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SZÉCHENYI-DÍJ

Bartók mihály kémikus, az MTA rendes 
tagja, a Szegedi Tudományegyetem egyete-
mi tanára, az MTA-SZTE Organikus Katalízis 
Kutatócsoport vezetõje, professor emeritus 
a heterogén katalízis sztereokémiájának 
kutatásában elért, nemzetközileg elismert 
eredményeiért, iskolateremtõ tevékenysé-
géért, tudományos és oktatói életmûve 
elismeréseként; 

dr. fésüs lászló biokémikus, orvos, 
sejtbiológus, az MTA rendes tagja, a Debre-
ceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Intézete igazgatója a sejtélettan területén 
nemzetközileg is kiemelkedõ munkásságáért, 
a programozott sejthalál mechanizmusának 
feltárásáért, továbbá sikeres gyógyszer- és 
diagnosztikumfejlesztési tevékenységéért és 
fehérjekutatásban elért eredményeiért; 

dr. freund Tamás neurobiológus, az MTA 
levelezõ tagja, az MTA Kísérleti Orvostudo-
mányi Kutatóintézet igazgatója, kutatópro-
fesszor az agy alapvetõ mûködésében, a 
memóriatárolásban és az érzelemvilág be-
folyásolásában fontos szerepet játszó ideghá-
lózatok mûködési elveinek feltárásában tett 
alapvetõ felfedezéseiért és a szervezetben 
is elõforduló, marihuánához hasonló anyag 
érzékelõ receptorainak felfedezéséért; 

dr. horváth gyula, a közgazdaság-tudo-
mány doktora, az MTA Regionális Kutatások 
Központja fõigazgatója a magyar regionális 
tudomány nemzetközi szintû elméleti fej-
lesztésében és gyakorlati alkalmazásában  

 
 
 
 
 
 
elért kimagasló eredményeiért, jelentõs tu-
dományos és publikációs tevékenységéért 

nagy istván, az MTA rendes tagja, a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem tudományos tanácsadója, professor 
emeritus több évtizedes kimagasló színvo-
nalú oktatási és nagy jelentõségû ipari kutató-
fejlesztõ tevékenységének, valamint a telje-
sítményelektronikai berendezések kaotikus 
viselkedésének úttörõ jellegû kutatásában 
elért elméleti eredményei elismeréseként; 

dr. romics lászló belgyógyász szakorvos, 
az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egye-
tem Kútvölgyi Klinikai Tömb fõigazgatója, 
egyetemi tanár több évtizedes kimagasló, 
iskolateremtõ, oktatói, a felsõoktatásban, 
orvosképzésben kifejtett, valamint tudomá-
nyos munkássága, az anyagcsere-betegségek 
és az érelmeszesedés kutatása, a népbe-
tegségek elleni küzdelemben elért eredmé-
nyei, tudományos közéleti tevékenysége 
elismeréseként; 

romsics ignác történész, az MTA levelezõ 
tagja, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új- 
és Legújabb Kori Magyar Történeti Tanszék 
egyetemi tanára a XX. század magyar törté-
nelmének kutatásáért és feldolgozásáért, gaz-
dag publikációs és oktatói tevékenységéért; 

dr. sárosi Bálint, a zenetudomány doktora 
Erkel Ferenc-díjas népzenekutató, címzetes 
egyetemi tanár, az MTA Zenetudományi 
Intézete nyugalmazott osztályvezetõje a 
népzenekutatásban kissé háttérbe szorult 
hangszeres népzene és népi hangszerek 
arzenáljának feltérképezése, kutatása, gyûj-
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tése, rendszerezése terén végzett hiteles, 
tudományos és alapvetõ tevékenységéért, 
amely nélkül nem jöhetett volna létre a tánc-
házmozgalom népi zenélési reneszánsza 
sem; 

szász domokos matematikus, az MTA 
rendes tagja, a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Természettudo-
mányi Kar egyetemi tanára, a Matematikai 
Intézet igazgatója, aki nemzetközileg is erõs 
tudományos iskolát hozott létre a statisztikus 
mechanika témakörében, kiemelkedõ ered-
ményeket ért el a sztohasztikus folyamatok 
és a dinamikai rendszerek elméletében, vala-
mint az ergodelméletben; 

Varga János levéltáros, az MTA rendes tagja, 
a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott 
fõigazgatója, címzetes egyetemi tanár kima-
gasló XIX. századi társadalomtörténeti kuta-
tásaiért és feldolgozásaiért; 

Vizkelety andrás, az MTA levelezõ tagja, 
irodalomtörténész, filológus, címzetes egye-
temi tanár a középkori irodalmi kultúra emlé-
keinek magas szintû tudományos feltárásáért, 
a német és latin nyelvû szöveghagyomány 
publikálásáért és tudományos elemzéséért; 
MTA-OSZK Fragmenta Codicum, Régi Ma-
gyar Könyvészeti Emlékek Kutatócsoport 

MEGOSZTOTT SZÉCHENYI-DÍJ

dr. demetrovics János matematikus, az 
MTA rendes tagja, az MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézet informatikai 
fõosztálya vezetõje és 

dr. katona gyula matematikus, az MTA 
rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matemati-
kai Kutatóintézet igazgatója az adatbázisok 
elméletében elért, nemzetközileg is jelentõs, 
iskolateremtõ eredményeikért.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-
DEMREND KÖZÉPKERESZTJE 

(POLGÁRI TAGOZATA): 

dr. deák péter, a hadtudomány doktora, 
címzetes egyetemi tanár, az MTA Hadtudo-
mányi Bizottsága tagja, a magyar hadtudo-
mány akadémiai emancipálása és az MTA 
IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága újjá-
alakítása kezdeményezéséért, a biztonság-
politika és a hadügy nemzetközi kapcsolatai 
kutatásában elért eredményeiért, széles körû 
tudományszervezõ és honvédelmi ismeret-
terjesztõ munkásságáért; Biztonságpolitikai 
és Honvédelmi Kutatások Központja 

hazai györgy, az MTA rendes tagja,a nyelv-
tudomány doktora, az MTA Nyelvtudományi 
Intézete kutatóprofesszora, nemzetközileg is 
nagyra becsült tudományos munkásságáért, 
életmûve elismeréseként; 

kovács lászló, az MTA rendes tagja, a 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum Általános Orvostudományi 
Kar Élettani Intézete igazgatója, egyetemi 
tanár nemzetközileg is elismert tudományos 
kutatásaiért, oktatói és egyetemi vezetõi te-
vékenységéért; 

Tétényi pál állami díjas kémikus, az MTA 
rendes tagja, az MTA Kémiai Kutatóközpont 
Izotóp- és Felületkémiai Intézet kutatópro-
fesszora, címzetes egyetemi tanár; több 
évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült 
tudományos, kutatói és oktatói munkássága, 
publikációs tevékenysége elismeréseként; 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-
DEMREND TISZTIKERESZTJE (POL-

GÁRI TAGOZATA): 

nyíri János kristóf, az MTA rendes tagja, 
az MTA Filozófiai Intézet igazgatójának több 
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évtizedes tudományos kutatói, tudomány-
szervezõi és oktatói tevékenysége elisme-
réseként; 

pápay József, az MTA rendes tagja, a MOL 
Rt. tanácsadója, a Miskolci Egyetem egyetemi 
tanára mûszaki tudományos munkássága, 
a magyar kõolaj- és földgáztermelés ér-
dekében végzett magas mûszaki színvonalú, 
gazdaságilag is eredményes innovációs és 
tervezési tevékenysége, továbbá a hazai CH-
iparban végzett eredményes munkássága 
elismeréseként; 

dr. ranschburg Jenõ pszichológus, a 
pszichológiai tudomány kandidátusa, a pszi-
chológia, különösen a fejlõdéslélektan kuta-
tásában és oktatásában végzett munkássága, 
a gyermekek védelme érdekében folytatott 
tevékenysége, életmûve elismeréseként; 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-
DEMREND TISZTIKERESZTJE

dr. hunyady györgy akadémikus, az ELTE 
intézetigazgató, tanszékvezetõ egyetemi 
tanára 

dr. sáringer gyula akadémikus, a Veszp-
rémi Egyetem professor emeritusa 

Váriné dr. szilágyi ibolya, a pszichológiai 
tudomány doktora, az MTA Pszichológiai 
Intézete tudományos munkatársa

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-
DEMREND LOVAGKERESZTJE

dr. Jéki lászló, a fizikai tudomány kandidá-
tusa, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete 
tudományos fõmunkatársa 
dr. neményi mária, a szociológiai tudo-
mány kandidátusa, az MTA Szociológiai 
Intézete tudományos fõmunkatársa, 

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEM-
REND TISZTIKERESZTJE

dr. domsa károlyné, az MTA Könyvtár 
fõigazgató-helyettese, 

dr. koltay Jenõ, a közgazdaság-tudomány 
kandidátusa, az MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézet igazgatója, 

dr. illés iván, az MTA doktora, az MTA 
Regionális Kutatások Központja tudományos 
tanácsadója 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEM-
REND LOVAGKERESZTJE

Takács gabriella, az MTA KFKI Részecs-
ke- és Magfizikai Kutatóintézet gazdasági 
igazgatóhelyettese 


