té-

telét,	a	visszaélések	megszűntetését	valamint	a	strukturális	átalakítások	 feltétel-
rendszerének	megteremtését	tűzte	ki	célul.	
Változatos	pályafutása	 alatt	mindig	 jelen	volt	benne	a	megújulni	 akarás,	 a	

tökéletesre	 törekvés,	a	még	nagyobb	 tudásra	vágyás	kényszere.	Ezt	ajánlja	 ifjú	
kollégáinak	is.	
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A	Gábor	Dénes-díj	átadása	a	Parlamentben,	2007.	december	20-án.

Garay Tóth János, Kocsis István, Kákosy Csaba
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1971-ben	született	Gödöllőn,	középiskolai	tanulmányait	a	szegedi	Ságvári	End-
re	Gyakorló	Gimnázium	matematika	tagozatán	végezte.	Középiskolai	tanárai	és	
tanulmányai	tovább	erősítették	a	gyermekkorában	megjelenő	absztrakt	gondol-
kodás	iránti	vonzalmát.	Voltaképpen	ezen	hatások	és	az	önfejlesztés	az,	ami	to-
vábbvitte	a	megkezdett	úton;	a	gondolkodás	iskolájának	elvégzésében.
Egyetemi	tanulmányait	a	József	Attila	Tudományegyetemen	programtervező	

matematikus	szakon	végezte.	Korán	kiderült,	hogy	gondolkodása	és	hozzáállá-
sa	 a	matematikai	 algoritmikus	 problémák	megoldásához	 eltér	 a	megszokottól.	
Az	egyetemi	oktatási	tematikában	szereplő	megközelítések	helyett	folyamatosan	
újabb	és	újabb,	különböző	tudományterületekről	származó	gondolatmenet	sajá-
tos	ötvözésével	próbált	újszerű	eredményeket	konstruálni.	Egyetemi	tanulmányai	
mellett	kutatómunkát	végzett	az	egyetem	több	különböző	műhelyében.	Így	pél-
dául	a	számítástudomány	területén	túl	a	fizikai	kémia,	illetve	a	biológiai	matema-
tika	irányából	is	megismerhette	a	tudományos	gondolkodás	sajátosságait.
Az	 egyetemista	 éveket	 a	 kutatói	 pálya	megkezdése	 követte	 a	 Szegedi	 Tu-

dományegyetem	Mesterséges	 Intelligencia	 Kutatócsoportjában.	Mára	már	 több	
mint	15	éves	egyetemi	kutatói	tapasztalattal	rendelkezik.	Az	utóbbi	években	szá-
mos	nemzetközi	színvonalú	eredményt	ért	el	a	mesterséges	intelligencia	külön-
böző	területein.	Az	elméleti	eredményeket	a	gépi	tanulás	újszerű,	nemlineáris,	
optimalizációalapú	klasszifikációs,	vizualizációs,	regressziós	és	tulajdonságkinye-
rő	eljárásai,	a	keresésitér-bejárási	technikák	továbbfejlesztései	jelentik.	A	gyakor-
lati	eredményei	beszédfelismeréshez,	jelfeldolgozáshoz,	nyelvtechnológiához	és	
bioinformatikához	kapcsolódnak.	Eredményeiről	több	mint	150	publikáció	jelent	
meg.	Az	évek	során	alapos,	Magyarországon	egyedülállónak	tekinthető	ismerete-
ket	szerzett	az	alakfelismerés	területén.	Vezetésével	a	Szegedi	Tudományegyete-
men	több	mint	50	diplomamunka	született,	8	kutató	PhD	témavezetője	gépi	ta-
nulás	és	alkalmazásai	témakörben.	Számos	infokommunikációs	technológiákhoz	
kötődő	sikeresen	lezárt	projekt	szakmai	és	témavezetője	volt.
Mára	az	innovációs	folyamatok	felgyorsultak.	A	versenyképességünk	szem-

szögéből	egyre	fontosabb	követelmény,	hogy	az	elméleti	eredményeket	gyorsan	

„A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás.
A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.”

Albert Einstein

Dr. Kocsor András
Gábor Dénes-díj 2005
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és	hatékonyan	építsük	be	gyakorlati	fejlesztésekbe,	és	tegyük	ezáltal	a	közösség	
számára	is	közvetlenül	használhatóvá.	Ez	a	törekvés	mutatkozik	meg	egyebek	kö-
zött	abban	is,	hogy	az	Európai	Unió	leginkább	olyan	elméleti	kutatásokat	támo-
gat,	amelyek	alkalmazással	együtt,	 ipari	partnerek	és	kutatóhelyek	konzorciális	
együttműködésében	készülnek.	Ennek	az	elmélet-gyakorlat	 implantációs	 folya-
matnak	a	felgyorsítása	érdekében	hazánkban	is	szükséges	egy	olyan	kutatónem-
zedék,	amelynek	tagjai	hidat	vernek	az	elmélet	és	gyakorlat	között.	A	számítás-
tudomány	és	alkalmazásai	terén	Kocsor	András	elkötelezett	képviselője	ennek	az	
erős	elméleti	háttértől	az	alkalmazások	felé	haladó	irányzatnak.
Elért	eredményeivel	már	számos	díjat	kiérdemelt.	A	BeszédMester		szoftver	

kifejlesztéséért	az	Ipar	Műszaki	Fejlesztéséért	Alapítvány	2003-ban	„Az	év	fiatal	
műszaki	alkotója”	díjában	részesítette.	A	Hírközlési	és	Informatikai	Tudományos	
Egyesület	publikációs	tevékenységéért	2003-ban	és	2006-ban	Pollák—Virág-díjjal,	
beszédtechnológiai	kutatásainak	elismeréseként	2005-ben	Ezüst	Jelvény	Kitünte-
téssel,	2007-ben	pedig	Kempelen	Farkas-díjjal	jutalmazta	meg.	A	Huszty	Dénes	
Alapítvány	a	beszédakusztikában	elért	eredményeiért	2004-ben	Huszty	Dénes-
emlékdíjat	 adományozott	 számára.	 Két	 alkalommal,	 2004-ben	 és	 2005-ben	 is	
elnyerte	 a	MTA	 Ifjúsági	Díját,	 amelyet	 először	újszerű	a	Rayleigh-hányadoson	
alapuló	 tulajdonságkinyerő	 eljárások	 kidolgozásával,	majd	 beszédtechnológiai	
kutatásaival	érdemelt	ki.	2005-ben	a	Neumann	János	Számítógéptudományi	Tár-
saság	 publikációs	 tevékenységéért	 Kemény	 János-díjat	 adományozott	 számára.	
Szintén	 2005-ben	 az	OTDT	Mestertanár	 Aranyérem	 Kitüntetésben	 részesítette	
iskolateremtő	munkájáért	és	sikeres	 tudományos	diákköri	munkák	 témavezeté-
séért.	Ugyanebben	az	évben	Farkas	Gyula-emlékérmet	és	Gábor	Dénes-díjat	ér-
demelt	ki	műszaki	innovációs	tevékenységéért	az	informatika	területén.	2005	és	
2008	között	a	MTA	Bolyai-ösztöndíjasa,	amelyet	kiváló	eredménnyel	zárt.
Jelenleg	magán-kutatócsoportjában	kollégáival	innovatív	alkalmazásokat	fej-

leszt	és	kutat	a	mesterséges	intelligencia	témakörében.
Véleménye	szerint	a	társadalom	céljait	tudásunkkal	igazán	csak	akkor	szol-

gáljuk,	ha	valódi	értékeket	próbálunk	teremteni	szerteágazó	ismereteinket	átfogó	
képzeletünk	erejével.
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Ami új, az nem veszély, hanem lehetőség!

Lepsényi István 
Gábor Dénes-díj 2000

Lepsényi	 István	 (60)	pályája	a	gépészmérnöki	diploma	 leningrádi	megszerzése	
után	a	világ	akkori	legnagyobb	gyárában,	az	Ikarusban	kezdődött.	15	év	után	a	
magyar	személygépkocsi-gyártás	alapítója	lett	előbb	az	Autókonszernnél,	majd	
pedig	a	Magyar	Suzuki	Rt.-nél,	 innen	igazolt	át	1995-ben	a	Knorr-Bremse	Fék-
rendszerek	Kft.	élére.	A	menedzser	–	akinek	karrierje	összekapcsolódott	a	ma-
gyar	 járműgyártással	 –	 1996-ban	 a	 Széchenyi,	 2000-ben	 a	Gábor	Dénes-díjat	
kapta	meg,	 2004-ben	 a	Magyar	 Köztársasági	 Érdemrend	Tisztikeresztje,	 2009-
ben	 a	Magyar	Köztársasági	 Érdemrend	Középkeresztje	 kitüntetésben	 részesült.	
Számos	társadalmi	tisztségre	választották	meg:	tiszteletbeli	elnöke	a	Menedzse-
rek	Országos	 Szövetségének,	 volt	 elnöke	 a	Magyar	Gépjárműipari	 Szövetség-
nek	és	elnökhelyettese	az	OICA-nek,	jelentős	munkát	végez	a	Magyar	Autóipari	
Versenyképességi	Munkacsoportban.	Lepsényi	 István	vállalatvezetői	filozófiája:	
leadership,	azaz	a	cél	kitűzése,	a	stratégia	meghatározása,	a	csapat	megszervezé-
se	és	motiválása	–	példamutatással,	újabb	és	újabb	dolgok	megtanulásával,	foly-
tonos	fejlődéssel.	„A	mindennapokat	az	szürkíti	el,	hogy	egyes	feladatok	rutinná	
válnak	–	de	a	rutinmunka	a	robotok	dolga”	–	vallja,	kiegészítve	ezzel:	„Az,	ami	
új	–	technológia,	folyamat,	termék,	–	nem	veszély,	hanem	lehetőség.	Csak	meg	
kell	tanulni	és	élni	kell	tudni	vele.”
A	 szülei	 úgy	 gondolták,	 nem	árt,	 ha	18	 éves	 korára	 valamilyen	 gyakorlati	

tudást	is	szerez,	ezért	14	évesen	technikumba	íratták.	Ez	neki	sem	volt	ellenére.	
E	középiskola	után	logikus	döntés	volt	a	gépészmérnöki	kar	–	Leningrádban.	Sok	
fiatal	akart	világot	látni,	Ő	sem	volt	kivétel.	Az	akkori	Szovjetunióban	és	az	ak-
kori	időkben	az	a	mondás	járta:	aki	ott	kibír	6	évet,	az	később	is	mindent	kibír…	
A	leningrádiak	mindig	is	kulturáltak,	udvariasak,	figyelmesek	voltak,	az	oktatás	
pedig	–	nem	hiába	volt	a	hat	kiemelt	egyetem	egyike	–	alapos,	mély	és	modern:	
Ő	például	az	ottani	számítógépeken	szerezte	az	első	programozási	ismereteket.	
És	persze	volt	még	egy	sajátosság	is:	megtanították	a	valóban	nagy	–	akár	föld-
résznyi	–	léptékű	gondolkodásra.
Az	életpálya	következő	négy	állomása	az	Ikarus,	az	Autókonszern,	a	Suzuki	

és	a	Knorr-Bremse	volt.	Igazából	mindegyik	a	tanulást,	a	fejlődést,	a	továbblépést	
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jelentette	számára.	Az	Ikarusnál	beosztott	mérnökként	kezdte	és	műszaki	igazga-
tóként	fejezte	be	–	akkortájt	ez	a	világ	nemcsak	legnagyobb	buszgyára,	hanem	az	
ország	egyik	legjobb	vállalata	volt,	belső	szervezettsége,	az	alkalmazott	gyártási	
módszerek	okán.	A	robottechnika	bevezetését,	a	szereléstechnika	modernizálá-
sát	irányította,	feladata	volt	az	értékesítés	megszervezése	az	USA-ban,	a	további	
terjeszkedés	Kelet-Európában.	Amit	egy	nagyvállalatnál	meg	lehetett	 tanulni	és	
valósítani,	azt	mind	megtette	–	és	büszke	is	rá,	mind	a	mai	napig.	Az	Autókon-
szern	és	a	Magyar	Suzuki	Rt.	lényegében	ugyanannak	a	folyamatnak	–	a	magyar	
személyautó-gyártásnak	–	a	kezdete	illetve	a	folytatása.	1989-ben	még	nem	volt	
evidencia,	 hogy	megszűnik	 a	KGST,	 egyáltalán,	 hogy	új	 világrend	 alakul	 ki	 –	
a	japán	technológia	bevezetése,	a	gyártáshoz	szükséges	magyar	partnerek	ösz-
szeszervezése	azonban	komoly	kihívást	jelentett,	és	nagy	sikernek	könyvelte	el	
előbb	a	vegyesvállalat	megalakulását,	majd	a	termelés	beindítását,	a	beszállítói	
kör	megszervezését,	később	a	márkakereskedői	hálózat	kiépítését.	A	munka	dan-
dárja	már	el	volt	végezve,	amikor	onnan	a	Knorr-Bremséhez	került,	ahol	hasonló,	
de	mégis	más	feladat	várta:	az	első	időkben	a	gyárat	kellett	fejleszteni,	utána	–	
megszerezvén	a	piaci	felelősséget	–	a	terjeszkedés	következett.	Nagyságrenddel	
nagyobb	önállóságot	kapott	mint	a	Suzukinál,	ami	persze	ugyanekkora	felelős-
séggel	párosult:	a	német	tulajdonos	bízott	benne,	megadta	azt,	amire	mindenki-
nek	szüksége	van:	a	lehetőséget.	Visszatekintve	jól	látszik:	nagyjából	4-5	évente	
került	abba	a	helyzetbe,	hogy	döntenie	kellett:	 folytatja-e	ugyanazt,	ugyanúgy,	
vagy	–	másik	irányba	–	továbblép.	Eleinte	ezt	egy	vállalaton	belül,	az	Ikarusnál	
tudta	megtenni,	később	más	társaságoknál.	
Örömmel	 töltötte	 el	megszerezni	 és	beállítani	 egy	COCOM-listás	 tervező-

rendszert,	beindítani	a	robottechnológiát	az	Ikarusban	–	ezt	nem	lehetett	elfelej-
teni.	De	azt	sem,	amikor	aláírták	a	Magyar	Suzuki	vegyesvállalati	szerződést,	azt	
még	kevésbé,	amikor	Esztergomban	legördült	a	gyártósorról	az	első	magyar	Suzu-
ki	Swift.	Komoly	siker	volt	a	Knorr-Bremse	budapesti	K+F	intézetének	felavatása	
vagy	pedig	a	szerződés	aláírása	a	Kamazzal	vegyesvállalat	alapítására	–	mindezt	
magyarként,	egy	német	tulajdonú	világcég	képviseletében,	Oroszországban.	
Sok	mindenre	büszke.	Az	 Ikarus	abban	az	 időben	a	világpiac	egyik	 fősze-

replője	volt,	számított,	amit	ott	csináltak,	odafigyeltek	rá.	A	Suzuki	indulása	más	
szempontból	a	legfejlettebb	technológia	és	a	magyar	beszállítók	integrációját	je-
lenti,	a	Knorr-Bremsénél	a	K+F	intézet	olyasmiket	fejleszt,	amelyek	néhány	éven	
belül	forradalmasítják	a	nehéztehergépjárművek	biztonságát.	
Amikor	átvette	a	Knorr-Bremse	irányítását,	alig	valamivel	több,	mint	1	milli-

árd	forint	volt	az	árbevétel	–	2008-ban	már	meghaladta	a	36	milliárdot;	a	társaság	
közben	a	konszern	legnagyobb	európai	gyártóbázisává	vált.	De	nem	lehet	telje-
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sen	elégedett.	Sok	feladatot	megoldottak,	de	bőven	van	még	előttük	új	kihívás.	A	
vállalat	nemcsak	a	kibocsátott	darabszámot	illetően	fejlődik,	hanem	technológiai	
szinten	is:	megtették	a	kezdő	lépéseket	az	elektronikus	rendszerek	gyártása	felé,	
ami	legalábbis	üzenet,	hogy	merre	képzelik	a	jövőt.	Hatékonyságban,	minőség-
ben	azonban	 soha	nincs	 „végső	 állapot”,	mindig	 és	mindennél	 van	 jobb	–	és	
erre	 törekedni	 is	kell,	különben	kíméletlenül	elvesznek	a	globális	versenyben,	
csak	gondoljunk	Indiára	vagy	Kínára.	A	kutatás-fejlesztést	sem	lehet	abbahagyni,	
hiszen	új	ötletek	mindig	lesznek	és	ezek	mindig	előbbre	visznek.	És	persze	az	
orosz	piac	is	óriási	lehetőség,	amelyet	érdemes	kihasználni.
Vezérlő	elve:	mindig	többet	tudni,	folyton	fejlődni.	Ehhez	fontos	a	lehetősé-

gek,	a	kihívások	keresése,	ráadásul	ez	jóleső	szellemi	izgalmat	is	okoz.	Az,	ami	
új	–	technológia,	 folyamat,	 termék,	–	nem	veszély,	hanem	meg	kell	 tanulni	és	
máris	lehetőség.	Ha	nem	így	élne,	lehet,	hogy	szép	lassan	bekerítené	a	napi	rutin,	
és	nem	gondolkodna,	hanem	szinte	„automatikusan”	dolgozna.	Csakhogy	az	a	
robotok	dolga!	Vezetőnek	lenni	–	szerinte	–	csakis	ezzel	a	gondolkodásmóddal	
lehet	és	érdemes.
A	Menedzserek	Országos	Szövetségének	tiszteletbeli	elnökeként	nagyon	sok	

kollégát	személyesen	is	 ismer.	A	magyar	vállalatvezetőket	ma	már	nemzetközi	
mércével	mérve	is	igen	jónak	ítéli.	Megvan	bennük	minden,	ami	kell:	a	tudásra	
vágyás,	az	intuíció	és	empátia,	a	nyelvtudás,	a	mobilitás.	Ez	azért	 fontos,	mert	
egyre	többen	dolgoznak	pár	évig	külföldön,	majd	jönnek	vissza	–	és	hozzák	haza	
a	nemzetközi	tudást,	tapasztalatot,	ami	igenis	kell	ahhoz,	hogy	az	ország	műszaki	
színvonala,	általános	kultúráltsága,	civilizáltsága	fejlődjön.
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KU kapcsolófej gyártósornál alkalmazott ipari manipulátor
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Kell, hogy az ember alászálljon az éjszaka szívének mélyébe, 
sűrűjébe, és ne legyen segítségére még az a kis lámpa se, amely csak 
a szárnyakat vagy a kezét világítja meg; de egy vállnyival odábbtolja 

az ismeretlent. (Antoine de Saint-Exupèry)

Dr. Lustyik György
Gábor Dénes-díj 2005

Szarvason	 született	 1946-ban.	 Abban,	 hogy	 olyan	 pályát	 választott,	 amelyben	
életét	kutatással,	fejlesztéssel	tölthette,	meghatározó	szerepe	volt	tanítójának:	Az	
ötvenes	 évek	közepén	a	 Szegedi	 Egyetem	 tehetséges	 tanársegéd-jelöltjét,	mint	
osztályidegen	elemet	egy	isten	háta	mögötti	általános	iskolába	vezényelték,	ahol	
a	fogékonyabb	kisiskolásoknak	sokat	mesélt	olyan	csodákról,	mint	a	világegyetem	
rejtelmei,	a	relativitás	elmélete,	vagy	az	atomok	világa.	Egy	életre	megfertőződött	
ezekkel	 a	 gondolatokkal.	 A	 rendkívül	 színvonalas,	 kemény,	 szilárd	 természet-
tudományos	alapokat	nyújtó	Debreceni	Vegyipari	Technikumban	pedig	végleg	
eldőlt,	hogy	természettudományi	pályát	választ.	1971-ben	a	Debreceni	Kossuth	
Lajos	Tudományegyetemen	szerzett	fizikus	diplomát.
A	Debreceni	Orvostudományi	Egyetem	Patológiai	 Intézetében	kezdte	pá-

lyafutását	az	egyetem	elektronmikroszkópos	laboratóriumának	munkatársaként.	
Kezdetben	csak	átmeneti	kitérőnek	gondolta	a	„kirándulást”		a	biológia	területé-
re,	de	gyorsan	bekapcsolódott	az	intézet	kutatási	programjába.	A	só	és	elektrolit	
háztartás	 (renin	 angiotensin	 aldosteron	 rendszer)	 szabályozásával,	 kvantitatív	
morfológiai	módszerek	fejlesztésével	foglalkozott	–	ebből	a	témakörből	készí-
tette	el	egyetemi	doktori	értekezését.	1979-től	az	egyetem	Verzár	Frigyesről	el-
nevezett	Gerontológia	Laboratóriumának	munkatársaként	a	celluláris	öregedés	
molekuláris,	 biofizikai	mechanizmusainak	 kutatásával	 foglalkozott.	Analitikai	
elektron	mikroszkópos	 (EDAX)	mérési	eljárásokat	 fejlesztett	 az	 ideg-,	máj-	és	
izomsejtek	 intracelluláris	 víztartalmának,	 valamint	 só	 és	 elektrolit	 összetétel-
ének	mérésére.	A	Tokyo	Metropolitan	Institute	of	Gerontology	vendégkutatója-
ként	membránfehérjék	mobilitásának	mérésére	alkalmas	fluoreszcens	technikák	
(FRAP)	fejlesztésével	és	alkalmazásával	foglalkozott.	’A	sejtmembrán	biofizikai	
tulajdonságainak	 és	 a	 citoplazma	 fizikai	 kémiai	 jellemzőinek	 változása	 öre-
gedéskor’	 témakörből	1984-ben	védte	meg	kandidátusi	értekezését.	1985-87.	
között	 a	 Minnesotai	 Egyetem	 vendégkutatójaként	 dolgozott	 Minneapolisban	
(USA),	 ahol	 az	 immunrendszer	 celluláris	 öregedési	mechanizmusainak	 kuta-
tására	 fejlesztett	áramlási	citometriai,	 sejtanalitikai	eljárásokat.	1994-től	a	Pé-
csi	Orvostudományi	Egyetem	Biofizikai	Intézet	docense,	megszervezte	és	irá-
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nyította	az	intézet	Sejtanalitikai	Laboratóriumát.	1996-2002.	között	az	intézet	
igazgatóhelyettese	volt.	
Tudományos	eredményeit	nemzetközi	 folyóiratokban,	konferenciákon	tette	

közzé.	Több	mint	60	közlemény,	könyvfejezet	és	kézikönyv	szerzője.	1974	óta	
oktatott	biofizikát	orvos-egyetemen	magyar	és	angol	nyelven,	részt	vesz	a	PhD	
képzésben.	Számos	hazai	és	nemzetközi	tudományos	és	szakmai	társaság,	bizott-
ság	tagja.
A	kutatás-fejlesztésbe	az	1980-as	évek	végén	kapcsolódott	be.	A	Minnesotai	

Egyetemen	töltött	évei	alatt	egyetemi	munkatársaival	alapította	meg	a	Soft	Flow,	
Inc.	céget	1987-ben,	amelynek	magyarországi	társvállalatát,	a	Soft	Flow	Hungary	
Kft-t	a	biotechnológiai	szakterület	egyik	élvonalbeli,	hazai	vállalkozásává	fejlesz-
tette.	1990-98	között	a	legjelentősebb,	gazdaságilag	is	sikeres	kutatás-fejlesztési	
eredményeket	sejtanalitikai	és	áramlási	citometriai	analízis	szoftvereivel	érte	el.	
Az	1993-ig	kifejlesztett	programcsomagok	a	nemzetközi	viszonylatban	is	az	első	
Macintosh	környezetben	működő	flow	citometriás	alkalmazások	voltak.	
A	Soft	Flow	Hungary	Kft.	1999-től	foglalkozott	a	rendkívül	ígéretes	multiplex	

mikrogyöngy	mátrix	 technológia	 támogatására	 szolgáló	 szoftverrendszerek	 fej-
lesztésével.	Az	első,	klinikai	és	kutatási	célra	szolgáló,	a	Kanadai	Egészségügyi	
Minisztérium	HIV	Laboratóriumaiban	tesztelt,	klaszteranalitikai	elveket	használó	
programcsomagot	a	Japán	Institute	of	Immunology	cég	vásárolta	meg.	A	követke-
ző	generációt	képviselő	(FCAP	Array)	programrendszer	világméretű	terjesztésére	
a	BD	Biosciences	multinacionális	nagyvállalat	(San	Jose,	USA)	kötött	szerződést	
a	céggel.
Pécsett	 vezette	be	és	 indította	el	–	Magyarországon	elsőként	 -	 a	multiplex	

mikrogyöngy	mátrix	 technológia	 fejlesztését.	A	program	megvalósítására	Euró-
pában	 is	 számottevő	 újdonságnak	 számító	 sejtanalitikai	 laboratóriumot	 hozott	
létre.	A	kifejlesztés	alatt	álló	technológiák	óriási	populációt	érintenek,	állategész-
ségügyi	és	környezetvédelmi	alkalmazási	területük	rendkívül	széleskörű.	2002-
2004	között	biotechnológiai	kutató-fejlesztő	laboratóriumot	szervezett	és	veze-
tett	Madisonban	(University	Research	Park,	Wisconsin,	USA),	egy	Small	Business	
Innovation	 Research	 pályázati	 program	 (SBIR,	 1	 43	 CA96379-01:	 Genomic	
Application	of	Suspension	Array	Technology)	megvalósítására.	A	program	része-
ként	 a	multiplex	mikrogyöngy	mátrix	 technológia	 eredményeinek	 értékelésére	
elsőként	vezették	be	mesterséges	 intelligencia	eszközök	(modell-független	’sta-
tisztikai’	módszerek)	alkalmazását.
Lustyik	György	ma	a	három	hazai	és	egy	külföldi	vállalkozást	magában	fog-

laló	Soft	Flow	cégcsoport	vezetője.	A	cégcsoport	biotechnológiai,	gyógyszerku-
tatási	együttműködésekből,	 saját	 fejlesztésű	élelmiszerbiztonsági,	diagnosztikai	
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kitek,	 technológiák	és	 informatikai	eredmények	értékesítéséből	biztosítja	a	cég	
nyereségességét	és	rendszeres	éves	növekedését.	Termékeit,	kapacitását	vezető	
multinacionális	nagyvállalatok	és	a	biotechnológiai	ipar	élvonalbeli	szereplői	ve-
szik	igénybe.	Lustyik	György	meggyőződése,	hogy	az	irányításával	működő	vál-
lalkozások	sikerességének	alapja	a	szakmai	követelményeknek	való	tudományos	
szintű	megfelelés,	a	szakma	szeretete	és	tisztelete,	a	szakmai	és	emberi	megbíz-
hatóság.	A	fiatal	kutatók	számára	a	Pécsi	Tudományegyetem	Doktori	Iskolájában	
való	részvétel	révén	természetes	lehetőség	a	PhD	fokozat	megszerzése.	A	magas	
minőség	iránti	igény	a	cégcsoport	valamennyi	munkatársa	számára	természetes,	
a	cégkultúra	része.
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A	Gábor	Dénes-díj	átadása	a	Parlamentben,	2005.	december	22-én.

Kóka János, Lustyik György, Garay Tóth János

Csoportkép a díjátadás után
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Experimentis est optima rerum magistra, azaz a Tapasztalás a legjobb 
Tudás – vallotta Paracelsus a XVI. században – és vallja Molnár Béla 

a XXI.században. 

Dr. Molnár Béla 
Gábor Dénes-díj 2007

Mint	magánember	és	mint	orvos,	igen	találónak	és	kifejezőnek	érzi	a	svájci	szü-
letésű	orvos	tömören	megfogalmazott	életszemléletét.	
Találó,	mert	a	XVI.	sz-ban,	a	reneszánsz	és	a	humanizmus	térnyerésével	hason-

ló	paradigmaváltást	élhetett	át	az	emberiség,	mint	amilyet	a	mai	kor	embere	él	meg	
nap	mint	nap,	az	élet	minden	területére	kiterjedő	digitalizációs	törekvésekkel.	
Kifejező,	mert	 a	 Tudás	 és	 a	 Tapasztalás	 örökérvényű,	 sok	 rétegű	 és	 állan-

dó	kölcsönhatására	 világít	 rá.	 Ez	 az	 Egyetemes	Kölcsönhatás	 tartja	mozgásban	
a	fejlődést,	innovációt,	hiszen	az	Emberiség	mindenkori	Tudása	csak	egy	olyan	
pillanatfelvétel	 a	Világról,	 ami	 folyamatos	kiigazításra	 szorul.	A	Tapasztalás	és	
annak	objektív	 leírása	nélkül	 a	Valóság	megértése	elképzelhetetlen.	Az	 igény,	
hogy	egyre	mélyebben	és	jobban	megértsük	a	mikro-	és	makrokörnyezetünket,	
végigkíséri	az	Emberiség	történetét,	melynek	egyik	állomása	a	Ma.	
Ma,	 a	 XXI.	 sz.	 embere	 a	 digitális	 szemléletmóddal	 olyan	 objektív	 leírásra	

alkalmas	 eszközrendszert	 dolgozott	 ki,	melynek	 alkalmazásával	 a	 Világ	 egyre	
mélyebb	összefüggéseit	értheti	meg…	csak	kutatni	kell.
Kutatni	és	tanítani	felelősség.	Az	a	felelősség,	amellyel	az	ember	hozzájárul-

hat	a	mindenkori	fejlődéshez.	Az	a	felelősség,	amellyel	vállalja	az	általa	kutatott	
világ	objektív	törvényeinek	maximális	átadását,	táptalajt	biztosítva	ezzel	a	jövő	
tudományos	eredményeinek.	
A	tanítványokkal	és	a	kutatótársakkal	folytatott	eszmecsere	során	olyan	témá-

kat	vitatnak	meg,	melyek	inspirálták	és	szervesen	hozzájárultak	a	digitális	mik-
roszkópia	kifejlesztéséhez.	A	digitális	mikroszkópia	olyan	eszköz	az	orvostudo-
mány	számára,	ami	új	alapokra	helyezi	az	orvoslást.	
Ezt	a	szemléletet	igyekezett	és	igyekszik	követni	mind	oktatói,	mind	tudomá-

nyos	tevékenységében,	1989	óta	a	Semmelweis	Egyetem	II.	sz.	Belgyógyászati	
Klinikáján	működő	 akadémiai	munkacsoport	 klinikai	 gyógyító,	 oktató	 és	 kuta-
tó	munkájában.	Kandidátusi	fokozatát	1995-ben	védte	meg	„Gyomor	lenyomati	
kenetek	quantitativ	DNS	vizsgálata	mikroszkópos	TV	képfeldolgozó	rendszerek	
segítségével”	c.	dolgozatával.	
A	virtuális	mikroszkópia	kifejlesztésének	ötlete	1996-ban	fogalmazódott	meg,	
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amikor	még	a	megvalósulásához	szükséges	technikai	eszközök,	elektromotorok,	
komputerek,	tároló	kapacitások	nem	voltak	láthatóak,	elérhetőek.	Az	akadémiai	
kutatást	a	hazai	és	külföldi	ipar	lehetőségeivel	ötvözve	indultak	el	csapatával	az	
új	technológiák	kidolgozásának,	fejlesztésének	útján.
A	Sejtanalitikai	Laboratóriumban	diplomamunkájukon	dolgozó,	Ph.D.	érte-

kezésüket	író	informatikusok	mellett	hasonlóan	elkötelezett,	az	ötletnek	bizalmat	
szavazó	mérnökökkel,	illetve	hazai	kis	optoelektronikai	gyártókkal	közösen	csi-
szolták	a	virtuális	alapokon	nyugvó	eszközt.	Az	IBM	Life	Sciences	üzletág	korán	
felismerte	 az	 új	 technológiában	 rejlő	 lehetőségeket	 és	 az	 anyagi	 támogatáson	
kívül	marketing,	sales	valamint	IT	tanácsadással	segítette	őket.
Az	első	profi	generációk	elkészültét	a	prototípusok	eladásának	bevételéből	

valósították	meg,	a	Carl	Zeiss	GmbH	igen	kiterjedt	nemzetközi	marketing	és	szer-
vizhálózatának	együttműködésével.	2004-ben	Innovációs	Nagydíjjal	honorálták	
erőfeszítéseit	a	digitális	hisztológiai	laboratórium	kifejlesztéséért,	annak	sikeres	
piaci	bevezetéséért.
Büszke	arra,	hogy	ezt	a	technológiát	hazai	vezető	intézmények,	úgymint	a	

SOTE,	az	EGIS,	a	Richter	Gedeon	is	alkalmazzák.	Ma	már	Európa-szerte,	mint	
piacvezető	 terméket	 tudják	 említeni	 olyan	 referenciákkal,	 mint	 a	 Karolinska	
Intézet	 (Stockholm),	 a	 Charite	 Kórház	 (Berlin),	 a	 Holland	 Rákkutató	 Központ	
(Amsterdam),	a	malmöi,	a	koppanhágai,	a	tübingeni,	a	regensburgi,	a	hamburgi	
egyetemek,	a	Pompidou	Kórház	(Párizs),	a	Walesi	Rákkutató	Hálózat,	a	Novartis	
(Svájc),	illetve	Ausztria	és	az	Egyesült	Államok	kutatóhelyei,	valamint	Anglia	és	
az	AstraZeneca	svédországi	kutató	laboratóriumai.
A	termék	sikeres	bevezetéséből	adódott	másodlagos	hasznot	további	fejlesz-

tésekre	fordította.	A	3DHISTECH	Kft.,	mint	spin-off	cég	magját,	korábbi	diákjai,	
egyetemi	hallgatóként	e	 fejlesztésben	már	 részt	vett	fiatal	 szakemberek	 immár	
céges	keretek	között	folytatják,	ipari	környezetben,	a	MTA	KFKI	Csillebérci	Ipari	
Parkjában.	Az	eredeti	fejlesztő	team	mára	új	generációval	és	funkciókkal	bővülve	
fejleszti,	gyártja	és	exportálja	a	virtuális	mikroszkóp	termékcsaládot.
Továbbra	is	folytatja	orvos-kutatói,	oktatói	tevékenységét	és	szükség	szerint	

részt	vesz	a	klinika	szerteágazó	napi	tevékenységében.
A	virtuális	mikroszkóp	közel	10	éves	fejlesztési	történetével	párhuzamosan	a	

Semmelweis	Egyetem	II.	sz.	Belklinikájának	Sejtanalitikai	Laboratóriumát	is	veze-
ti.	Itt	a	gasztroenterológiai	traktus	fekélyes	és	daganatos	elváltozásainak	moleku-
láris	biológiai	okait	kutatják	Ph.D.	hallgatók,	szeniorkutatók.	Nemzetközi	szinten	
elsőként	vezették	be	az	RNS	expressziós	array	alapú	vastagbél	biopszia	és	perifé-
riás	vér	analízist.	Ezekkel	a	kutatási	és	fejlesztési	eredményekkel	a	vastagbéldaga-
natok	hátterének	ismeretei	és	diagnosztikája	új	alapokra	helyeződtek.
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“Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, 
és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.”

Assisi Szent Ferenc

Dr. Monostori László
Gábor Dénes-díj 2004

1953-ban	született	Budapesten.	Matematikai	 tehetsége	hamar	megmutatkozott.	
Középiskolai	tanulmányait	a	Budapesti	Fazekas	Mihály	Gimnázium	matematika	
tagozatán	végezte.	Elsőéves	műegyetemi	hallgatóként	3.	helyezést	ért	el	az	orszá-
gos	Eötvös	Loránd	Fizika	Versenyen.	Tanulmányi	és	nyelvi	versenyeken	számos	
egyetemi	és	kari	versenyen	ért	el	kiemelkedő	eredményt;	több	TDK-dolgozatát	is	
díjazták.	Ötödéves	hallgatóként	felvételt	nyert	a	BME	Villamosmérnöki	Kar	ku-
tató-fejlesztő	irányultságú	C	tagozatára.	Tanulmányait	kitüntetéses	Szakmérnöki	
Oklevéllel	és	„summa	cum	laude”	minősítésű	egyetemi	doktori	címmel	zárta.
Egyetemi	hallgatóként	3	évet	dolgozott	 részmunkaidőben	az	MTA	SZTAKI	

Gépipari	Automatizálás	Főosztályán	és	tanulmányai	befejeztével	ott	is	helyezke-
dett	el	tudományos	segédmunkatársként.	Folytatta	az	elsősorban	Hatvany	József	
és	Horváth	Mátyás	által	akadémiai-egyetemi	együttműködés	keretében	megkez-
dett,	interdiszciplináris	felkészültséget	megkövetelő	gyártásautomatizálási	iskolát.	
Az	intelligens	gyártási	folyamatok	és	rendszerek	kutatását	célzó	iskola	kialakítása	
és	irányítása	már	Monostori	László	nevéhez	fűződik.	
Tevékenyégét	jól	jellemzi	hivatalos	méltatása	a	Gábor	Dénes	Díj	2004-es	oda-

ítélése	kapcsán:	„a	gyártási	hierarchia	különböző	szintjeire	jellemző	komplexitás,	
változások	és	zavarok	kezelésére	kifejlesztett,	a	mesterséges	intelligencia	és	a	gépi	
tanulás	módszerein	alapuló	új	megoldásaiért;	az	intelligens	gyártórendszerek,	di-
gitális	vállalatok	interdiszciplináris	kutatási	terén	végzett,	kiemelkedő	nemzetközi	
elismerést	 szerzett	 iskolateremtő	kutatásaiért;	egyetemi	 tanszékek	megszervezé-
séért	és	vezetéséért;	fiatal	kutatók	sorának	kineveléséért;	vezető	tisztségekben	is	
megnyilvánuló	hazai	és	nemzetközi	tudományszervezői	tevékenységéért”.	
A	kutatási	jelentéseket	nem	számítva,	eredményeit	több	mint	350	dolgozat-

ban	ismertette,	melyek	jórészt	kiemelkedő	nemzetközi	konferenciák	kiadványa-
iban,	 illetve	 referált	nemzetközi	 folyóiratokban	 jelentek	meg.	Eredményei	és	a	
gépipari	 automatizálás	 /	 gyártástudomány	 /	 intelligens	 gyártórendszerek	 /	 ter-
melésinformatika	 terén	 igen	 ritka	 publikációs	 aktivitása	 kimagasló	 nemzetközi	
visszhangra	leltek:	ismert,	1550	körüli	független	hivatkozásának	83%-a	külföldi	
szerzőktől	származik.
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Tagja	 az	 International	 Academy	 for	 Production	 Engineering	 (CIRP)	 és	 az	
European	 Academy	 on	 Industrial	Management,	 AIM	 szervezeteknek,	 az	 előb-
binek	 vezetőségi	 tagja.	 Monostori	 László	 elnökli	 az	 International	 Federation	
of	 Automatic	 Control	 (IFAC)	 9	 szekciója	 egyikét	 (Manufacturing	 and	 Logistics	
Systems).	 Nemzetközi	 elismertségét	 jelzi	 főszerkesztői	 posztja	 a	 CIRP	 Annals	
-	Manufacturing	 Technology	 és	 a	 CIRP	 Journal	 of	Manufacturing	 Science	 and	
Technology	folyóiratokban,	„associate	editori”	szerepe	a	Computers	in	Industry,	
az	 IEEE	Transactions	on	Automation	Science	and	Engineering,	 a	Measurement	
valamint	a	CIRP	Journal	of	Manufacturing	Systems	folyóiratban,	valamint	tagságai	
más	jelentős	folyóiratok	szerkesztőbizottságaiban.	
A	világ	legjelentősebb	műszaki	egyetemei	közül	jó	néhányban	(pl.	TH	Aa-

chen,	 MIT,	 University	 of	 California	 Berkeley)	 tartott	 szemináriumot.	 Korábbi	
Humboldt	ösztöndíja	is	jól	példázza	eredményei	elismerését.	
Kutatásait	mindig	elválaszthatatlannak	tartotta	oktatási	tevékenységétől.	Akadé-

miai-egyetemi	együttműködések	fő	szervezője,	tanszékek	(a	BME	SZTAKI-ba	kihe-
lyezett	Integrált	Gépészeti	Informatikai	Rendszerek	Tanszéke,	és	a	gépészkari	Gé-
pészeti	Informatika	Tanszék)	kialakítója	és	vezetője.	Jelenleg	a	Gyártástudomány	
és	–technológia	Tanszék	egyetemi	tanára.	Tanítványai	kilencszer	érdemelték	ki	a	
SZTAKI	doktoranduszi	díját,	és	négy	ízben	nyerték	el	az	MTA	Ifjúsági	Díját.	Mo-
nostori	László	1998	és	2001	között	Széchenyi	Professzori	Ösztöndíjban	részesült.	
A	„Professor	Honoris	Causae	Facultatis	Mechanicae	Universitatis	Miskolci-

nensis”	címet	2009-ben	ítélték	oda	Monostori	Lászlónak.	A	Magyar	Mérnökaka-
démiának	tagja.	Monostori	László	azon	ritka	kutatók	egyike,	akik	menedzsment	
diplomával	(MBA)	is	rendelkeznek.	Tizenötödik	éve	a	SZTAKI	tudományos	igaz-
gatóhelyettese.	2007-ben	a	SZTAKI	legmagasabb	elismerésében,	a	Benedikt	Ottó	
Díjban	részesült.	Az	ipari	cégek	közül	olyan	nagy	nemzetközi	cégekkel	dolgozott/
dolgozik	K+F	projektek	keretében	együtt,	mint	a	GE	Hungary,	AUDI,	BOSCH,	
PICANOL,	BECKER,	illetve	a	további	hazai	palettáról	pl.	Dunapack,	M-real,	Zalai	
Nyomda.	A	Hitachi	Production	Engineering	Research	Laboratory	(PERL)	kutató-
központtal	folytatott	szerződéses	K+F	munka	már	Japánban	közösen	benyújtott	
szabadalmat	is	eredményezett	(„Self-building	production	simulation	systems”).	
Tisztán	látja,	hogy	a	gyártástudomány	/	intelligens	gyártórendszerek	/	terme-

lésirányítás	területet	nem	lehet	“elefántcsonttoronyban”	művelni.	2002-ben	létre-
hozta	a	Fraunhofer	Társasághoz	tartozó	stuttgarti	székhelyű	Gyártástechnológia	és	
Automatizálási	Intézet	(IPA),	valamint	az	MTA	SZTAKI	közös	Virtuális	Intézetét.	
Monostori	László	vezetésével	kezdi	meg	az	első	magyarországi,	ú.n.	Fraunhofer	
Project	Center	a	működését,	a	kutatás,	az	egyetemi	oktatás	és	az	ipari	felhaszná-
lás	harmonizálási	célkitűzésével,	ami	Monostori	Lászlót	mindig	is	vezette.
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„A választott szakmát, csak nagy szorgalommal és kitartással
érdemes művelni.”

Dr. Páczelt István
Gábor Dénes-díj 2001

Nyírparasznyán	 született	 1939-ben.	 Szakmai	 pályafutása	 Debrecenben	 a	
Mechwart	 András	 Gépipari	 Technikumban	 indult,	 ahol	 1957-ben	 híradásipari	
technikusi	oklevelet	szerzett.	Ezt	követően	pályája		szorosan	kapcsolódik	a	Mis-
kolci	Egyetemhez,	illetve	jogelődjéhez	a	Nehézipari	Műszaki	Egyetemhez,	ahol	
gépészmérnökként	végzett,	majd	különböző	oktatói	és	vezetői	beosztásokban	a	
mai	napig	dolgozik.	Az	ifjú	mérnököt	Sályi	István	hívta	az	általa	alapított	és	ve-
zetett	Mechanika	Tanszékre.	Sokat	tanult	a	széles	látókörű,	igényes,	precíz,	ma	
már	 legendás	professzortól.	A	 tudományos	munkára	való	 felkészülését	Huszár	
István,	Béda	Gyula	és	Kozák	Imre	professzorok	segítették,	Ők	támogatták	külföldi	
aspirantúra	való	 jelentkezését	 is.	A	Leningrádi	Műszaki	Egyetemen	a	világhírű	
A.I.	Lurje	professzorhoz	került,	akinek	tanszékén	magas	szintű	oktatással,	pezsgő	
tudományos	élettel	 találkozott.	Kandidátusi	értekezése	a	vízturbinák	építésénél	
jelentkező	betonba	ágyazott	spirálházak	érintkezési	viszonyaival	foglalkozott.	A	
tanszék	munkatársai	V.	Sz.	Chernina	és	V.	M.	Fridman	által	kidolgozott	iterációs	
technikát	–	amely	a	numerikus	kontaktmechanika	megszületését	jelentette	–	si-
került	 továbbfejlesztenie	 arra	 az	 esetre,	 amikor	 a	 testek	 között	merevtestszerű	
elmozdulás	is	fellép.	Lényegében	az	aspirantúrája	alatt	találta	meg	azokat	a	témá-
kat,	amelyeket	a	későbbiek	folyamán	is	kutatni	valónak,	fontosnak	és	érdekesnek	
tartott,	az	érintkezési	problémák	vizsgálatát,	a	peremérték	feladatok	numerikus	
megoldásának	elemzését.
Hazatérve	bekapcsolódott	 az	 alkalmazott	mechanika	ágazaton	 tanulók	ok-

tatásába.	Mint	Szabó	János	akadémikus,	vendég	professzor	gyakorlatvezetője	fi-
gyelt	fel	a	modern	numerikus	mechanikában	a	végeselem-módszer	fontosságára,	
a	mérnöki	gyakorlatban	betöltött	egyre	növekvő	szerepére.	A	mérnöki	gyakor-
latban	kiemelt	szerepe	van	a	mechanikának,	mint	annak	a	tudománynak,	amely	
lehetővé	 teszi	 a	 különböző	mechanikai	 folyamatok	modellezését.	A	modellek	
kezelését	a	mérnöki	szemlélethez	jól	igazodó	végeselem-módszer	kiválóan	biz-
tosítja.	A	Tanszéken	–	a	témára	vonatkozó	nemzetközi	kutatásokkal	lényegében	
egy	időben	-	erőteljes	kutatómunka	indult	a	végeselem-módszer	elméleti	és	gya-
korlati	kérdéseinek	vizsgálatára.	Ösztönözték	a	munkát	az	ipar	részéről	érkező	
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igények.	A	90-es	évek	elejéig	életben	lévő	embargó	–	amely	többek	között	le-
hetetlenné	tette	a	külföldi	fejlesztésű	programok	bejutását	az	országba	–	sürge-
tő	igényt	teremtett	a	hazai	fejlesztésű	végeselem	programok	iránt.	A	Tanszéken	
számos	végeselem	programot,	programrendszert	fejlesztettek	ki.	Pl.	AUTOBUSZ	
–	az	AUTOKUT	részére,	BANYAVAG	a	KBFI	részére,	LAPÁT	a	GANZ-MÁVAG	
részére,	TESZGA	–	az	OMFB	megbízásából,	ROBOT	és	SIK	a	VIDEOTON	részé-
re,	ABRONCS	1,	2,	3	a	TAURUSZ	megbízásából,	TOMLO	1,2	a	MOL	számára,	
Fem3D	az	 Ipari	Minisztérium	megbízásából	 stb.	Ezekkel	a	programokkal	nagy	
bonyolultságú	 geometriával,	 terheléssel	 rendelkező	 rugalmas	 szerkezetek	 szi-
lárdságtani,	dinamikai	feladatainak	megoldására	nyílt	lehetőség.	
Az	 elméleti	 kérdések	 tisztázását	 jól	 szolgálták	 a	 különféle	 országos	 pályá-

zatokon	 (OTKA,	AMFK,	 FKFP)	 elnyert	 kutatási	 lehetőségek	 illetve	 nemzetközi	
kutatásokban	való	részvétel.
1977.	 január	 28-tól	 egy	 éves	 Keldis	 ösztöndíjas	 tanulmányút	 keretében	 a	

Szovjet	Tudományos	Akadémia	Mechanikai	Problémák	 Intézetében	 (Moszkva)	
tudományos	főmunkatársként	dolgozik.	
	Az	oktatás,	a	 tudományos	munka,	a	kutatás,	az	 ipari	 fejlesztések	egymást	

inspiráló	 tevékenységek	 voltak.	 A	 tanszéken	 1978-tól	 irányítása	 alatt	 dolgozó	
akadémiai	 végeselem	 kutatói	 csoportból	 hatan	 védték	meg	 doktori	 (dr.	 univ.)	
értekezésüket	 ill.	 4-en	PhD	 fokozatot	 szereztek.	 Jómaga	akadémiai	doktori	 ér-
tekezését	 védte	meg	1982-ben	–	Rugalmas	 rendszerek	 érintkezési	 feladatának	
vizsgálata	–	témában.	
Tudományos	munkássága	elismeréseként	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	

1987-ben	levelező	–	majd	1995-ben	rendes	tagjává	választotta.	
Szakmai	és	oktatói	munkásságával	párhuzamosan	életét	 jelentősen	megha-

tározták	 különböző	 vezetői	 feladatok,	 közéleti	 szerepek.	 Tizenegy	 évig	 volt	 a	
Nehézipari	Műszaki	Egyetem	Gépészmérnöki	Karának	dékánja,	egy	olyan	idő-
szakban,	amikor	lelkes	munkatársaival	együtt	lehetősége	volt	az	oktatás	tartalmi	
és	szervezeti	korszerűsítésére.	Az	1986/87-es	tanévtől	–	az	országban	elsőként	
–		vezették	be	a	karon	a	moduláris	oktatási	rendszert.	A	Kar	dékánjaként	kiemel-
kedő	módon	járult	hozzá	a	kari	oktató-	és	nevelőmunka	színvonalának	emelé-
séhez.	 Élve	 a	 tudományos	minősítés	új	 lehetőségével	 vezetésével	 kialakították	
a	Gépészmérnöki	kar	műszaki	tudományágaihoz	illeszkedő	Ph.D	képzés	rend-
szerét.	Dékáni	megbízatása	alatt	nagyon	 fontos	 feladatának	 tartotta	a	Kar	 ipari	
kapcsolatainak	ápolását,	 fejlesztését;	a	gazdasági	élet	 szereplői	mellett	a	hazai	
és	külföldi	felsőfokú	oktatási	intézményekkel,	kutató	intézetekkel	szerteágazó	és	
működő	kapcsolatok	kiépítését.	2000-től	öt	évig	általános	rektorhelyettes	volt	az	
akkor	más	sok	karú	valódi	universitásként	működő	Miskolci	Egyetemen.	Feladata	
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volt	 többek	között	a	kredit	 rendszerű	képzés	bevezetésének	megszervezése,	a	
minőségbiztosítási	rendszer	kidolgozása.
Több	országos	szervezet,	bizottság	tagjaként	lehetősége	volt	a	műszaki	okta-

tás-kutatás	fejlesztéséért	dolgozni	a	rendszerváltás	előtt	és	után	is.	1986-90	között	
tagja	volt	az	Országos	Középtávú	Kutatási	Terv	Műszaki	Tanácsának	és	elnöke	
az	Oktatási	Alprogram	Műszaki	Tanácsának,	ugyancsak	tagja	az	OMFB-6	K+F	
Programtanácsának	és	itt	is	elnöke	a	Műszaki	Tanácsnak.
1990-től	vesz	részt	a	Magyar	Akkreditációs	Bizottság	munkájában.	Tagja	volt	

az	 első	 Ideiglenes	 Bizottságnak,	majd	 különböző	 szakbizottságokban	 alelnök-
ként,	elnökként	dolgozott.	2000-től	a	MAB	műszaki-	és	természettudományi	kol-
légiumának	elnöke.
Szerencsés	embernek	tartja	magát,	mert	fiatalon	nagyszerű	kutatási	témát,	tu-

dományterületet	választott.	A	számítógépek	teljesítményének	viharos	gyorsaságú	
és	mértékű	növekedése,	a	számítástechnika,	az	informatika	tudományának	és	esz-
közrendszerének	néhány	évtized		alatt	bekövetkezett	fejlődése	korábban	elkép-
zelhetetlen	módon	megnövelte	a	numerikus	modellezés,	 illetve	a	végeselemes	
számítási	módszer	jelentőségét	és	lehetőségeit.	Ezt	a	hihetetlen	fejlődést	1968-
ban	–	az	URAL-2	számítógépet	használva,	amely	teremnyi	méretű	volt	és	a	nyári	
melegben	csak	éjszaka	lehetett	dolgozni	vele	–	nem	lehetett	előre	látni.	Hosszú	
pályája	során	a	technikai	fejlődés	új	és	új,	egyre	tökéletesebb	eszközöket	adott	
a	kezébe.	A	kontinuummechanika	elméletének	új	eredményei	a	fizikai	jelensé-
gek	 korábban	 nem	 lehetséges	mélységű	 és	 komplexitású	 elemzését,	modelle-
zését	 teszik	 lehetővé.	A	 számítógépek	 lehetőséget	 adnak	a	 felépített	modellek	
gyors,	megbízható	 kiszámítására,	 az	 eredmények	 látványos	 grafikai	megjelení-
tésére,	sokoldalú	elemzésre.	A	kapott	eredmények	körültekintő	értékelésével	a	
bonyolult	elméletek	a	mindennapos	mérnöki	gyakorlat	alkalmazott	eszközeivé	
váltak.	Ez	az,	ami	egy	alapkutatással	foglalkozó	gépészmérnök	számára	a	siker	
mércéje.
Igen	nagy	munkabírásával,	szorgalmával,	szakmaszeretetével,	erkölcsi	tartá-

sával,	szerény	viselkedésével,	életvitelével	kivívta	a	szakma,	munkatársai,	hall-
gatói	tiszteletét,	megbecsülését.	A	Harkovi	Műszaki	Egyetem	díszdoktorrá	avatja	
(1994),	többek	között	Szent-Györgyi	Albert	díjjal	(1993),	a	Borsod-Abaúj-Zemp-
lén	Megyei	Közgyűlés	Alkotói	Díjával	(1994),	Herman	Ottó	díjjal	(1995),	Pattan-
tyús	Ábrahám	Géza	díjjal	(1998),	az	MTA	Miskolci	Akadémiai	Bizottsága	Kitün-
tető	Tudományos	Díjával	(1998),	ill.	megosztott	Széchenyi	díjjal	(1999)	ismerték	
el	munkáját.
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A	Gábor	 Dénes-díj	 átadása	 a	 Tölösi	 Konferencia	 Központban	 2001.	 decem- 
ber	10-én

Pálinkás József, Garay Tóth János, Páczelt István

Csoportkép a díjátadás után.
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„Akár abban hiszel, hogy meg tudod tenni, akár abban, hogy nem,
 az élet mindig visszaigazol.”

(G. Ford)

Dr. Pap Géza 
Gábor Dénes-Díj 1996

Vegyészmérnöki	diplomáját	1966-ban	szerezte	a	Budapesti	Műszaki	Egyetemen.	
1966	 és	 1975	 között	 a	Nagynyomású	Kísérleti	 Intézet	munkatársaként	motor-
benzinek	minőségfejlesztésével,	 gázok	 adszorpciós	 tulajdonságainak	 kutatásá-
val,	 töltelékes	oszlopok	modellszabályainak	megalkotásával,	méretnövelésével	
foglalkozott.	1975-80	között	a	Budapesti	Műszaki	Egyetem	adjunktusa,	ahol	az	
oktatási	feladatok	ellátása	mellett	ércek	mikrobiológiai	kilúgozása	és	mezőgazda-
sági	hulladékok	hasznosítható	proteinné	való	konvertálása	volt	kutatási	területe.	
1980-1990-ig	a	Magyar	Szénhidrogénipari	Kutató-Fejlesztő	Intézet	tudományos	
igazgatójaként	 kőolajipari	 technológiák	 optimatizálása,	 petrolkémiai-	 és	 vegy-
ipari	kutatások	irányítása,	menedzselése	volt	a	feladata.	1990-től	nyugdíjazásáig	
(2001)	az	OLAJTERV	Rt.	vezérigazgatója	volt,	ahol	munkatársaival	létrehozták	a	
3D-s	ún.	Komplex	Létesítménytervező	Rendszert,	amely	a	térség	leghatékonyabb	
és	 legkorszerűbb,	 méreteit	 tekintve	 legnagyobb	 műszaki-tervezési	 műhelyévé	
vált,	de	világviszonylatban	 is	 jelentős	bázisnak	 számított.	2001-től	az	Olajterv	
Vagyonkezelő	Kft.	ügyvezetőjeként	olyan	magyar	vállalatkomplexum	létrehozá-
sával	foglalkozik,	mely	magas	színvonalú	EPC	tevékenységével	a	legnagyobb	eu-
rópai	mérnöki	vállalkozások	ellenfele,	esetenként	partnere	lehet.	A	mai	sikeresen	
tevékenykedő	Olajterv-csoport	 több	 komplett	 szénhidrogénipari	 üzem,	 létesít-
mény,	csővezetékrendszer	 létrehozását	 tudja	maga	mögött	Magyarországon	és	
külföldön	egyaránt.
1978-tól	műszaki	doktor,	1992-ben	euromérnöki	címet	kapott	a	FEANI-tól.
1992-ben	Eötvös	Loránd,	1996-ban	Gábor	Dénes,	2001-ben	Varga	József	és	

Segner	díj	kitüntetéseket	kapott.
Számos	tudományos	és	társadalmi	szervezet	tagja	és	tisztségviselője.
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A	Gábor	Dénes-díj	 átadása	a	Magyar	Szabadalmi	Hivatalban	1996.	decem-
ber	17-én

Szalai Gábor, Réti Vilmos, Pap Géza,Harsányi Kálmán
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“A Szép: igaz, s az Igaz: szép! – sose
áhítsatok mást, nincs főbb bölcseség!”

John Keats

Dr. Pap László
Gábor Dénes-díj 2005

Egyetemi	 tanulmányait	 1962-1967	 között	 végezte	 a	 Budapesti	 Műszaki	 Egye-
tem	Villamosmérnöki	Karán.	Kezdetben	az	elméleti	témák	vonzották,	de	pályája	
indulásától	érdeklődést	mutatott	 az	elméleti	problémák	gyakorlati	 alkalmazása	
iránt	is.	Még	hallgató	korában	demonstrátorként	dolgozott	Simonyi	Károly	pro-
fesszor	tanszékén.	
Az	 egyetem	 elvégzését	 követően	 a	 Barta	 István	 professzor	 által	 irányított	

Vezetéknélküli	Híradástechnika	Tanszékre	került,	ahol	az	elektronika	és	a	nemli-
neáris	áramkörök	témájának	oktatásába	kapcsolódott	be.	Ezen	a	tanszéken	dolgo-
zott	akkor	Házman	István,	aki	szakmai	és	mérnöki	pályájának	alakulását	döntően	
befolyásolta.	Vele	közösen	kapcsolódott	be	először	a	hazai	elektronikai	vállala-
tok	innovációs	tevékenységébe.	
Pályájának	további	szakaszát	alapvetően	meghatározta	az	a	tény,	hogy	1975-

ben	a	korábbi	tanszék	jogutódjának,	a	Híradástechnikai	Elektronika	Intézetnek	a	
vezetését	Csibi	Sándor	professzor	vette	át,	aki	a	tudományos	életet	általánosan	
felpezsdítette.	Csibi	professzor	a	tanítás	mellett	igen	nagy	súlyt	helyezett	a	kutató-
munkára.	Ebben	az	időben	Pap	László	érdeklődése	a	szinkronizációs	rendszerek	
elméleti	 és	gyakorlati	 témái	 felé	 fordult,	 és	kandidátusi	 értekezését	 is	ebben	a	
témában	védte	meg.
Pap	 professzor	 az	 egyetemi	 doktori	 és	 a	 kandidátusi	 fokozat	megszerzése	

után	egy	ösztöndíj	keretében	az	Eidgenössische	Technische	Hochschule,	Zürich-
ben	 dolgozott,	 ahol	 egyrészt	 megismerkedett	 az	 ottani	 PhD	 képzés	 elméleti	
szinvonalával,	másrészt	bekapcsolódott	a	James	Massey	professzor	által	vezetett	
kutatásokba.	
A	80-as	évek	elején	Csibi	Sándor	meghívta	az	Intézet	Áramkörök	Osztályá-

nak	vezetésére	és	felkérte	az	Intézet	 igazgató	helyettesi	 feladatainak	ellátására.	
Az	Intézet	Áramkörök	Osztályán	belül	működött	a	Pap	László	vezette	elektroni-
kai	szakmai	és	tudományos	iskola.	Az	iskola	az	elektronikus	áramkörök	és	rend-
szerek	elméleti	és	gyakorlati	témáival	foglalkozott	nagymértékben	támaszkodva	
azokra	 az	 ipari	 célú	 kutatás-fejlesztési	 projektekre,	 amelyeket	 a	 kutatócsoport	
tagjai	a	hazai	vállalatok	számára	dolgoztak	ki.	
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Pap	László	1968	óta	foglalkozik	ipari	készülékek	fejlesztésével,	illetve	olyan	
elméleti	 és	 gyakorlati	 problémák	 megoldásával,	 amelyek	 közvetlenül	 felhasz-
nálhatók	 ipari	 berendezések	 és	 gyártmányok	 tervezésénél.	 Eredményei	 közül	
kiemelhetők	azok,	melyekkel	kapcsolatban	találmányokat	is	alkotott.	Ezek	elis-
meréséhez	kötődött	a	Gábor	Dénes	díj	is.
Kandidátusi	disszertációját	1980-ban,	a	tudományok	doktora	címért	beadott,	

a	szórt	spektrumú	rendszerekkel	foglalkozó	doktori	értekezését	1992-ben	védte	
meg.	2001-ben	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	levelező,	2007-ben	rendes	tag-
jai	sorába	választotta.
Oktatói	és	kutatói	munkájáért	 több	ízben	részesült	erkölcsi	elismerésben.	

1997-ben	 Eötvös	 Lóránt	 díjjal	 tüntették	 ki.	 1999-ben	 tudományos	 és	 oktatói	
munkájáért	elnyerte	a	Széchenyi-díjat.	2004-ben	megkapta	a	Simonyi	Károly-
díjat,	2005-ben	a	Magyar	Köztársasági	Érdemérem	Tisztikeresztjét	és	a	Gábor	
Dénes-díjat.
A	Budapesti	Műszaki	és	Gazdaságtudományi	Egyetem	és	a	Villamosmérnöki	

és	Informatikai	Kar	közéletében	több	poszton	vállalt	szerepet.	1994-től	2001-ig	a	
Villamosmérnöki	és	Informatikai	Kar	dékánja,	2001	és	2004	között	a	Budapesti	
Műszaki	és	Gazdaságtudományi	Egyetem	stratégiai	rektorhelyettese	volt.	1999-
től	2005-ig	elnöke	volt	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	Távközlési	Rendszerek	
Bizottságának.	
A	Híradástechnikai	Elektronika	Intézet	kettéválásával	1991-ben	alakult	meg	a	

Híradástechnikai	Tanszék,	melynek	1992	és	2008	között	a	vezetője	volt.	Fontos	
szerepet	játszott	és	játszik	a	Tanszék	életében	a	Pap	László	professzor	által	alapí-
tott	és	évekig	Imre	Sándor	professzor	által	vezetett,	a	mobil	hírközlő	és	informa-
tikai	rendszerekkel	foglalkozó	tudományos	iskola.	
Pályájának	egy	másik	meghatározó	eleme	a	Műszaki	Egyetemen	2005-ben	

létrehozott	Mobil	Innovációs	Központ,	amelynek	ma	is	elnökeként	dolgozik.	A	
Központ	megalakulásával	létrejött	egy	olyan	szervezet,	amely	hidat	teremtett	a	
kutatóhelyek,	a	szolgáltatók,	az	ipari	nagyvállalatok	és	a	hazai	kis-	és	középválla-
latok	között,	és	képes	volt	arra,	hogy	a	Magyarországon	és	Európában	is	gyakran	
emlegetett	innovációs	lánc	hiányzó	elemeit	kiépítse.	Ez	a	tevékenység	is	igazolja,	
hogy	Pap	László	hisz	abban,	hogy	az	elméleti	tudás	és	az	igényes	mérnöki	munka	
nem	válaszható	el	egymástól.
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„Ha nem tudod, hogy milyen kikötő felé
igyekszel, a szelek nem segítenek téged.”

Seneca

Dr. Petis Mihály
Gábor Dénes-díj 2006

A	dél	nyírségben	található	Nyírderzsen	születtet	1947-ben.	A	fölművelésből	élő	
nagy	létszámú	család	tagjaként	már	kisgyerekként	megtanulta	hogyan	lehet	aktív	
szereplője	a	családi	munkavégzésnek	és	hogyan	járulhat	hozzá	a	költségvetés-
hez.	A	szülők	magas	szintű	pedagógiai	érzékkel	tudták	érdekelté	tenni	a	család-
tagokat,	 aminek	 a	 végeredménye	 lett	 az	 a	 célirányos	 küzdeni	 tudás,	 amellyel	
az	apróbb	 feladatok	 teljesítésétől	el	 lehet	 jutni	a	 legnagyobbakig.	Minden	em-
ber	sikerek	elérésére	születik	csak	nem	biztos,	hogy	megkapja	azt	a	segítséget,	
amellyel	megfelelő	kitartást	szerezhet	a	sikereket	mindig	megelőző	nehézségek	
leküzdésére.	A	mai	mércével	mérve	viszonylag	szegényes	iskolai	környezetben	
a	 pedagógusok	 pozitív	 hozzáállásukkal	 pótolták	 a	 hiányosságokat	 és	mindent	
elkövettek	 hogy	 önállóságra	 és	 lényeglátásra	 neveljék	mindazokat	 a	 diákokat,	
akik	 fogékonyak	voltak	rá.	A	vidéki	élet	befolyásolta	a	pályaválasztást	 is,	ezért	
a	debreceni	Agrártudományi	Egyetemre	került,	ahol	1969-ben	agrármérnöki	és	
1980-ban	vállalatgazdálkodási	diplomát	szerzett.
Az	 egyetem	 elvégzése	 után	 a	 gyenge	 talajadottságokkal	 rendelkező	 közel	

tízezer	hektáros	és	ezerötszáz	 tagot	 számláló	nyírbátori	Termelőszövetkezetbe	
került,	ahol	különböző	vezetői	beosztások	után	1980-tól	a	szövetkezet	elnöke	
lett.	Nagy	kihívás	volt	a	gyenge	adottságú	és	nagy	taglétszámú	szövetkezet	élet-
ben	 tartása.	A	 legnagyobb	 innovációt	mindig	a	kényszerek	motiválják.	A	 több	
településen	élő	nagy	taglétszámú	gazdaság	eredményességének	folyamatos	fenn-
tartása	arra	ösztönözte,	hogy	feltárja	az	egyéni	és	csoportos	érdekeltségben	lévő	
lehetőségeket.
Az	érdekeltségi	rendszer	lényege,	hogy	mindenki	tud	önmagához	képest	na-

gyobb	eredményeket	elérni,	melynek	az	önköltség	feletti	hányadából	részesedett.
A	differenciálódott	 jövedelemszerzés	nagy	 feltűnést	keltett	az	akkori	korlá-

tozott	 önállóságot	biztosító	 rendszerben,	de	 a	 jelentős	 gazdasági	 és	 közösségi	
eredmények	miatt	a	párt	és	állami	vezetés	kezdeti	aggodalmaskodása	egyértelmű	
támogatásra	változott.	A	védett	érdekeltségi	rendszert	több	mint	száz	mezőgaz-
dasági	nagyüzem	vette	át	és	alkalmazta.	A	makrogazdaság	liberalizációja	is	elin-
dult,	melyhez	a	náluk	szerzett	tapasztalatokat	is	több	formában	felhasználták.	
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Az	1990-es	években	történő	gazdasági	és	tulajdonosi	átrendezés	után	egyre	
inkább	 a	bioenergia-kutatás	 és	hasznosítás	 kötötte	 le	 a	 figyelmét.	 Irányításával	
olyan	 környezetvédelmi	 célú	 biogáztermelő	 üzemet	 létesítettek,	mely	méretét	
és	fermentálás	technológiáját	tekintve	egyedi	a	maga	nemében.	A	biogáz	üzem	
magára	 irányította	 a	 biogáz	 és	 bioenergia	 kutatásban	 érdekelt	 hazai	 és	 külföl-
di	 szakemberek	 figyelmét.	 Kezdeményezésével	 biogáz-kutatási	 témában	 több	
kutatási	együttműködés	is	létrejött	a	debreceni,	a	budapesti	műszaki,	a	szegedi	
egyetemekkel	és	a	gyöngyösi	valamint	a	nyíregyházi	főiskolákkal.	Az	együttmű-
ködésben	egyértelművé	vált,	hogy	a	gyorsan	fejlődő	biogenergia-tudományban	
csak	úgy	lehet	eredményeket	elérni,	ha	kicsi	részekre	bontjuk	a	biogáz-kutatást	és	
a	párhuzamosan	elért	eredményeket	közösen	hasznosítjuk.	A	jó	eredményekkel	
üzemelő	biogáz	üzem	egyszerre	adott	helyet	és	lehetőséget	az	alap	és	alkalma-
zott	kutatásnak	és	az	elért	eredmények	hasznosításra	is	kerülnek	folyamatosan.
A	sikeres	fejlesztés	olyan	technológiai	szakmai	és	üzemeltetési	tapasztalatot	

szolgáltat,	mely	elérhető	segítséget	jelent	az	Európai	Unió	által	is	támogatott	ha-
zai	biogáz	projektek	beruházói	részére.	
A	Gábor	Dénes	 díj	 odaítélése	 óta	 közreműködésével	 három	olyan	 biogáz	

üzemi	 tapasztalatokat	és	 javaslatokat	 is	 tartalmazó	szakkönnyv	készült,	mely	a	
számos	publikáció	és	előadás	mellett	folyamatosan	rendelkezésére	áll	az	érdek-
lődő	beruházóknak.
Jelenleg	a	biogáz	fejlesztésben	és	üzemeltetésben	a	rendszer	hiánya	jelenti	a	

legnagyobb	gyakorlati	problémát	emiatt	elsősorban	a	nyírbátori	biogáztermelési	
rendszer	kidolgozása	foglalkoztatja.	A	termelési	rendszer	optimalizálja	a	ténye-
zőket	így	nem	jöhetnek	létre	minimumok,	melyek	értelmetlenül	leszűkítik	a	ter-
melés	lehetőségét	és	csökkentik	a	hatékonyságot.
A	megújuló	energiatermelés	terén	kifejtett	innovációs	tevékenységéért	a	Kör-

nyezetvédelmi	Minisztérium	innovációs	díjat	nyerte	el	a	beruházó	vállalat.
2005-től	a	Nyíregyházi	 főiskola	címzetes	 főiskolai	 tanára,	2007-től	pedig	a	

Debreceni	Egyetem	címzetes	Egyetemi	Docense	lett.
Az	általa	irányított	Bátortrade	Kft	2008	évtől	a	Debreceni	Egyetem	Agrártudo-

mányi	centrumának	mintagazdasága.
Több	ciklusban	 tagja	volt	a	Szabolcs-Szatmár-Bereg	megyei	és	a	nyírbátori	

városi	önkormányzatnak	és	jelenleg	alelnöke	a	megyei	Agrárkamarának.	
Korábbi	munkásságát	a	Szabolcs-Szatmár-Bereg	megye	Alkotói	díjjal	és	a	nyír-

bátori	város	Pro	Urbe	kitüntetéssel	ismerte	el.	A	Nyírbátor	Város	Önkormányzata	
2008	évben	a	Nyírbátor	városért	 több	évtizeden	keresztül	végzett	eredményes	
gazdasági	és	közéleti	tevékenységéért,	a	bioenergia	területén	elért	kimagasló	ku-
tató	munkájának	elismeréseként	Díszpolgári	címet	adományozott	részére.
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„Aki nem próbálja meg a lehetetlent,  
az a lehetségest sem fogja elérni soha.”  

(Goethe)

Dr. Rudas Imre
Gábor Dénes-díj 2006

A	Bánki	Donát	Gépipari	Műszaki	Főiskola	gépgyártástechnológia	szakán	szerez-
te	első	diplomáját	1971-ben	jeles	eredménnyel.	A	sikeres	tudományos	diákköri	
munkák,	 a	 főiskolán	 felkeltett	 elméleti	 szakmai	 érdeklődés	 irányította	 az	 ELTE	
alkalmazott	matematikai	szakjára,	amit	1977-ben	kitüntetéses	oklevéllel	fejezett	
be.	A	differenciálegyenletek	elmélete	vezette	az	irányításelmélet,	azon	belül	is	
a	robotirányítások	tématerületéhez.	1980	és	’83	között	az	MTA	SZTAKI	Vámos	
Tibor	által	vezetett	Ipari	Robot	és	Alakfelismerési	Osztályán	volt	aspiráns.	Itt	sze-
rezte	meg	azt	az	erős	elméleti	alapokon	nyugvó,	de	mégis	alkalmazásorientált	
kutatói	 vénát,	 ami	 munkásságát	 azóta	 is	 jellemzi.	 Kandidátusi	 disszertációját	
1987-ben,	MTA	 doktori	 értekezését	 2004-ben	 védte	meg.	 Értekezése	 tükrözte	
szerteágazó	 tudományos	érdeklődését.	 Eredményei	 közül	 csak	 ízelítőül:	 az	el-
sők	között	ismerte	fel,	hogy	a	klasszikus	operátor	axiómarendszer	általánosítható	
és	több	új	operátorcsalád	bevezetésével	úttörő	szerepet	játszott	az	általánosított	
fuzzy	operátorok	bevezetésében.	A	nevéhez	 fűződő	operátorokat	sikeresen	al-
kalmazta	dinamikailag	csatolt,	többparaméteres,	erősen	nem-lineáris	mechatroni-
kai	rendszerek	irányítására,	képfeldolgozásra,	függvény	approximációs	feladatok	
megoldására.	Nemzetközileg	is	elismert	eredményeket	ért	el	robotok	irányítási	
problémáinak	megoldásában,	új	Petri-hálós	megközelítést	vezetett	be	a	számító-
géppel	segített	folyamattervezés	elméletének	megalapozására.
Viszonylag	későn,	csak	a	rendszerváltás	után	kapcsolódott	be	a	nemzetközi	

tudományos	életbe,	amelynek	mára	egyik	elismert	szereplőjévé	vált.	Jelenleg	az	
International	 Fuzzy	 System	Association	 alelnöke,	 több	 IEEE	 Society-ben	 töltött	
és	tölt	be	vezetői	funkciót,	számos	nemzetközi	tudományos	folyóirat	szerkesz-
tőbizottsági	 tagja.	 Az	 intelligens	 rendszerek	 és	 az	 informatika	 területén	 egye-
dülálló	 szimpóziumsorozatot	 alapított	 és	 szervez,	 amelyek	 célja	 alapvetően	 a	
Kárpát-medencében	 folyó	 szakmai,	 tudományos	munka	menedzselésén	 túl	 az	
e	területen	dolgozó,	oktató	magyarság	segítése,	összefogása,	eredményeik	nem-
zetközi	 tudományos	megmérettetésének	 lehetővé	 tétele,	elősegítése.	A	sorozat	
kiemelt	rendezvénye	a	Symposium	of	Hungarian	Researchers	on	Computational	
Intelligence	and	Informatics	éves	budapesti	rendezvény,	amelyhez	csatlakoznak	
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az	évente	állandó	helyszínnel	megrendezett	International	Symposium	on	Applied	
Machine	Intelligence	and	Informatics	(Kassa,	Herl’any,	Szlovákia),	International	
Symposium	on	Applied	Computational	Intelligence	and	Informatics	(Temesvár,	
Románia),	 International	Symposium	on	 Intelligent	Systems	 (Szabadka,	Szerbia)	
konferenciák,	 amelyekhez	 a	 változó	 helyszínű	 International	 Symposium	 on	
Logistics	and	Industrial	Informatics	társult.	1997-ben	alapította	meg	az	alapvető-
en	szintén	közép-	és	kelet-európai	területre	irányuló,	de	nemzetközi	közönséget	
vonzó	IEEE	International	Conference	on	Intelligent	Engineering	Systems	(INES),	
és	 2003-ban	 az	 IEEE	 International	 Conference	 on	 Computational	 Cybernetics	
(ICCC)	éves	konferenciákat,	amelyek	azóta	is	nagy	sikerrel	zajlanak.
Publikációs	 tevékenysége	 kiemelkedő,	 több	 mint	 450	 publikációja	 jelent	

meg	könyvekben,	folyóiratokban	és	konferencia	kiadványokban.
Rudas	Imre	jelentős	felsőoktatási	szerepet	tölt	be,	2003-tól	a	Budapesti	Mű-

szaki	Főiskola	rektora,	jelenleg	a	Magyar	Rektori	Konferencia	tiszteletbeli	elnöke,	
2008-2009-ben	a	konferencia	elnöke,	a	2006-2008	időszakban	pedig	társelnöke	
volt.	 2005-2006-ban	 a	 Főiskolai	 Főigazgatói	 Konferencia	 elnöki	 tisztét,	 2004-
2005-ben	pedig	a	Műszaki	Felsőoktatás	Rektori	Főigazgatói	Kollégiuma	elnöki	
tisztét	 töltötte	be.	Munkásságáért,	szakmai	eredményeiért	számos	szakmai	elis-
merést,	kitüntetés	kapott,	ezek	közül	a	Gábor	Dénes-díj	mellett	a	Magyar	Köztár-
sasági	Érdemrend	Tisztikeresztje	(polgári	tagozat),	az	IEEE	Fellow,	a	Kassai,	illetve	
a	Temesvári	Műszaki	Egyetemek	díszdoktori	címeit,	valamint	a	Szerb	Mérnök-
akadémia	külső	tagságát	érdemes	kiemelni.
Szakmai	sikereiben,	pályafutásában	nagy	szerepet	játszott,	hogy	mindig	nyi-

tott	az	újdonságokra,	az	állandó	megújulás	képessége	jellemzi,	soha	nem	lankadó	
aktivitása,	lelkesedése,	folyamatos	tenniakarása	lendíti	át	az	akadályokon,	s	viszi	
előbbre.	Igazi	vezető	egyéniség,	amelyet	alátámaszt	számtalan,	de	mindegyiket	
teljes	odafigyeléssel	ellátó	vezetőségi	beosztása,	s	emellett	remek	csapatjátékos,	
kollega	is	egyben.	Tudományos,	vezetői,	emberi	magatartását	a	soha	ki	nem	me-
rülő	ötletek,	a	magas	célok	kitűzése,	majd	elszántság,	kitartás,	munkabírás	a	meg-
valósításban	jellemzi.
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Sallai	Gyula	1945-ben	született	Budapesten,	a	Budapesti	Műszaki	Egyetem	(BME)	
Villamosmérnöki	Kara	Híradástechnika	Szakán	végzett	1968-ban,	ahol	egyidejű-
leg	tanári	diplomát	is	szerzett.	1973-ban	egyetemi	doktori,	1976-ban	műszaki	tu-
domány	kandidátusa,	1989-ben	akadémiai	doktori	fokozatot	szerzett,	1997-ben	
habilitált.	1990-ben	címzetes,	1997-ben	rendes	egyetemi	tanárrá	nevezték	ki.
Szakmai	tevékenysége	a	távközlés,	kilencvenes	évek	közepétől	az	infokommu-

nikáció	 (távközlés+informatika+média)	 különböző	 műszaki	 és	 menedzsment	
területeire	 terjedt	ki.	Kezdetben	a	BME	Vezetékes	Híradástechnikai	Tanszékén	
adatátvitellel	és	digitális	szűrőkkel	foglalkozott,	majd	1975-től	a	távközlő	háló-
zatok	tervezésének,	a	hazai	hálózat	digitalizálásának	vezető	kutatójaként	a	Pos-
ta	Kísérleti	Intézetben	dolgozott,	amelynek	1984-től	igazgatója	volt.	1990-től	a	
Magyar	Távközlési	Rt.	(MATÁV)	stratégiai	ágazati	igazgatója,	majd	szolgáltatási	
vezérigazgató-helyettese.	 E	 beosztásaiban	 a	MATÁV	 távközlésfejlesztési	 straté-
giájának,	majd	szolgáltatás-,	ügyfél-	és	vállalkozásmenedzsment	területeinek	ki-
alakítását	végezte.	1995-ben	a	Hírközlési	Főfelügyelet	(HIF)	nemzetközi	igazga-
tója,	1998-ban	szakmai	területekért	felelős	elnökhelyettese	lett.	E	beosztásában	
a	HIF	távközlési	és	informatikai	rendszerszabályozási	tevékenységét,	mérésügyi	
és	nemzetközi	munkáját,	valamint	az	erőforrásokkal	(frekvencia,	azonosító)	való	
gazdálkodást	 irányította,	már	1996-tól	évente	szervezte	az	InfoCommunication	
Trends	konferenciákat.	2001-től	a	BME	Távközlési	és	Telematikai	Tanszékén	tel-
jes	munkaidőben	a	 távközlésmenedzsment	professzora,	2002-től	a	 távközlő	és	
számítógép	hálózatokkal,	beszéd	és	multimédia	információs	rendszerekkel	fog-
lalkozó	tanszék	(2003-ban	névváltozással:	Távközlési	és	Médiainformatikai	Tan-
szék)	vezetője,	az	infokommunikáció	menedzsment	szakirány	felelőse.	2004-től	
2008-ig	egyidejűleg	a	BME	stratégiai	rektorhelyettese,	2006-tól	Gazdasági	Taná-
csának	választott	tagja.	
A	Hírközlési	 és	 Informatikai	 Tudományos	 Egyesület,	 a	Hírközlési	 Állandó	

Választott	Bíróság,	valamint	az	MTA	Távközlési	Rendszerek	Bizottság	elnöke.	Az	
MTA	közgyűlési	képviselője.	Tagja	a	Magyar	Mérnökakadémiának,	 a	Nemzeti	
Hírközlési	és	Informatikai	Tanácsnak,	a	„Networks”	és	„ICIN”	nemzetközi	szim-

“Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan 
sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna.” 

René Descartes (1596-1650)

Dr. Sallai Gyula
Gábor Dénes-díj 2006
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póziumok	irányító	bizottságának,	valamint	több	folyóirat	szerkesztő	bizottságá-
nak.	A	Budapesten	rendezett	Networks2008	elnöke	volt.	Eötvös	Lóránd	(1979),	
Békési	György	 (1983),	 Puskás	 Tivadar	 (1994),	 Baross	Gábor	 (2000)	 és	Gábor	
Dénes	 díjas	 (2006),	 a	 Köztársasági	 Érdemrend	 Tisztikeresztjének	 tulajdonosa	
(2005).
Szakmai,	 tudományos	és	vezetői	 tevékenységének	eredményei	 főképpen	a	

hazai	távközlő	hálózat	tervezéséhez,	technológiai	és	strukturális	korszerűsítésé-
hez,	 az	 infokommunikációs	 konvergencia	 modellezéséhez,	 kibontakozásának	
elősegítéséhez,	valamint	szolgáltatás-,	szervezet-,	szabályozás-	és	oktatásfejlesz-
tési	stratégiák	kialakításához	és	menedzseléséhez	kapcsolódnak.
Kutatási	 területe	 jelenleg	 az	 infokommunikáció	 stratégiái	 és	 szabályozá-

sa,	 amelynek	 fókuszában	 a	 nagysebességű	 hálózati	 és	 szolgáltatási	 infrast-
ruktúra	 (szélessávú	 internet)	 fejlesztésének	 stratégiai	 és	 tervezési	 kérdései,	 az	
infokommunikáció	 hazai	 számozási	 és	 címzési	 rendszerének	 korszerűsítése,	
valamint	a	távközlés,	informatika	és	média	konvergenciáját	előmozdítani	képes	
innovatív	műszaki	és	szabályozási	megoldások	állnak.	Az	elkövetkező	években	
várhatóan	e	területeken	folytatja	tevékenységét.
Bár	 szakmai	 életpályája	mindvégig	 az	 infokommunikációvá	 szélesedő	 táv-

közlés	behatárolható	szakterületéhez	kötődik,	érdeklődése,	munkapontja	szinte	
természetszerűleg	módosul	az	évek	során,	és	folyamatosan	a	stratégiai	jelentősé-
gű	kérdések	felé	irányul.	Így	történhetett,	hogy	néhány	éves	egyetemi	„tovább-
tanulás”	 és	 a	 rendszerelemek	 szintjéhez	 kapcsolódó	 tudományos	 tevékenység	
után	 egy	 meglehetősen	 éles	 váltással	 a	 hálózat	 egészének	 optimalizálása	 ke-
rült	 érdeklődésének	 középpontjába,	 kutatási	 eredményei	 országos	 jelentőségű	
hasznosságának	lehetőségétől	is	hajtva.	Ezt	követően	munkája	a	távközlő	háló-
zat	digitalizálásának	és	a	 távközlési	piac	 liberalizációjának	vállalati	kihívásaira	
adandó	műszaki	és	szervezeti	válaszok	megtalálásához	kapcsolódik.	Egy	újabb	
éles	fordulattal	már	az	infokommunikációs	konvergencia	trendeket	és	szabályo-
zási	kérdéseket	vizsgálja,	majd	a	tapasztalatok	rendszerezett	átadása,	az	oktatás-
kutatás-innováció	háromszögének	egy	egyetemi	szervezetben	való	megvalósítá-
sának	 törekvése	 vezérli.	 Vezetőként	 a	 rövid-	 és	 hosszútávú	 eredményesség	 és	
hatékonyság	 kiegyensúlyozott	 elérését	 helyezi	 előtérbe,	 amelyben	 a	 rövidtávú	
eredményességet	 leginkább	a	 szakmai	 teljesítmény,	a	 rövidtávú	hatékonyságot	
a	belső	szervezettség,	a	hosszútávú	eredményességet	a	fejlesztési	stratégia,	a	jö-
vőkép	és	proaktivitás,	a	hosszútávú	hatékonyságot	pedig	az	emberi	tényezők,	a	
közösség	tagjainak	felkészültsége	és	együttműködése	szabják	meg.
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„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
Weöres Sándor

Somosi László
Gábor Dénes-díj 2005

A	Miskolci	Nehézipari	Műszaki	Egyetem	elvégzése	1971-ben	nemcsak	azért	volt	
meghatározó	 számára,	mert	 biztos	 szakmai	 alapokat	 nyújtott,	 hanem	megadta	
mérnöki	 szemléletének	 alapértékeit	 is.	Olyanokat,	mint	 az	 igényesség,	 a	 pon-
tosság,	a	 fegyelem,	az	 inspiráló	és	együttműködő	közösségi	munka	 igénye,	az	
ismeretlen	felfedezésének	vágya,	ennek	nyomán	új	célok	kitűzése	és	kitartó	kö-
vetése…
Pályáját	a	Magyar	Villamos	Művek	ösztöndíjasaként	a	Pécsi	Erőműben	kezd-

te,	s	az	erőművi	energetikához	pályája	során	mindvégig	hű	maradt.	Későbbi	ve-
zetői	munkájában	különösen	hasznosnak	bizonyult,	hogy	a	Műszaki	Egyetemen	
1977-79	között	folytatott	gazdasági	mérnöki	tanulmányai	során	számviteli,	pénz-
ügyi,	jogi	ismeretekre	is	szert	tehetett.
Amikor	1985-ben,	39	évesen	a	Pécsi	Erőmű	igazgatója	lett,	első	teendőjének	

az	erőmű	korszerűsítésének	felgyorsítását	 tekintette,	melynek	középpontjában	a	
nagyhatékonyságú	kapcsolt	(koogenerációs)	hő-	és	villamos	energiatermelés	tech-
nológiai	fejlesztését	és	értékesítési	pozíciójának	megerősítését	helyezte.	A	prog-
ram	megalkotásánál	és	megvalósításánál	magabiztosságot	adott	az	a	 tény,	hogy	
ekkor	már	ő	(és	fejlesztési	csapata)	behatóan	ismerte	a	fejlett	országok	erőművi	
energetikáját,	köszönhetően	a	célirányosan	megválasztott	szakmai	együttműködé-
seknek,	tanulmányutaknak	Nyugat	Európában,	Egyesült	Államokban,	Japánban.
A	90-es	 évek	 közepén	–	most	már,	mint	 a	 jogutód	PANNONPOWER	 tár-

saságcsoport	 elnök-vezérigazgatója	 -	 újabb	 kihívással	 szembesült.	 A	 korábbi	
előrejelzések	bizonyossággá	váltak;	az	erőművet	tüzelőanyaggal	ellátó	pécsi	és	
komlói	szénbányák,	részben	a	magas	termelési	költségek	és	kockázatok,	részben	
a	bányavagyon	kimerülése	 illetve	 az	alacsony	energetikai	minősége	miatt	 ver-
senyképtelenné	váltak.	
A	fenyegető	helyzet	megoldására	vezetésével	az	ezredfordulóra	új	fejleszté-

si	 stratégiát	dolgoztak	ki.	Ennek	 lényege:	a	bányászat	programozott	 felhagyása	
és	-	Magyarországon	elsőként	-	a	Dél-Dunántúlt	villamos	árammal,	Pécs	városát	
távhővel	ellátó	Erőmű	biomassza	alapú	megújuló	energiára	történő	átállítása.	En-
nek	a	stratégiának	az	innovációs	újszerűsége	abban	rejlett,	hogy	nem	egyszerű-
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en	egy	erőmű	építését,	hanem	egy	Magyarországon	még	ismeretlen,	teljesen	új	
energetikai	vertikum	létrehozását	célozta	meg.	A	fejlesztési	program	időarányos	
része	(tüzelőanyag-váltás,	új	50	MW-os	biomassza	blokk	üzembe	lépése)	eddi-
giekben	sikeresen	megvalósult,	s	az	előirányzott	további	kettő	(35	és	50	MW-os)	
-	mezőgazdasági	eredetű	energiahordozóra	alapozott	-	energetikai	blokk	2013-ig	
megépítésre	kerül.
A	magyarországi	energetikában	áttörést	hozó,	de	a	dél-dunántúli	térség	szá-

mára	 is	 jelentős	 foglalkoztatási	és	környezetvédelmi	előnyökkel	 járó	 fejlesztést	
számos	elismerés	kísérte.	Az	általa	 irányított	vállalatcsoport	az	országos	„Inno-
vációs	Díj”	,	és	az	„Év	Nagyvállalata”	elismerésben	részesült,	személyesen	pedig	
Komló	valamint	Pécs	városa	Díszpolgára	címét	nyerte	el.
Nyugdíjkorhatár	 elérésekor,	 2007-ben	elköszönt	 a	PANNONNPOWER-nél	

betöltött	elnök-vezérigazgatói	beosztásától,	majd	2008-ban	a	francia	Dalkia	ma-
gyarországi	elnöki	tisztségétől.	
Szakmailag	továbbra	is	aktív	maradt.	Meggyőződéssel	vallja,	hogy	Magyar-

ország	részben	adottságai,	részben	az	itt	megszerzett	szakmai,	üzleti	tudás	és	ta-
pasztalat	okán	vezető	szerepet	tölthet	be	Európában	a	biomassza	alapú	megújuló	
energiatermelésben.	A	 kitartó	munkával	 elért	 innovációs	 előnyt	 azonban	 nem	
szabad	elveszíteni.	Tervei	között	első	helyen	-	egy	jelentős	tőkeerővel	rendelke-
ző	befektető	csoport	támogatásával	létesülő	-	magyarországi	biomassza	kis-erőmű	
hálózat	megvalósítása	 szerepel.	Határozott	 szakmai	álláspontja	 szerint	ez	csak	
akkor	lehet	hatékony,	ha	biomassza	előállítása	termelési	integrációban	történik,	
egységes	 logisztikai	 rendszer	 jön	 létre,	 az	erőművek	beruházása,	finanszírozá-
sa,	a	megtermelt	energia	értékesítése	összefogottan,	szinergiában	valósul	meg	és	
mindez	az	érintett	települések	számára	kimutatható	gazdasági	előnyökkel	jár.
Úgy	véli,	hogy	számára	az	innováció	egy	élményekben	gazdag	utazást,	izgal-

mas	kalandot	jelent,	melynek	során	azonban	nem	vállal	olyan	kockázatot,	mely-
nek	kezelésére	nincs	felkészülve.	Tapasztalatai	azt	mutatják,	hogy	az	innováció	
mindig	érdekek	mentén	jön	létre	vagy	bukik	el.	Vallja,	hogy	egy	innováció	csak	
rendszerbe	helyezve,	azaz	nemcsak	a	belső,	hanem	a	környezeti	összefüggéseit	
ismerve	és	alakítva	válhat	eredményessé.	A	sikeres	innovációhoz	azonban	min-
denekelőtt	tudás	és	tanulás	szükséges,	vállalatvezetői	gyakorlata	alapján	elsősor-
ban	szervezeti	tudás	és	tanulás,	az	ismeretek	és	készségek	portfoliójának	olyan	
fejlesztése,	mely	színvonalában	és	összetételében	is	megfelel	az	adott	innovációs	
cél	kívánalmainak.
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„Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes“.
Albert Einstein

Dr. Szabó Gábor
Gábor Dénes-díj 2004

Orvosi	tanulmányait	1973-ban	Pécsett	kezdte,	majd	1978-tól	Szegeden	folytatta,	
ahol	1979-ben	szerzett	általános	orvosi	diplomát.	Az	első	szemeszterben	okta-
tott	modern	molekuláris	biológia	olyan	nagy	hatással	volt	rá,	hogy	tudományos	
diákkörösként	csatlakozott	az	Orvosi	Biológiai	Intézethez.	Már	ekkor	elkötelezte	
magát	a	tudományos	pálya	iránt.	1978	őszétől	demonstrátor	lett	a	Szegedi	Orvos-
tudományi	Egyetem	Orvosi	Biológiai	Intézetében,	ahová	témavezetőjét,	Molnár	
János	professzort	követte,	akit	megbíztak	az	intézet	vezetésével.	
Végzés	után	egyetemi	gyakornokként	egy	évet	tölt	a	Szegedi	Biológiai	Központ-

ban,	ahol	elvégezte	a	Nemzetközi	Továbbképző	Tanfolyamot.	Itt	alkalma	volt	elsa-
játítani	a	Venetianer	Pál	akadémikus	által	hazánkban	elsőként	meghonosított	gén-
sebészeti	technikák	alapjait,	aki	felajánlotta,	hogy	csatlakozzon	az	általa	vezetett	
Biokémiai	Intézethez.	Dr.	Udvardy	Andor	kutatócsoportjában	a	magasabbrendű	
élőlények	génműködésének	szabályozásával	kezdett	foglalkozni.
1985-től	rövid	megszakítással	közel	5	évet	töltött	posztdoktori	ösztöndíjasként,	

majd	 vendégkutatóként	 a	Princetoni	 Egyetem	Biológiai	 Intézetében	 és	 a	Roche	
Molekuláris	Biológiai	Intézet	Idegtudományi	Tanszékén	az	USA-ban.	Ekkor	kezdett	
foglalkozni	az	idegrendszer	működésének,	fejlődésének	és	betegségeinek	génszin-
tű	vizsgálatával.	Amerikai	évei	alatt	sikerült	megklónoznia	egérből	az	idegrendszer	
működésében,	 fejlődésében	 és	 számos	 idegrendszerei	 betegség	 kialakulásában	
fontos	szerepet	játszó	gátló	neurotranszmitter,	a	GABA	szintéziséért	felelős	enzim	
(glutaminsav	dekarboxiláz)	egyik	génjét	és	annak	működését	jellemezni.	
Tanulmányútjáról	visszatérve	1991-ben	megalakította	a	Molekuláris	Neuro-

genetikai	Kutatócsoportot	az	SZBK	Biokémiai	Intézetében,	amit	1999-ig	tudomá-
nyos	főmunkatársként	vezetett.	1998-ban	szerzett	PhD	fokozatot	sejt-	és	mole-
kuláris	biológiából	 a	 József	Attila	Tudományegyetemen.	Kutatócsoportja	 ekkor	
kezdte	 transzgenikus	 technológiával	 tanulmányozni	 a	GABA-szintetizáló	 enzi-
mek	génjeinek	idegrendszer-specifikus	szabályozását.	Felfedezték	a	glutaminsav	
dekarboxiláz	embrionális	formáit	és	leírták	képződésük	mechanizmusát	is.
1999-ben	meghívást	kapott	Vizi	E.	Szilveszter	akadémikustól,	hogy	alakítsa	

meg	a	Kísérleti	Orvostudományi	Kutatóintézetben	a	Molekuláris	Biológiai	és	Ge-
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netikai	Kutatócsoportot,	ahol	2003-ban	megbízták	az	újonnan	létrehozott	Gén-
technológiai	és	Fejlődés-Neurobiológiai	Osztály	vezetésével	is.	Az	idegrendszer	
működésének,	fejlődésének	és	betegségeinek	molekuláris	és	genetikai	alapjaira	
fókuszáló	saját	kutatási	tevékenysége	mellett	integrálta	a	molekuláris	biológiai	és	
transzgenikus	technológiákat	az	intézet	klasszikus	neurobiológiai	kutatásaiba.
Kulcsszerepet	 játszott	 az	 intézet	 Orvosi	 Géntechnológiai	 Részlegének	 lét-

rehozásában	 is.	Ez	a	hazánkba	egyedülálló	európai	színvonalú	kutatási	 infrast-
ruktúra	2003-ban	 létesült	 a	Széchenyi	Terv	keretében	a	Richter	Gedeon	és	az	
MTA	 támogatásával	 azzal	 a	 céllal,	 hogy	 géntechnológiai	 hátteret	 biztosítson	
orvosbiológiai	 alap-	 és	 alkalmazott	 kutatásokhoz,	 valamint	 gyógyszergyári	 fej-
lesztésekhez.	 Irányításával	 a	 részleg	 az	 elmúlt	 néhány	 évben	 számos	 állat-	 és	
géntechnológiai	 technikát	 vezetett	 be	 és	 fejlesztett	 ki.	 A	 részleg	 támogatja	 az	
intézet	 nemzetközi	 szintű	 kutató-fejlesztő	 tevékenységét,	 továbbá	 szolgáltatást	
nyújt	akadémiai/egyetemi	kutatócsoportoknak	és	gyógyszergyáraknak	is.	Ez	ma-
gába	foglalja	genetikailag	módosított	egerek	vírusmentesítését,	genetikai	keresz-
tezését,	genotipizálását,	kísérleti	célokra	használt	kolóniák	előállítását,	és	olyan	
transzgenikus	egérmodellek	előállítását,	amelyek	segítik	 idegrendszeri	betegsé-
gek	patomechanizmusának	kiderítését,	a	gyógyításban	használható	molekuláris	
célpontok	azonosítását	és	fejlesztés	alatt	álló	gyógyszerek	tesztelését.	
Kutatócsoportja	olyan	genetikailag	fluoreszcensen	jelzett	idegsejteket	tartal-

mazó	egérmodelleket	is	előállít,	amelyeket	a	világon	több	mint	száz	laboratóri-
umban	használnak	az	idegrendszer	működésének	és	fejlődésének	tanulmányo-
zásához.	Az	együttműködés	eredményeit	eddig	30,	a	világ	vezető	tudományos	
folyóirataiban	megjelent	közleményben	ismertették.
A	 saját	 alapkutatási	 eredmények	 publikálása	 mellett	 fontosnak	 tartja	 azok	

gyakorlatba	való	átültetésének	segítését,	a	kifejlesztett	technológiák	átadását	az	
ipar	számára	is,	a	tudományos	utánpótlás	nevelését	és	a	tudományos	kutatás	tár-
sadalmi	hasznosságának	elfogadtatását.
Vezetése	alatt	számos	diplomamunka	és	disszertáció	készült	és	hallgatói	ki-

váló	eredménnyel	szerepelnek	diákköri	konferenciákon.	Rendszeresen	tart	egye-
temi	kurzusokat	és	ismeretterjesztő	előadásokat	is,	főleg	az	állati	géntechnológia	
alapjairól	és	gyakorlati	alkalmazásairól.
2002-től	4	évig	tagja	volt	az	MTA	Orvosi	Osztálya	Genetikai	Bizottságának,	

2004	óta	képviseli	Magyarországot	a	Kutatási	 Infrastruktúrák	Európai	Stratégiai	
Fórumának	munkabizottságában	és	2008-tót	vezeti	a	Nemzeti	Kutatási	Infrastruk-
túra	Felmérés	és	Útiterv	(NEKIFUT)	Projekt	Élettudományi	munkacsoportját.
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Soli Deo gloria!
Egyedül az Istené a dicsőség!

Dr. Szmola J. Ernô
Gábor Dénes-díj 1994

Kisgyermekként	egy,	a	fizikatanár	édesapja	által	előkészített	általános	iskolai	priz-
más	fénytani	kísérlet	fordította	érdeklődését	a	természettudományok,	szűkebben	
a	fizika	felé.	A	szarvasi	Vajda	Péter	Gimnázium	legendás	tanárai	segítették	abban,	
hogy	ne	csak	a	fizikát	„tanulja	meg”,	hanem	széleskörű	érdeklődését	szigorú	er-
kölcsi	rendbe	ágyazott,	rendszerezett	tudásanyaggal	elégítse	ki.	Ma	is	vallja,	hogy	
gimnáziumi	évei	során	szerezte	meg	a	kutatómunkához	és	vezetői	munkájához	
elengedhetetlenül	szükséges	szilárd	erkölcsi,	szellemi	alapokat.	Zenei	és	irodal-
mi	érdeklődése	is	ezen	évek	természetes	hozadéka.	A	mai	értékválságos	világban	
is	fontos,	sőt	talán	hatványozottan	is	az	szerinte,	hogy	a	tehetséges	(és	érdeklődő)	
fiatalok	követhető	példákat	lássanak,	kimagasló	tanáregyéniségekkel,	kutatókkal	
ismerkedjenek	meg.	Kell,	hogy	megéljék	 tanulmányaik	 során	 legalább	egyszer	
a	„kemény	tanulás	(áldozatvállalás)	—	kitartó,	szívós	munka	—	eredmény”	lánc	
semmivel	össze	nem	hasonlítható	katartikus	élményét.
Egyetemi	évei	során	Debrecenben	a	Berényi	Dénes	professzor	nevével	fém-

jelzett	 kísérleti	 atomfizikai	 iskola	 határozta	meg	 véglegesen	 tudományos	 élet-
útját.	Vendégkutatóként	 külföldi	 egyetemeken	 és	 kutatóintézetekben	 dolgozva	
előnyére,	 de	 mégis	 szomorúan	 megtapasztalhatta,	 hogy	 mennyire	 más	 olyan	
országokban	dolgozni,	ahol	megbecsülik	a	tudást,	a	kutató	embert,	és	ráadásul	
rendelkezésre	állnak	a	legfejlettebb	technikák	is,	nem	beszélve	az	igazi	kutatói	
szabadságról.	
Heidelbergből	hazatérve	úgy	érezte,	hogy	a	megszerzett	tapasztalatokat	min-

denképp	az	alapkutatásnál	szélesebb	körben,	talán	az	ipari	kutatás-fejlesztésben	
tudja	leginkább	hasznosítani.	A	90-es	évek	elején	megindult	külföldi	befekteté-
sek	óhatatlanul	olyan	tudású	ipari	kutatókat,	kutatásvezetőket	„követeltek”,	akik	
nem	voltak	jelen	akkor	Magyarországon.	
Hihetetlen	szerencseként,	és	további	életútját	nagyban	befolyásoló	mérföld-

kőként	élte	meg,	hogy	bekerülhetett	az	ország	akkori	egyik	legnagyobb	ipari	ku-
tatóintézetébe,	 a	 Tungsram	Kedves	 Ferenc	professzor	 által	 vezetett	 Bródy	 Imre	
Kutatóközpontjába.	A	Tungsram	1989-ben	GE	 (General	Electric)	 tulajdonba	ke-
rült,	és	tulajdonképpen	ez	adott	lehetőséget	arra,	hogy	az	intézet	vezetőjévé	válva	
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munkatársaival	 újra	 felvirágoztassa	 a	 kimagasló	 történelmi-szakmai	 örökséggel	
rendelkező	kutatóközpontot.	Szmola	Ernő	elérte,	hogy	„ablakok	nyíltak	az	elefánt-
csonttornyokon”,	kutató	munkatársai	a	cég	kiváló	fejlesztőivel	szorosan	együttmű-
ködve,	a	gyárakban	dolgozva	végezték	nemzetközi	szinten	is	elismeréseket	kivívó	
munkájukat.	Megértette	és	kutatóival	is	megérttette,	hogy	nemcsak	az	egyéni	siker,	
hanem	a	csapatmunka	sikere	is	számít.	Fontos	volt	számára,	hogy	a	magyarországi	
egyetemekkel	és	kutatóintézetekkel	folyamatos	munkakapcsolatban	tudja	intéze-
tét,	hiszen	mindig	azt	vallotta,	hogy	a	magyar	kutató,	a	magyar	mérnök	legalább	
annyit	„ér”,	mint	külföldi	kollégája,	így	elsősorban	magyarországi	tudással	akarta	
alátámasztani	eredményeiket.	Hogy	a	szakmai	alázat	nem	megalázkodást	jelentett	
az	akkoriban	jelentős	előnnyel	bíró	külföldi	kollégák	előtt,	mi	sem	bizonyítja	job-
ban,	mint	az,	hogy	kutatócsapata	világszerte	elismert	eredményeit	magyar	veze-
téssel,	de	nemzetközi	együttműködésben	érte	el	(a	foszforkutatás,	a	katódkutatás,	
a	kisülésfizika,	az	üvegkutatás	és	a	wolframkutatás	területein).	
Munkája	 során	mindig	 a	 konkrét	 eredményt,	 a	mérhetőséget,	 a	minőséget	

próbálta	szem	előtt	tartani.	Saját	bőrén	tapasztalhatta,	hogy	az	ipari	(gazdasági)	
környezetben	mindig	a	megvalósult	innováció	adja	az	„Eredmény”-t.	Az	iparban	
végzett	K+F	munka	másik	hozadéka,	hogy	a	kutató	megtanulja,	hogy	nincsen	
abszolút	tudás,	nincsen	befejezett	tanulási	folyamat,	nincs	(vagy	csak	igen	ritkán	
van)	egyetlen	jó	válasz.	A	verseny	mindig	újabb	és	újabb,	sokszor	megoldhatat-
lannak	látszó	kihívások	elé	állítja	az	embert.	Ezeknek	a	kihívásoknak	pedig	csak	
egy	biztos	erkölcsi	 és	 szakmai	alapokon	álló,	önmagában	és	 társaiban	bízó,	 a	
folyamatos	fejlődésre,	önképzésre	kész,	arra	időt,	energiát	is	szánó,	a	jövő	felé	
hittel,	bizakodva	forduló	ember	képes	igazán.
A	GE	lehetőséget	adott	számára,	hogy	nemzetközi	kutatás-fejlesztési	vezetői	

gyakorlatát	külföldön	is	kiegészítve	később	valós	gyártókörnyezetben,	a	terme-
lésben	dolgozva	komplex	felelősséggel	rendelkező	„general	manager”-é	válhas-
son,	megszerezve	az	ehhez	szükséges	pénzügyi,	közgazdasági	ismereteket	is.
Másodszor	 is	 (most	 az	 Amerikai	 Egyesült	 Államokból)	 hazatérve,	 külföldön	

megszerzett	 tudását	 vállalatvezetőként	hasznosíthatja	 az	autóiparban,	Magyaror-
szágra	települt	nemzetközi	gyártó	cégek	vezetőjeként.	Munkája	során	nagy	hang-
súlyt	fektet	a	szervezeti	innovációra	is,	a	folyamatos	fejlődésben	látja	vezetői,	mun-
katársai	jövőjét,	és	végső	soron	egy-egy	adott	cég	fennmaradásának,	eredményes	
működésének	zálogát.	
Szmola	Ernő	úgy	érzi,	hogy	az	életben	eddig	elért	szakmai	eredményei	mindig	

az	adott	területen	kifejtett	következetes,	kemény	munkának,	a	folyamatos	tanulás-
nak,	a	jó	értelemben	vett	alkalmazkodóképességnek,	az	alázatnak	és	az	emberek-
be,	azok	megújulási	képességébe	vetett	hitének	köszönhetőek.
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„Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény.”
Kölcsey Ferenc

Szoboszlai György
Gábor Dénes-díj 2007

Debrecenben	született	1946-ban.	Már	kezdettől	vonzódott	a	technika	világához	
különösen	az	autókkal	kapcsolatos	műszaki	ismeretekhez,	mégis	gimnáziumban	
folytatta	középiskolai	tanulmányait.	Bár	a	gimnázium	inkább	elméleti,	mint	gya-
korlati	 tudást	 adott,	 a	matematikai	 és	 fizikai	 ismeretek	 jó	megalapozása	meg-
határozónak	bizonyult	a	későbbi	tanulmányok	során.	Az	soha	nem	volt	kérdés	
számára,	hogy	 tanulmányait	műszaki	egyetemen	kívánja	 folytatni,	és	a	mérnö-
ki	pályát	választja.	A	Budapesti	Műszaki	Egyetem	Járműgépész	karán	1969-ben	
szerzett	 gépészmérnöki	oklevelet.	Noha	vonzódott	 a	 tervezői-fejlesztői	 felada-
tokhoz,	pályája	mégsem	kutatói	irányba	indult	és	fejlődött	ki.	
Első	munkahelye,	a	Magyar	Hajó	és	Darugyár	ugyan	kifejezett	 tervező-fej-

lesztő	feladatokat	kínált,	de	a	katonai	szolgálat,	és	más	családi	okok	miatt	egy	év	
után	munkahelyet	kellett	változtatnia.	Az	új	munkahelyén	–	a	Hajdúsági	Iparmű-
veknél	-	12	éven	át	technológia	és	gyárfejlesztéssel	foglalkozott.
Az	1970-es	években	az	ország	gazdaságirányításában	elindult	bizonyos	libe-

ralizáció,	aminek	eredményeként	lehetőség	nyílt	nyugati	technológiák,	gyártási	
módszerek	megismerésére	sőt	megvásárlására	is.	A	vállalat	ekkor	szerezte	meg	
a	(nyugat)német	AEG	licencét	korszerű	automata	mosógép	gyártására,	és	fejlesz-
tette	a	gyárat	és	a	gyártás	 technológiáját	korszerű	berendezések	és	módszerek	
alkalmazásával.	Ennek	az	átfogó	fejlesztésnek	meghatározó	irányítójaként	tevé-
kenykedett	 fejlesztési	 főosztályvezetőként.	 Közben	 nyelvet	 tanult,	 elvégezte	 a	
BME	gazdaságmérnöki	szakát,	és	vezetéstudományi	tanulmányokat	folytatott	az	
Országos	Vezetőképző	Intézetben.
1982-ben	újabb	nagy	változás	következett:	Esztergomba	költözött	és	a	Labor	

Műszeripari	 Művek	 jármű	 gyártó	 részlegének	 fejlesztési	 osztályán	 vezetőként	
folytatta	munkáját.	Igen	érdekes	probléma	volt	olyan	konténerszerű	járműfelépít-
mény	kifejlesztése,	amely	trópusi	körülmények	között	megfelelő	védelmet	tudott	
nyújtani	 a	 benne	működtetett	 rádióelektronikai	 berendezéseknek.	 A	 fejlesztés	
újszerű,	szabadalmaztatott	megoldást	eredményezett,	amely	kiválóan	megfelelt	
a	Magyarországon	nem	 szokásos	 követelményeknek.	Az	 eredmények	 ellenére	
munkája	és	annak	körülményei	nem	elégítették	ki.	Különösen	a	90-es	évek	ele-
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jén,	 amikor	 a	 gazdaságban	 végbement	 alapvető	 változások	 következtében	 na-
gyon	sok	vállalat-köztük	a	LaborMIM	is-válságba	került,	megérlelődött	az	újabb	
váltás	igénye.
1991-ben	döntötte	el	a	Suzuki	Motor	Co.,	hogy	Magyarországon	Esztergom-

ban	fogja	létrehozni	új	gyárát.	Ez	olyan	lehetőséget	kínált,	ami	abban	az	időszak-
ban	ritka	értékes	ismeretek	megszerzésével,	és	kihívó,	nagy	jelentőségű	felada-
tokban	való	 részvétellel	kecsegtetett.	Szoboszlai	György	már	a	Magyar	Suzuki	
születésének	kezdetén	bekapcsolódott	 a	gyár	 létesítésének	 folyamatába.	A	 ter-
melés	1992-ben	történt	megindításától	számos	feladatkört	látott	el	és	végigjárta	a	
ranglétra	különböző	fokozatait.	1999-ben	beválasztották	a	vállalat	igazgató	taná-
csába.	Ettől	kezdve	igazgatóként	először	a	termelés	és	ahhoz	kapcsolódó	terüle-
tek	szervezése	volt	a	feladatköre,	2004-től	a	minőségi	rendszer	fejlesztése	és	az	
új	gyártmányok	bevezetésének	előkészítése	jelentette	számára	a	nagy	kihívást.
A	Suzuki	 fejlesztéspolitikája	a	 Japánon	kívüli	vállalatai	esetében	 igen	óvatos	

volt,	így	kezdetben	a	Magyar	Suzuki	gyártmányai	is	a	gyártástechnológiai	fejleszté-
sek	Japánban	történt	gyakorlati	bevezetését	követően	kerülhettek	itteni	gyártásba.	
Fokozatosan,	a	vállalatnál	sikeresen	bevezetett	módszerek	eredményeinek	elis-
meréseként	 azonban	 az	új	 gyártmányok	bevezetésének	 előkészítése	 egyre	 na-
gyobb	mértékben	tevődött	át	a	Magyar	Suzukihoz.	2005-ben	az	SX4	modell	gyár-
tásának	bevezetése	során	történt	első	ízben,	hogy	annak	előkészítését	a	magyar	
vállalat	szakembereire	bízták.	Így	Japánban	a	gyártást	a	magyar	tapasztalatokat	is	
figyelembe	véve	csak	egy	negyedévvel	később	indították.	
Annak	ellenére,	hogy	a	vállalat	felső	vezetőjeként	több	alkalommal,	össze-

sen	közel	fél	éven	keresztül	a	helyszínen	tanulmányozta	a	japán,	főleg	a	Toyota	
gyártási	rendszeréből	származtatott	Suzuki	termelési	módszereket	–	SPS	–,	a	Ja-
pánban	hosszú	évtizedek	alatt	kifejlesztett	és	alkalmazott	legkorszerűbb	jármű-
gyártási	technológiák	innovatív	módon	való	adaptálása,	a	japán	vállalatirányítási	
rendszer	 és	 annak	 speciális	 elemeinek	magyarországi	 alkalmazásba	 vétele	 va-
lamint	az	igen	elismert,	de	Magyarországon	még	kevésbé	ismert	és	alkalmazott	
minőségirányítási	rendszer	hazai	viszonyokra	való	kidolgozása	és	installálása	vá-
rakozáson	felül	nagy	feladatot	jelentett.	Igazolva	látszott	az,	hogy	az	új,	innovatív	
megoldások	megtalálása,	kifejlesztése	csak	azok	sikeres	gyakorlati	megvalósítá-
sán	keresztül	hasznosulhatnak,	és	eredményezhetnek	valódi	értéket.	
Szoboszlai	György	pályája	során	2008-ban	történt	nyugdíjba	vonulásáig	kö-

vetkezetesen	azt	a	célt	követte,	hogy	realizáljon	és	működőképessé	tegyen	olyan		
innovatív	megoldásokat,	amelyek	azáltal	válnak	igazi	értékké	és	valódi	vagyon-
ná,	hogy	versenyképes	módon	alkalmazzák	azokat.		



100

„Ne nevesd ki a világot, ne is sirasd, hanem értsd meg!”
(Spinoza: Etika)

Dr. Tóth László
Gábor-Dénes-díj 2005          

„A	kis	Csibe	nagy	buksi,	a	 tojásból	most	bújt	ki.	Bámulja	a	világot,	Ő	még	
ilyet	nem	látott!”	–	szokta	volt	mondani	gyermekeinek	és	unokáinak.	Számára	
a	 „világ	bámulása”	közvetlenül	a	 II.	Világháború	utáni	zavaros	 időszakban,	
1946.	május	24-től	kezdődött	Debrecenben.	Mindössze	18	évet	töltött	Deb-
recenben,	de	bizton	állíthatja,	hogy	mindaz,	 ami	ott,	 gyermekéveiben	belé	
vésődött,	 örökre	 élete	 iránytűje	 maradt.	 Ebben	 az	 időben	 a	 tanítói	 pályán	
még	tanítók	voltak	és	nem	„tanerők”!	Máig	is	előtte	állnak	azok	az	emberek,	
akik	meghatározták	mentali-tását,	legyenek	azok	szakmai,	vagy	alapvető	em-
beri	 vonások.	 A	 szakmát	 tekintve;	mindig	 is	 gépészmérnök	 szeretett	 volna	
lenni,	noha	a	családban	a	legmagasabb	végzettség	a	„gépésztechnikus”	volt.	
Ez	sarkallta	arra,	hogy	a	műszaki	pályát	a	Mechwart	András	Gépipari	Techni-
kumban	kezdje.	A	Gábor	Dénes-díjban	részesültek	között	minimum	hárman	
(Páczelt	István	akadémikus,	Tisza	Miklós	professzor)	ebben	a	középiskolában	
végeztek,	de	a	szakmai	közélet	számos	kiválósága	is	ezen	iskola	padjait	kop-
tatta.	Itt	megkapta	mindazon	alapokat,	amelyek	szinte	könnyen	elvégezhetővé	
tették	a	Miskolci	Egyetem	Gépészmérnöki	Karának	Alkalmazott	mechanikai	
szakát.	Ez	a	szak	–	ugyanúgy,	mint	egész	élete	tanulói	és	oktatói	pályafutása	
a	 folyamatos	„oktatási	 reform”	terméke	volt,	amelyet	Sályi	 István	professzor	
álmodott	és	valósított	meg.	Alapja	a	szigorú	és	következetes,	mellébeszélést	
nem	tűrő	gondolkodást	igénylő	matematika	és	mechanika.	Ez	az	a	szemlélet,	
amely	egyben	lehetővé	tette	az	élet	minden	eseményének	objektív	elemzését	
beleértve	az	egyéntől	függő	helyzetek	értékelését	is,	az	egyéni	érdekek	valós	
felismerésével.
Az	első	generációs	értelmiségi	lét	természetesen	belső	frusztrációt	idézett	elő	

benne	is,	hiszen	nem	volt	előtte	családi	példa	arra	nézve,	hogy	mit	is	kell	tennie	
azért,	hogy	a	gyermekkorában	a	társadalom	„vezető	ereje”által	még	megvetett	ér-
telmiségi	réteg	befogadja.	Szerencsére	a	családi	körből	magával	hozott	„küzdeni	
tudás”	magasra	állította	a	mércét	minden	területen.	Ez	igaz	volt	akár	a	sporthoz	
köthető	mennyiségekről	(méter,	szekundum,	gólok	száma,	stb.),	akár	a	szellemi	
gyarapodásról	legyen	is	szó.	
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Az	egyetem	elvégzését	követően	 lehetősége	adódott	arra,	hogy	a	Miskolci	
Egyetem	Mechanikai	Technológiai	Tanszékén	maradjon,	az	ott	működő	akadé-
miai	munkaközösség	ösztöndíjasaként.	Az	első	ösztöndíjas	évre	egy	újabb	ha-
sonló	státusz	rakódott,	amely	igazán	mély	nyomokat	hagyott	benne,	hiszen	ezen	
időszakban	a	tanszék	alaptárgyai	(metallográfia,	roncsolásos-	és	roncsolásmentes	
anyagvizsgálat,	 hegesztés,	 mechanikai	 technológiák)	 mellett	 a	 mechanika	 kü-
lönböző	területeit	(szerkezetek	dinamikája,	szilárdságtan,	kinematika,	dinamika	
egyes	fejezetei,	stb.)	is	oktathatta.	Így	erősödött	meg	az	a	szemlélet	benne,	amely	
a	szerkezetek	biztonságát,	megbízhatóságát	a	maga	egészében,	az	anyag	–	hi-
bák	–	mezők	egységében	értékeli,	amely	összefoglalóan	„szerkezetek	integritása”	
kifejezéssel	illethető.	Az	ösztöndíjas	időszak	anyagi	szegénységén	felül	lehetett	
kerekedni	 azzal,	 hogy	 folyamatosan	 részt	 vehetett	 a	 tanszék	 által	 vállalt	 ipari	
feladatok	megoldásában,	akár	daruhidak,	ledőlt	daruk,	a	Barátság	Kőolajvezeték	
röntgenezéséről,	 akár	 a	gáz-	és	olajipar	különböző	nyomástartó	 rendszereinek	
üzemeltetési	biztonságáról	legyen	is	szó.	A	szinte	napi	ipari	kapcsolat	megadta	
azt	a	biztonságot,	amely	a	gyakorlatban	használható,	de	tudományosan	megala-
pozott	döntéseket	eredményezte.	Máig	is	megnyugvással	olvassa	az	akkor	még	
Nagyalföldi	Kőolaj-	és	Földgáztermelő	Vállalat	különböző	telephelyein	üzemel-
tetett	nyomástartó	edényeinek	gépkönyveiben	az	általa	30-40	évvel	ezelőtt	készí-
tett	„bejegyzéseit”	és	azt	mondja,	most	is	ezt	írná	(legfeljebb	most	még	néhány	
„titulust”	 írhatna	az	aláírása	mellé).	A	belső	kényszer	elindította	a	 tudományos	
pályán	 is.	Ezek	 termékei:	műszaki	egyetemi	doktori	cím	 (1974),	a	műszaki	 tu-
domány	kandidátusa	(1981),	a	műszaki	tudomány	doktora	(1995).	Disszertációi	
mindegyike	 közvetlenül,	 vagy	 közvetve	 ipari	 problémákhoz	 kapcsolódott.	 Az	
egyetemi	 doktori	 a	 ridegtörés	 kiküszöbölését	 eredményező	 helyes	 anyagmeg-
választáshoz	 kötődő	 ütve-hajlító-vizsgálathoz,	 annak	 információtartalmához,	 a	
kandidátusi	értekezés	a	ridegtörés	fizikai	alapjaihoz,	míg	az	akadémiai	doktori	
munka	már	a	fáradásra	igénybevett	szerkezetek	megbízhatóságához.	Soha	nem	
lévén	 tagja	 a	 társadalmunk	 „vezető	 erejét”	 adó	 csoportosulásnak	 az	 akadémi-
ai	 kutatócsoportból	 relatíve	 későn	 –	 1992-ben	 –	 került	 valódi	 oktatói	 státusz-
ba.	Előbb	címzetes	egyetemi	docensi,	később	egyetemi	docensi,	majd	1996-ban	
egyetemi	tanári	kinevezést	kapott	a	Miskolci	Egyetemen	a	Mechanikai	Techno-
lógiai	Tanszékre.	Még	ugyanebben	az	évben	egyidejűleg	felkérték	a	Debreceni	
Egyetem	Műszaki	Kara	főigazgatójának	és	a	Pungor	Ernő	akadémikus	által	elin-
dított	Bay	Zoltán	Alkalmazott	Kutatási	Alapítvány	miskolci	intézetébe.	Ez	utóbbit	
választva	 meghonosította	 hazánkban	 először	 a	 „szerkezetintegritás”	 kifejezést	
azzal,	hogy	egy	önálló	osztályt	hozott	létre	e	témakörhöz	kötődően	(máig	is	az	
intézet	 legeredményesebb	 részlege).	Mindig	 is	 olyan	 „csapatjátékos”	 volt,	 aki	
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vállalkozott	a	„csapatkapitányi”	szerepre	is.	Ennek	eredménye,	hogy	közvetlen	
munkatársai	közül	már	vannak	egyetemi	tanárok	(itthon	és	külföldön	is),	számos	
egyetemi	docens,	remek	ipari	szakemberek	és	a	miskolci	Bay	intézetet	jelenleg	
vezető	kiváló	szakember.	Ez	némi	megnyugvást	ad	részére	ahhoz,	hogy	mégsem	
volt	teljesen	hiábavaló	mindaz,	amit	közvetlen	környezetében	tehetett.	A	„tisztes	
szegénységbe”	született,	szinte	„nyelvi	analfabétaként”	cseperedett	gyermekként	
kemény	küzdelmek	során	érhette	el	azt,	hogy	előbb	orosz,	majd	angol	és	német	
nyelvterületeken	 befogadják.	 Ennek	 természetesen	meglettek	 a	 maga	 szakmai	
termékei	 is	 (folyóiratok	 szerkesztő	 bizottságainak	 nemzetközi	 tagságai,	 kutatá-
si	 projektek,	 nemzetközi	 konferenciák	 szervező	 bizottságaiban	 való	 részvétel,	
és	 igen	széles	baráti,	 szakmai	kapcsolatrendszer).	Az	egyesülő	Európa	kialaku-
lásának	 folyamatában	e	kapcsolatrendszer	 folyamatosan	 felértékelődött,	hiszen	
ebben	 eredményesen	 lehetett	 betölteni	 Észak-Magyarország	 (de	 akár	 hazánk)	
földrajzi	adottságaiban	gyökerező	„kelet-nyugati	híd”	szerepét	a	nemzetközi	ku-
tatási	együttműködésekben.	Ezt	számos	olyan	„brüsszeli	finanszírozású”	(PECO,	
Copernicus,	 Inco-Copernicus,	NATO,	EU	Keretprogramok,	TEMPUS,	 stb.)	pro-
jekt	 fémjelzi,	 amelynek	magjai	 a	miskolci	Bay-intézethez	kötődnek,	 amelynek	
keretében	 „kelet-nyugati”	 együttműködések	 valósultak	 meg.	 Ilyen	 nemzetközi	
projektben	szerzett	ismeretek	hazai	gyakorlati	megvalósításához	kötődött	a	Gá-
bor	Dénes-díj	 is,	 nevezetesen	 a	 „kockázat	 alapú	 karbantartás”	meghonosításá-
hoz.	A	MOL	Finomítói	Üzletágában,	Közép-Kelet	Európában	először	bevezetett	
rendszer	alapja	direkt	módon	következik	a	valódi	tulajdonosi	szemléletből,	ami	
egyszerűen	 a	 következőképpen	 fogalmazható	meg:	 az	 üzemeltetés	megkívánt	
biztonsági	szintjét	költséghatékonyan	tartsuk	fenn!	A	nemzetközi	kooperációban,	
a	miskolci	 Bay-intézet	 által	megvalósított	modellértékű	 rendszer	méretét	 talán	
úgy	is	lehet	jellemezni,	hogy	a	számítógépes	adatbázisba	40	m	magasságú	pa-
píralapú	adattömeg,	mintegy	3,5	millió	adat	került	betáplálásra	több	mint	3000	
nyomástartó	 edény,	 mintegy	 40.000	 csővezeték	 szakasz	 biztonságos	 üzemel-
tethetőségével	 kapcsolatban.	A	kész	 rendszer	költséghatékonyan	képes	választ	
adni	a	napi	szinten	felmerülő,	az	üzemeltetés	biztonságát	befolyásoló	bármely	
tevékenységgel	 kapcsolatban.	 Jogos	 a	 kérdés:	mit	 értünk	 „költséghatékonyság”	
alatt?	Röviden	a	válasz:	Csak	annyit	–	ne	többet,	de	ne	is	kevesebbet	–	költsünk	
a	biztonság	garantálására	amennyit	kell!	Ez	az	a	szemlélet,	amely	hozzásegít	a	
természet	–ahol	eleve	kódolva	van	a	folyamatos	optimumra	való	törekvés	folya-
mata-	valódi	működésének	megismeréséhez,	amelyet	Spinoza	maradandóan,	és	
mindenki	számára	elgondolkozatóan	fogalmazott	meg.
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Debreceni Egyetem

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány miskolci intézete

Miskolci Egyetem
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„Ha valahol a Jó gyökeret vert,
ott mindig a Szép készítette az utat.” 

(Kazinczy Ferenc)

Dr. Tulassay Tivadar
Gábor Dénes-díj 2008

1949-ben	született	Galántán.	Az	évszázadok	óta	Felvidéken	élő	család	a	törté-
nelem		turbulenciája	miatt	kényszerült	elhagyni	otthonát	és	telepedett	le	Buda-
pest	 környékére.	Gyermekkorában	 elsősorban	 az	 irodalom,	 a	 történelem	 és	 a	
zene	 érdekelte.	 Sokáig	 régész	 	 szeretett	 volna	 lenni.	Orvosi	 diplomáját	 Buda-
pesten	 szerezte	 1974-ben.	 Az	 orvostudomány	 kandidátusa	 (1983),	 majd	 dok-
tora	 (1989),	 az	MTA	 levelező	 (2001),	majd	 rendes	 tagja	 (2007).	 1985-86-ban	
Humboldt	ösztöndíjas	 vendégkutató	 a	Heidelbergi	 Egyetemen.	A	Semmelweis	
Egyetem	I.	sz.	Gyermekklinika	igazgatója	1993-tól,	egyik	alapítója	a	Semmelwe-
is	Egyetem	Klinikai	Doktori	 Iskolájának,	az	MTA	által	 támogatott	Nephrológiai	
és	Gyermekgyógyászati	Kutatólaboratórium	vezetője,	a	Szentágothai	Regionális	
Tudásközpont	 irányítója	 (2005-2009),	 a	 Semmelweis	 Egyetem	 rektora	 (2003-).		
Mesterei	Kovách	Arisztid,	Kerpel-Fronius	Ödön,	Kiszel	 János,	Miltényi	Miklós,	
Karl	Schärer	professzorok	voltak.	Tőlük	is	azt	tanulta,	hogy	a	természet	működé-
sének	megismerése	nemcsak	egy	izgalmas	intellektuális	játék,	hanem	annak	az	
önképzés,	mások	nevelésének	örömén	túl	társadalmi	hasznossága	van.	Meggyő-
ződése,	hogy	a	kutatás	nem	választható	el	az	oktatástól.	Csak	az	lehet	jó	oktató,	
aki	kérdéseket	 tud	feltenni	az	élet-	és	a	 társadalomtudományok	felé.	Tehát	 tud	
kutatni.	A	kutatáshoz	a	jó	kérdéseken	kívül	a	megfelelő	tudományos	módszertant	
is	ismerni	kell,	hiszen	csak	adekvát	módszerekkel	lehet	jól	megválaszolni	a	feltett	
kérdéseket.	Az	eredményeket	kritikusan	kell	analizálni	és	kommunikálni	a	tudós	
társadalom	 felé.	 Ez	 az	 alapja	 az	 oktatásnak	 is.	Vallja,	 hogy	 az	 egyetem	olyan	
interaktív	tudás-átadás,	ahol	a	tanár	maga	is	tanul	akkor,	amikor	a	diákot	oktatja.	
Egyébként	mindent	meg	lehetne	tanulni	könyvekből,	a	virtuális	egyetemeken.	De	
azok	a	hangsúlyok,	amelyek	a	tanár	és	a	diák	között	egy	ilyen	interaktív,	magas	
szintű	tudás-átadás	kapcsán	létrejönnek,	azok	jelentik	az	igazi	minőséget,	s	azok	
csak	az	egyetem	sajátjai.	
Kutatási	érdeklődése	az	újszülöttek	elektrolit-	és	vízháztartásának,	valamint	

veseműködésének	szabályozása,	ill.	az	éretlen	veseműködés	és	a	születés	utáni	
adaptáció	 zavarainak	 kardiovaszkuláris	 szabályozására	 gyakorolt	 késői	 hatása.	
A	kérdésnek	az	ad	 jelentőséget,	hogy	az	ezredfordulón	elfogadott	 tézissé	vált,	
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hogy	a	 születési	 súly	meghatároz	későbbi,	 felnőttkorban	manifesztálódó,	 első-
sorban	 kardiovaszkuláris	 betegségeket.	Az	 elmúlt	 években	 a	 kis	 születési	 súly	
és	a	felnőttkori	renális,	kardiovaszkuláris	és	endokrin	betegségek	összefüggését	
vizsgálta	 humán	 vizsgálatokkal,	 állatkísérletes	 modellt	 és	 molekuláris	 biológi-
ai	módszertant	 használva.	 Az	MTA	 általa	 támogatott,	 a	 Semmelweis	 Egyetem	
I.	Gyermekklinikáján	működtetett	 kutatólaboratóriuma	a	fiatal	 tudós	generáció	
nevelésének,	képzésének	 fontos	műhelye.	Az	elmúlt	15	évben	32	munkatársa	
szerzett	tudományos	fokozatot.		
	Jelentős	oktatási	és	tudományszervezési	tevékenységet	fejt	ki.	Három	nyel-

ven	oktat	a	graduális	orvosképzésben,	irányítja	a	Semmelweis	Egyetem	Klinikai	
Doktori	 Iskolájának	 egyik	 programját,	 szervezi	 a	 gyermekorvosi	 rezidenskép-
zést,	valamint	a	folyamatos	szakorvosi	továbbképzést.	Megszervezte	és	irányítja	
a	 Szentágothai	 Regionális	 Egyetemi	 Tudásközpontot,	 a	 Technológiai	 Transzfer	
Irodát.	Közreműködött	 az	NKTH	mellett	működő	Kutatási	 és	Technológiai	Ta-
nács	munkájában.	Nemzetközi	kapcsolatok	építésével	segíti	a	kutatási	hálózatok	
kiépítését	(Innsbruck,	Singapore,	Lübeck,	Los	Angeles,	Oxford).	
Kutatói	életpályája	az	élettudományokhoz	köti,	s	élete	nagyobbik	részében	

akadémiai	kutatást	művelt.	Alig	egy	évtizede,	felelős	vezetőként	döbbent	rá,	hogy	
igen	fontos	helye	van	a	felismert	összefüggések	hasznosításának,	a	technológiai	
transzfernek,	s	a	minden	kutatásban	benne	rejlő	innováció	elindításának	és	sike-
res	alkalmazásának.	A	Semmelweis	Egyetemen	–	értő,	fiatal	csapattal	–	sikerült	
korszerűen	megvalósítania	az	innováció	szervezeti	és	jogi	kereteit,	s	büszke	arra,	
hogy	ennek	konkrét	eredményei	mára	láthatóvá	is	váltak.		
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Vámos Zoltán
Gábor Dénes-díj 2008

1964-ben	 született	Budapesten.	1989-ben	villamosmérnök	diplomát	 szerzett	 a	
Budapesti	Műszaki	és	Gazdaságtudományi	Egyetemen.	A	GE	Hungary	Zrt.-hez	
1989	augusztusában	került	mint	fénycső	fejlesztő	mérnök.	1993	novemberétől	
már	a	Kompakt	Fénycső	Fejlesztés	vezetője.	1997	decemberétől	a	Kompakt	Fény-
cső	Fejlesztés	Szervezet	globális	minőség	vezetője.	1998	augusztusában	termék-
családot	váltott	egy	rövid	időre,	az	Autólámpa	Minőség	és	Technológia	Szervezet	
európai	vezetője	pozícióban.	1999	júliusától	ismét	a	Kompakt	Fénycső	területen	
a	Minőség	és	Technológia	Szervezet	globális	vezetője	lett.	2000	decemberétől	a	
GE	Hungary	Zrt.	Fényforrásfejlesztés	Európai	üzletág	Alelnöke,	Minőség	és	Tech-
nológia	vezető,	majd	2008	májusától	tölti	be	jelenlegi	pozícióját,	a	GE	Lighting	
Fényforrás	Fejlesztés	Szervezet	globális	igazgatója.
Zoltán	aktív	társadalmi	tevékenységet	folytat	a	különböző	szakmai	szerveze-

tekben	is.	2001-től	a	Budapesti	Műszaki	és	Gazdaságtudományi	Egyetem	társa-
dalmi	szenátus	tagja,	2005-2008	között	a	Magyar	Innovációs	Szövetség	Alelnöki	
pozícióját	 töltötte	 be,	míg	 2007	márciusától	mai	 napig	 a	Nemzeti	 és	 Kutatási	
Technológiai	Hivatal,	Kutatási	és	Technológiai	Innovációs	Tanács	tagja.
Az	első	lökést	a	műszaki	pálya	felé	kiváló	középiskolai	tanárai	adták.	Az	I.	

István	Gimnázium	legendás	matematika	és	fizika	oktatása	eldöntötte	a	kérdést,	
hogy	a	művészeteket	hobbiként	tanulmányozza	és	a	mérnöki	pálya	legyen	a	hi-
vatása.	A	gimnáziumban	megtanulta	a	tények	tiszteletét	és	azt,	hogy	sosem	állhat	
meg	a	tanulásban.	Ha	megáll,	lemarad	és	a	gyorsan	változó	világ	ellép	mellette.	
Ez	különösen	igaz	a	mérnöki	pályára	ahol	az	információk	digitális	hozzáférése	
és	megosztása	soha	nem	látott	adatmennyiséget	zúdít	az	emberekre.	Ezek	közül	
meg	kell	találni	az	egyén	számára	fontos	információkat	és	azokat	a	maga	haszná-
ra	fordítani.	Ez	nem	megy	folyamatos	képzés	és	tanulás	nélkül.	
A	Budapesti	Műszaki	Egyetem	szóbeli	felvételije	volt	egy	másik	meghatáro-

zó	élménye.	Ez	nem	egy	vizsga	volt	vagy	iskolai	felelet,	hanem	egy	beszélgetés	
Simonyi	professzor	úrral.	Soha	nem	kérdeztek	tőle	olyan	egyszerűen,	olyan	ne-
hezet.	De	nem	hagyta	magára	a	válasszal.	Segítette	és	rávezette	a	válaszra.	A	saját	
karriere	során	is	próbálja	az	ő	szemléletét	érvényesíteni.	Mindig	a	legnehezebb	
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kérdéseket	kell	feltenni	és	erre	keresni	kell	a	választ.	A	kereséshez	és	a	válaszok	
megadásához	okos	társak	és	egy	kiválóan	együttműködő	csapat	kell.	A	magányos	
tudósok	korszaka	lejárt	a	világban.	Ha	valaki	sikeres	akar	lenni,	át	kell	 lépni	a	
határokat	a	tudományterületek	és	az	emberek	között.
Nincsen	izgalmasabb	egy	termék	sorsának	végigkövetésénél,	az	első	ötlettől,	

a	 gyártáson	keresztül	 a	boltok	polcáig.	 Pályája	 során	mindig	 két	dolgot	 tartott	
fontosnak.	Az	első,	hogy	bármilyen	kiváló	ötlete	is	lehet	valakinek,	mindig	szem	
előtt	kell	tartani	a	végfelhasználók	igényeit.	Az	ő	visszajelzésük	nélkül	nem	lehet	
sikeres	terméket	fejleszteni.	A	második	a	környezetvédelem.	Minden	egyes	új	ku-
tatás	és	termékfejlesztés	célja,	hogy	kevesebb	energiával	és	szennyezőanyaggal	
létrehozható	és	használható	terméket	adjon	az	emberek	kezébe.	Ez	a	tudósok	és	
mérnökök	közös	felelőssége	a	jövő	generációi	felé.

A	Gábor	Dénes-díj	átadása	a	Parlamentben,	2008.	december	18-án.

Garay Tóth János, Vámos Zoltán, Molnár Károly
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„Jót, s jól, ebben áll a nagy titok”
Kazinczy Ferenc

Dr. Zárda Sarolta
Gábor Dénes-díj 2003

Közgazdász	oklevelét	1974-ben	szerezte	a	Marx	Károly	Közgazdaságtudományi	
(ma	Corvinus)	Egyetemen,	tervmatematika	szakon.	1976-ban	számítástudomány	
területen	egyetemi	doktori	címet	szerzett	gazdasági	folyamatok	digitális	szimulá-
ciója	témával.	Konzulense	Rabár	Ferenc	volt,	aki	később	is	bevonta	a	laxenburgi	
IIASA	Nemzetközi	Kutatóközpont	modellezési	projektjeibe.	1996-ban	védte	meg	
kandidátusi	 fokozatát	közgazdaságtudományban,	mely	az	oktatásmenedzsment	
aspektusaival	 foglalkozott.	Ekkor	már	mögötte	volt	az	első	magyarországi	 fran-
chise	üzletemberképző	főiskola	(IBS)	alapítása,	valamint	az	első	magyarországi	
távoktatási	informatikai	főiskola	(Gábor	Dénes	Főiskola)	alapításának	tapasztala-
ta.	Mindig	úttörő	munkát	végzett.
1974-1988-ig	információ-rendszertervező,	elemző,	szervezőként	dolgozott	

vállalati	 és	 államigazgatási	 projekteken	 a	 Számítógépalkalmazási	 Kutatóinté-
zetben	 (SZÁMKI)	 és	 az	 Államigazgatási	 Számítógépes	 Szolgálatnál	 (ÁSZSZ).	
Évekig	végzett	programozási	munkát	assembler,	és	magasabb	színtű	nyelveken	
egyaránt.	A	 legjelentősebb	programozási	munkája	az	ÁSZSZ	Honeywell	 szá-
mítógépének	az	erőforrás-felhasználást	regisztráló	programrendszere.	1988-tól	
a	SZÁMALK	Oktatóközpontban	új	oktatási	konstrukciók	kidolgozásán,	 illetve	
külföldi		oktatási	rendszerek	behozatalán,	adaptálásán	tevékenykedik.	Jelentős	
mértékben	segítette	az	országos	–	továbbá	az	egész	magyar	nemzet	területére	
kiterjedő	 –	 távoktatási	 hálózat	 didaktikai	 és	 gazdasági	 alapjainak	megterem-
tését.	A	rendszerváltás	hajnalán	1990-ben	könyvet	szerkeszt	„Kezdd	kicsivel,	
gondolj	nagyra”	címmel,	amely	a	kor	meghatározó	vállalkozási	útmutatója.	A	
könyv	címe	szimbolizálja	terveit,	és	megvalósított	projektjeit.	Az	1992-ben	ala-
pított	Gábor	Dénes	Főiskolára	napjainkig	közel	60	000	diák	iratkozott	be,	és	
több	mint	11	000	okleveles	mérnökkel	gyarapította	a	magyar	nemzet	értelmisé-
gét.	Ebből	1100	diploma	a	határon	túli	magyarlakta	területeken	került	kiadásra	
a	 távoktatási	módszer	alkalmazásának	köszönhetően.	A	 főiskola	vezetésében	
1992-1997-ig	 főigazgató	 helyettesi	 posztot,	majd	 1997-2002-ig	 a	 főigazgatói	
tisztséget	tölti	be.	2002-2007-ig	a	fenntartó	kuratórium	elnöke,	majd	2007-től	
jelenleg	rektor.
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A	Gábor	Dénes	Főiskolán	végzett	tevékenysége	mellett,	a	főiskola	egyik	ala-
pítójánál,	a	SZÁMALK-nál	1991	óta	az	oktatási	profil	vezetője,	2002-től	a	rész-
vénytársaság	vezérigazgatója.	Ezen	időszak	alatt	jött	létre	a	Számalk	Szakközép-
iskola,	a	University	of	Hertfordshire	magyarországi	kihelyezett	 tagozata,	amely	
már	1996-ban	BSc	és	BA	diplomát	adott	ki	Magyarországon.	Az	informatikai	kép-
zés	területén	az	első	magyarországi	hivatalos	Microsoft	oktatóközpont	és	hivata-
los	Prometric	vizsgaközpont,	majd	a	Cisco	és	Oracle	oktatóközpontok	létesültek	
irányítása	mellett.	Az	oktatástechnológia	 fejlődésével	megalakult	 az	 e-learning	
fejlesztő	műhely.	 Társszerzője	 volt	 a	Műszaki	 Könyvkiadó	 E-learning	 2005	 c.	
könyvnek,	melyben	a	legjobb	hazai	gyakorlatok	egyikét	ismerteti.	Nagy	hangsúly	
helyez	a	tudományos	konferenciák	szervezésére,	a	tehetséggondozásra.	A	Tehet-
ségpártolók	Baráti	Körének	Alapító	tagja.	Az	általa	vezetett	intézmények	számos	
hazai	és	nemzetközi	konferenciának	adtak	otthont.
A	nemzetközi	szakmai	és	tudományos	életben	aktívan	részt	vesz.	1992-95-ig	

a	Tempus	European	Joint	program	keretében	több	hónapot	tölt	az	angliai	Open	
Universityn	a	távoktatás	logisztikájának	és	menedzsmentjének	tanulmányozásá-
val,	amit	azonnal	alkalmaz	a	Gábor	Dénes	Főiskolán.	1996-tól	2002-ig	tagja	a	
European	Distance	Education	Network	(EDEN)	Executive	Committee-nek,	mely-
nek	keretében	2006-ban	a	társaság		EDEN	Fellow	elismerését	kapja.	
Tevékenységét	itthon	is	számos	elismerés	fémjelzi.	1998-ban	a	Neumann	Já-

nos	Számítástudományi	Társaság	Tarján	Rezső	emlékérmét	kapja	a	számítástech-
nikai	oktatásban	betöltött	szerepe	miatt.	2000-ben	az	Oktatási	Minisztérium	Fel-
sőoktatásért	emlékplakettjében	részesül.	A	2003-ban	kapott	Gábor	Dénes	Díj	után	
2009-ben	a	Magyar	Köztársaság	Tisztikeresztje	elismerést	tudhatja	magáénak.
Jövőbeli	terveinek	mottója	Gábor	Dénes	nyomán:	„A	jövőt	nem	lehet	megjó-

solni,	de	fel	lehet	találni!”		
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„Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve:
esze, tudománya, szorgalma által.“

       (Gróf Széchenyi István)

Dr. Závodszky Péter
Gábor Dénes-díj 2003

Závodszky	Péter,	az	MTA	rendes	tagja,	biofizikus.	Az	Akadémia	egyik	legered-
ményesebb	kutatóintézetének	az	Enzimológiai	 Intézetnek	 igazgatója,	egyetemi	
tanár,	 a	Magyar	 Biofizikai	 Társaság	 elnöke.	 Igazgatói	 tevékenysége	mellett	 to-
vábbra	is	irányítja	sikeres	kutatócsoportját,	s	 tudományos	eredményeivel	jelen-
tősen	hozzájárul	a	magyar	tudomány	nemzetközi	elismeréséhez.	Több	mint	150	
közleménye	 jelent	 meg	 nemzetközi	 folyóiratokban.	 Alapkutatói	 tevékenysége	
mellett	aktív	résztvevője	a	tudományos	közéletnek	és	intenzív	tudomány-	és	in-
nováció-szervező	tevékenységet	is	kifejt.	Az	MTA	Biológiai	Osztályának	elnöke.	
Elnöke	a	Magyar	Innovációs	Alapítványnak,	alelnöke	a	Magyar	Innovációs	Szö-
vetségnek.
Kutatásainak	egyik	fontos	eredménye	a	komplement	rendszer	klasszikus	és	

lektin	 útjában	 résztvevő	 proteázok	 autoaktiválódási	mechanizmusának	 felderí-
tése.	A	komplement	rendszer	a	természetes	immunitás	egyik	fontos	komponen-
se,	de	részt	vesz	az	adaptív	immunválasz	kialakításában	és	modulálásában	is	A	
komplementrendszer	 természetes	 szabályozó	 fehérjéje,	 a	C1-inhibitor,	 szerke-
zetének	meghatározásával	jelentős	áttörést	értek	el	megalapozva	a	szerkezetala-
pú	gyógyszertervezést	a	komplement	rendszer	működési	zavaraival	kapcsolatos	
gyulladásos	folyamatok	esetén.	
Závodszky	Péter	kutatócsoportjának	egy	másik	fontos	eredménye	a	flagelláris	

exportrendszer	jellemzése.	Ennek	az	eredménynek	az	alapkutatáson	kívül	nagy	
gyakorlati	jelentősége	is	van,	hiszen	lehetővé	teszi	új	elven	működő	bakteriális	
expressziós	 rendszerek	 kifejlesztését	 biotechnológiai	 és	 gyógyászati	 alkalma-
zásokra.	
A	sikeres	alapkutatási	tevékenység	során	felhalmozott	tapasztalatokat	felhasz-

nálva	számos	alkalmazott	kutatási	program	valósult	meg	a	Richter	Gedeon	Rt.-vel	
történő	együttműködésben.	Závodszky	Péter	tudományos	irányításával	jött	létre	
az	MTA	Enzimológiai	 Intézetében	egy	Kooperációs	Kutató	Központ,	 amely	az	
ipari	partnerek	számára	végez	biotechnológiai	tárgyú	K+F	feladatokat.	A	kutatási	
fejlesztési	projektek	során	az	utóbbi	öt	évben	öt	szabadalmi	bejelentés	is	készült.	
Rendszeres	és	 intenzív	oktatómunkát	 folytat	az	Eötvös	Loránd	Tudományegye-
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tem,	a	Pázmány	Péter	Katolikus	Egyetem	és	Los	Angelesben	a	Kaliforniai	Egyetem	
(UCLA)	kebelében.	A	Magyar	Akkreditációs	Bizottság	Biológiai	Szakbizottságá-
nak	társelnöke.	
„Az	igazi	kutatót	a	természetes	kíváncsiság,	a	megismerés	vágya	hajtja”	-	vall-

ja	Závodszky	Péter:	 „Nagyon	korán,	még	az	általános	 iskolában	elhatároztam,	
hogy	fizikus	leszek,	atomfizikus.	Tetszett	nekem	ez	a	szó,	imponált.	Tanáromtól,	
Hamza	Józseftől	hallottam,	valamikor	a	hatodik	elemiben,	hogy	ez	a	jövő	tudo-
mánya.	Debrecenben	 kezdtem	 az	 iskolát	 a	 Füvészkert	 utcában,	 a	 Református	
Kollégium	elemi	iskolájában.	Sok	időt	 töltöttem	a	kémia-	és	fizikaszertárban,	a	
szakkörökben.	Tanáraim	elláttak	szakkönyvekkel.	Ezeket	a	megsárgult	egyetemi	
jegyzeteket	ma	is	őrzöm.	Azt	hiszem,	ekkor	dőlt	el	a	sorsom.	Reálgimnáziumba	
jelentkeztem,	 a	 „Fazekasba”,	 ahol	 jó	 osztályba,	 jó	 tanárok	 keze	 alá	 kerültem.	
1954-ben	 az	 ország	másik	 végébe,	Győrbe	 költöztünk	 szerencsét	 próbálni.	 Itt	
szintén	meghatározó	 évek	 következtek.	A	 győri	 Révai	Gimnáziumban	Maróth	
Rezső	 lett	 az	 osztályfőnököm,	matematika-	 és	 fizikatanárom,	 az	 „ántivilágból”	
itt	maradt	nagyszerű	tanár	és	nevelő,	de	ilyen	ember	volt	történelem-,	magyar-,	
latin-tanárom	 is.	 Itt	már	nem	volt	 kérdéses,	hogy	fizikus	 leszek,	persze	ha	 fel-
vesznek	az	egyetemre,	ami	nem	tűnt	biztosnak,	hisz	akkoriban	a	származási	ka-
tegóriák	sokat	számítottak.	Debrecenbe	jelentkeztem	fizikusnak,	Szalay	Sándor	
iskolája	és	a	kísérleti	irányultság	miatt	ide,	s	nem	Budapestre.	Időm	nagy	részét	
az	Atommagkutató	 Intézetben	 töltöttem,	 innen	 jártam	 egyetemre	 és	 sportolni.	
Munkáimmal	a	tanulmányi	versenyeken	jól	szerepeltem,	s	innen	számítható	ku-
tatói	életmódom	kezdete.	Amikor	végeztem,	az	Enzimológiai	Intézetben	fizikust	
kerestek.	Straub	F.	Bruno	beszélgetett	velem,	azóta	itt	dolgozom.	Amikor	döntöt-
tem,	nem	témát,	hanem	iskolát,	szemléletet	választottam.	A	Karolina	úton	mindig	
tudták,	hogy	mi	van	a	világban,	s	az	elszigeteltségben	ez	nagy	érték	volt.	Straub	
elintézte,	hogy	Pasadenaba	a	„Caltech”-re	menjek	posztdoktornak	akkor,	amikor	
Pozsonynál	messzebb	még	soha	nem	jártam,	s	a	Szovjetunióból	 is	a	 legjobbat	
kaptam,	ahol	 -	megint	csak	Straub	személyes	kapcsolatai	 révén	-	Breszlerrel	 (a	
hidrofob	hatás	felismerője),	Engelhardttal	dolgozhattam.	1972-ben	lettem	önál-
ló,	de	egészen	1989-ig	a	keretek	merevek	és	 szűkre	 szabottak	voltak.	Közben	
dolgoztam	Oxfordban	 is,	 a	Nobel	 díjas	 Porter	 professzor	mellett.	 A	 pályázati	
rendszer	és	a	„szabad	verseny”	még	éppen	időben	jött,	hogy	kialakítsak	egy	nem-
zetközileg	is	versenyképes,	interdiszciplináris	műhelyt.	Azóta	döntően	itthon	dol-
gozom.	A	természettudományos	kutatómunka	társas	tevékenység,	eredményesen	
kutatócsoportokban	művelhető.	Szerencsés	esetben	-	és	az	én	esetem	ilyen	–	az	
elméleti	érdeklődésű	és	kísérleti	 irányultságú	kutatók,	a	 friss	elméjű	fiatalok	és	
a	tapasztalt	 idősebbek	együttműködésére	épül.	A	kutatás	és	az	oktatás	sem	vá-
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lasztható	el	egymástól,	a	kutatói	élmény	fontos	forrása	az	oktatói	hitelességnek	
és	a	diákokkal	való	kölcsönhatás	tartja	fenn	a	kételkedés	és	megújulás	képessé-
gét.	A	tudományos	felismerés	intellektuális	öröm,	az	eredmények	alkalmazása,	
a	praktikum	pedig	a	hasznosság	érzésének	 forrása.	Azért	 tartom	szerencsének,	
hogy	tudományos	életpályát	választottam,	mert,	életemben	sohasem	robotoltam,	
mindig	a	kedvtelésemnek	élhettem,	s	ennek	kapcsán	még	közvetlen	hasznot	is	
hajthattam,	az	oktatás	és	az	innováció	útján	annak	a	közösségnek,	amelybe	be-
leszülettem.”
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A	Gábor	Dénes-díj	 átadása	 a	 Tölösi	 Konferencia	Központban,	 2003.	 decem- 
ber	10-én.

Csoportkép a díjátadás után.
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Dr. Valastyán Pál
Gábor Dénes-díj 1997

1946-ban	született	Nagylakon,	ma	Szegeden	él.	
Olaj-	 és	 gázfeldolgozó	 szakon	 szerezte	 diplomáját	 1970-ben,	 1982-ben	 a	

műszaki	 tudomány	kandidátusa,	majd	1990-ben	a	műszaki	 tudomány	doktora	
lett.	8	szolgálati	szabadalom	és	25	publikáció	társszerzője.
Közel	3	évtizedig	dolgozott	az	olajipar,	illetve	a	MOL	különböző	területein.	
Olyan	kiemelt	jelentőségű	projekteket	menedzselt,	mint	az	algyői	mezőfej-

lesztés,	valamint	a	zsanai	földalatti	tároló	II.	üteme.	
2000-től	a	Szegedi	Tudományegyetem	innovációs	igazgatója	volt,	2005	óta	

nyugdíjas.
Jelenleg	 a	megújuló	 energiaforrások	 használatának	 elterjesztésére	 alapított	

spin-off	vállalkozás	vezetésében,	valamint	a	Tisza	Volán	Zrt.	felügyelő	bizottsági	
tagjaként	hasznosítja	gázipari	szakmai	ismereteit	és	menedzseri	tapasztalatait.
A	 Műszaki	 és	 Természettudományi	 Egyesület	 országos	 alelnökeként	 ill.	 a	

Csongrád	Megyei	Szervezet	elnökeként	az	innovációs	eredmények	nemzetközi	
és	regionális	elterjesztésében	tevékenykedik.
Meggyőződéssel	 vallja,	 hogy	 önmagunk	 folyamatos	 képzése	 a	 siker	 egyik	

titka,	mert	a	megszerzett	új	tudás	összekapcsolása	a	régivel	hozzásegít	új,	kreatív	
megoldások	megvalósításához.	A	jól	felkészült	szakember	saját	tudásának	átadá-
sával	segíti	személyiségének	kiteljesedését	és	átörökítését,	a	társadalom	fejlődé-
sét.	A	folyamatos	megújulás	a	gazdaságban	a	versenyképességet,	egyéni	szinten	
az	életminőséget	javítja.
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A	Gábor	Dénes-díj	átadása	a	Magyar	Fejlesztési	Bankban,	1997.	december	17-én.

Csoportkép a díjátadás után.
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Gábor Dénes-díjasok 1989-2008
nk	–	nemzetközi díj 

Bárác	Imre		 1989

Csató	János		 1989

Kóbor	László		 1989

Bódi	Béla		 1990

Ilinyi	János		 1990

Dr.	Lehoczky	László		 1990

Pelle	Gábor		 1990

Dr.	Selmeczi	András		 1990

Dr.	Szabó	István		 1990

Dr.	Vermes	Ágoston		 1990

Balogh	Tibor		 1991

	Dr.	Ferenczi	György				 1991

Dr.	Frank	József		 1991

Dr.	Ormós	Zoltán		 1991

Pázmányi	Gábor		 1991

	Dr.	Rapcsák	András				 1991

Dr.	Sigrai	Tibor		 1991

Dr.	Bárczy	Pál		 1992

Dr.	Bobest	Éva		 1992

Igali	Györgyné		 1992

Dr.	Körtvélyessy	Gyula		 1992

Marczis	Gáborné	dr.		 1992

Soós	Gábor		 1992

Dr.	Szundy	Tamás		 1992

Dr.	Budai	Zoltán		 1993

	Dr.	Cselényi	József				 1993

Dr.	Havas	Jenő		 1993

Dr.	Horváth	József		 1993

	Roboz	Péter		  1993

Dr.	Roska	Tamás		 1993

Tárcza	László		 1993

Dr.	Horváth	Gábor		 nk		1993

Dr.	Kristina	M.	Johnson		 nk		1993

Dr.	Bokor	József		 1994

Dr.	Farkas	Ottó		 1994

Dr.	Gordos	Géza		 1994

Juhász	Imre		 1994

	Dr.	Orbán	István				 1994

Dr.	Pakucs	János		 1994

Dr.	Szmola	J.	Ernő		 1994

Dr.	Horváth	Mátyás		 1995

Dr.	Magda	Sándor	 1995

Dr.	Nemcsók	János		 1995

Pápics	József		 1995

Dr.	Pázmándi	Gyula		 1995

	Dr.	Pungor	Ernő				 1995

Rubik	Ernő		 1995

Fodor	István		 1996

	Dr.	Harsányi	Kálmán				 1996

Dr.	Öllős	Géza		 1996

Dr.	Pap	Géza		 1996

Pomezanski	György		 1996

Réti	Vilmos		 1996

Szalai	Gábor		 1996

Dr.	Chris	J.	Jacobsen		 nk		1996

Dr.	Szipocs	Róbert		 nk		1996

Dr.	Bitó	János		 1997

Bolyky	János		 1997

Dr.	Hermecz	István		 1997

Dr.	Naszlady	Attila		 1997

Papp	Sándor		 1997

	Turi	János		 1997

Dr.	Valastyán	Pál		 1997

Bojár	Gábor		 1998

Havass	Miklós		 1998

	Dr.	Hertelendi	Ede				 1998

Dr.	Kürti	Sándor		 1998

Dr.	Marossy	Kálmán		 1998

Dr.	Schmidt	János		 1998

Dr.	Tisza	Miklós		 1998
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Csapody	Miklós		 1999

Dr.	Drozdy	Győző		 1999

Dr.	Kemény	Tamás		 1999

Dr.	Reszler	Ákos		 1999

Dr.	Rozsos	István		 1999

Dr.	Somlyódy	László		 1999

Dr.	Szunics	László		 1999

Dr.	Fogassy	Elemér		 2000

Dr.	Keviczky	László		 2000

	Dr.	Kovács	Magda				 2000

Lepsényi	István		 2000

Szalóczy	Zsolt		 2000

Dr.	Szász	András		 2000

Dr.	Szendrő	Péter		 2000

Dr.	Baranyi	Péter		 nk		2000

Dr.	Georg	Pretzler		 nk		2000

Dr.	Csikai	Miklós		 2001

Dr.	Darvas	Ferenc		 2001

Hetzmann	Albert		 2001

Dr.	Lajtha	György		 2001

Dr.	Mersich	Iván		 2001

Dr.	Páczelt	István		 2001

Dr.	Szatmári	Sándor		 2001

Dr.	Barkóczi	István		 2002

Dr.	Berta	István		 2002

Dr.	Fülöp	Ferenc		 2002

Dr.	Görög	Sándor		 2002

Dr.	Kóczy	T.	László		 2002

Csornai	Gábor		 2003

Dr.	Dömölki	Bálint		 2003

Dr.	Henk	Tamás		 2003

Dr.	Kádár	Imre		 2003

Dr.	Kiss	György	Botond		 2003

Török	Imre		 2003

Dr.	Zárda	Sarolta		 2003

Dr.	Závodszky	Péter		 2003

Dr.	Gali	Ádám		 nk		2003

Dr.	Pavel	A.	Belov		 nk		2003

Dr.	Marosvölgyi	Béla	 	2004

Dr.	Monostori	László		 2004

	Somogyi	István		 2004

Dr.	Szabó	Csaba		 2004

Dr.	Szabó	Gábor	(fizikus)		 2004

Dr.	Szabó	Gábor	(orvos)		 2004

Dr.	Velich	István		 2004

Dr.	Kocsor	András		 2005

Kovács	F.	László		 2005

Dr.	Lustyik	György		 2005

	Dr.	Nyiredy	Szabolcs				 2005

Dr.	Pap	László	 2005

Somosi	László		 2005

Dr.	Tóth	László		 2005

Bogsch	Erik		 2006

Dr.	Kertész	Zoltán		 2006

Dr.	Molnár	Béla		 2006

Dr.	Petis	Mihály		 2006

Dr.	Rudas	Imre		 2006

Dr.	Sallai	Gyula		 2006

Dr.	Sarkadi	Balázs		 2006

Dr.	Czirók	András		 nk		2006

Dr.	Nico	F.	Declercq		 nk		2006

Dr.	Arányi	Péter		 2007

Farkas	József		 2007

Dr.	Fésüs	László		 2007

Dr.	Hadlaczky	Gyula		 2007

	Dr.	Kálmán	Erika		 2007

Dr.	Kocsis	István		 2007

Dr.	Szoboszlai	György		 2007

Apáthy	István		 2008

Dr.	Bársony	István		 2008

Dr.	Duschanek	Valéria		 2008

Dr.	Friedler	Ferenc		 2008

Dr.	Kisbán	Sándor		 2008

Dr.	Tulassay	Tivadar		 2008

Vámos	Zoltán		 2008
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A könyv megjelenését támogatta:

A	CD	melléklet	megjelenését	
a	Munkaerőpiaci	Alap	terhére	

a	Szociális	és	Munkaügyi	Minisztérium	támogatta

Köszönjük	támogatóinknak,	
hogy	anyagi	hozzájárulásukkal	lehetővé

		tették	az	innováció	élvonalában	tevékenykedő	
és	Gábor	Dénes-díjjal

		kitüntetett	szakemberek	gondolatainak	
közreadását.

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”
(Széchenyi)


