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Tudós fórum

A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök 
elõterjesztésére március 15-e, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc kezdetének, 
a modern parlamentáris Magyarország 
megszületésének napja alkalmából magas 
kitüntetéseket adott át.

KOSSUTH-DÍJAT
kapott

dr. tordai zádor
író, a filozófiai tudomány doktora nagy történeti 
értékkel bíró könyveiért, erdélyi eszmetörténeti 
tanulmányaiért 

•
SZÉCHENYI-DÍJAT

kapott

dr. árkai péter
geológus akadémikus, az MTA Geokémiai Kuta-
tóintézete igazgatója, kutatóprofesszor

dr. bacsó béla
esztéta, a filozófiatudomány doktora, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem tanszékvezetõ egye-
temi tanára

dr. czibere tibor
Kossuth-díjas gépészmérnök akadémikus, a 
Miskolci Egyetem egyetemi tanára, professor 
emeritus

dr. dávidházi péter
irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora, 
az ELTE Bölcsészettudományi Kar angol tanszék 
egyetemi docense

dr. detrekõi ákos
akadémikus, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi tanára

dr. falus András
akadémikus, immunológus, a Semmelweis Egye-
tem Általános Orvostudományi Kar Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatója, egye-
temi tanár

dr. fodor Géza
a filozófiai tudomány kandidátusa, Erkel Ferenc-
díjas és Nádasdy Kálmán-díjas esztéta, dramaturg, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar egyetemi docense, a Holmi 
szerkesztõje

dr. Hankiss elemér
szociológus, az irodalomtudomány doktora

dr. Harnos zsolt
matematikus, akadémikus, a Corvinus Egyetem 
rektorhelyettese, tanszékvezetõ egyetemi tanár

dr. kunszt György
a mûszaki tudomány doktora, a Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki 
Kar címzetes egyetemi tanára

dr. litván György
történész, a történelemtudomány doktora, az ELTE  
Szociológiai Intézete nyugalmazott egyetemi tanára

dr. messmer András
kémikus, a kémiai tudomány doktora, az ELTE Ter-
mészettudományi Kar címzetes egyetemi tanára, az 
MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézetének 
nyugalmazott tudományos tanácsadója 

dr. mosonyi emil
Kossuth-díjas vízépítõmérnök, akadémikus, pro-
fessor emeritus

dr. nagy János
a mezõgazdasági tudomány doktora, a Debreceni 
Egyetem rektora, tanszékvezetõ egyetemi tanár

perneczky Géza
mûvészettörténész, képzõmûvész, író

március 15-i állAmi kitüntetések
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dr. szabad György
történész, akadémikus, nyugalmazott egyetemi 
tanár, professor emeritus

dr. szegedi Gyula
immunológus, akadémikus, a Debreceni Egye-
tem Általános Orvostudományi Kar III. Számú 
Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára 

dr. szelényi iván
szociológus, akadémikus, a Yale Egyetem tan-
székvezetõ professzora

dr. totik vilmos
matematikus, akadémikus, a Szegedi Tudomány-
egyetem Bolyai Intézete tanszékvezetõ egyetemi 
tanára

dr. ujfalussy József
Kossuth-díjas zenetörténész, zeneesztéta, aka-
démikus

•
A SZÉCHENYI-DÍJAT

megosztva kapta

dr. katona ferenc
állami díjas fejlõdésneurológus, az orvostudomány 
doktora, a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet 
címzetes egyetemi tanára és

dr. kullmann lajos
az orvostudomány kandidátusa, az Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézet fõigazgató fõorvosa, 
címzetes egyetemi tanár

•
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-
DEMREND KÖZÉPKERESZTJE A 
CSILLAGGAL (polgári tagozat)

kitüntetésben részesült:

dr. Gombár csaba
szociológus, politológus, az ELTE Állam- és Jog-
tudományi Kar Politikatudományi Intézete tudo-
mányos fõmunkatársa

dr. oláh György
Nobel-díjas kémikus, a Loker Szénhidrogén-kutató 
Intézet igazgatója

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-
DEMREND KÖZÉPKERESZTJE 

(polgári tagozat)
kitüntetésben részesült:

dr. bálint Andor
a biológiai tudomány doktora, a Szent István Egyetem 
Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar nyugal-
mazott egyetemi tanára, professor emeritus

dr. balogh árpád
a Nyíregyházi Fõiskola Biológiai Intézete rektora, 
tanszékvezetõ egyetemi tanár

dr. benedek András
vegyészmérnök, a Zenon Environmental Inc. elnök-
vezérigazgatója

dr. besenyei lajos
a közgazdaság-tudomány kandidátusa, a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kar rektora, 
tanszékvezetõ egyetemi tanár

dr. chikán Attila
a közgazdaság-tudomány doktora, a Budapesti 
Corvinus Egyetem egyetemi tanára

dr. dank viktor
a földtudomány doktora, az ELTE alkalmazott és 
környezetföldtani tanszék nyug. egyetemi tanára

dr. fehérvári Géza
orientalista, mûvészettörténész, régész, nyugal-
mazott nagykövet

dr. ficzere lajos
az állam- és jogtudomány doktora, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar egyetemi tanára

dr. Gaál zoltán
vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, 
a Veszprémi Egyetem rektora, tanszékvezetõ 
egyetemi tanár

dr. Gergely János
Széchenyi-díjas orvos, immunológus, az MTA ren-
des tagja, az ELTE Természettudományi Kar nyu-
galmazott egyetemi tanára, prof. emeritus

dr. Hauser zoltán
az egri Eszterházy Károly Fõiskola rektora, tan-
székvezetõ fõiskolai tanár

dr. Jánossy András
fizikus, az MTA rendes tagja, a Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete 
egyetemi tanára
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dr. mészáros tamás
a közgazdaság-tudomány kandidátusa, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem rektora, egyetemi tanár, 
az ÁPV Rt. igazgatósága elnöke

dr. mihály György
fizikus, az MTA rendes tagja, a Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete 
egyetemi tanára, fõigazgatója

dr. pálinkás Gábor
Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja, az 
MTA Kémiai Kutatóközpont fõigazgatója

dr. pesovár ernõ
a néprajztudomány kandidátusa, Kossuth-díjas 
táncfolklorista, koreográfus

dr. pléh csaba
pszichológus, az MTA rendes tagja, az MTA fõtit-
kárhelyettese, 

dr. tardos márton
közgazdász

dr. tigyi József
biofizikus, az MTA rendes tagja, a Pécsi Tudo-
mányegyetem kutatóprofesszora

dr. vida Gábor
genetikus, az MTA rendes tagja, az MTA Ökológiai 
és Botanikai Kutatóintézet nyug. igazgatója

•
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-

DEMREND TISZTIKERESZTJE (pol-
gári tagozat)

kitüntetést kapta

dr. Arató mátyás
a matematikai tudomány doktora, Széchenyi-díjas 
matematikus, professor emeritus

dr. beluszky pál
Széchenyi-díjas geográfus, a földrajztudomány 
doktora, az MTA Regionális Kutatások Központja 
tudományos tanácsadója

dr. dévai György
a biológiai tudomány doktora, a Debreceni 
Egyetem Természettudományi Kar hidrobiológiai 
tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanára

dr. faludi Gábor
az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egye-
tem Kútvölgyi Klinikai Tömb Pszichiátriai Klinikai 
Csoport egyetemi magántanára, osztályvezetõ 
fõorvos

dr. Hadas miklós
szociológus, a szociológiai tudomány doktora, a 
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Nem- 
és Kultúrakutató Központ igazgatója, egyetemi 
tanár

dr. Hoffmann tamás
etnográfus, a néprajztudomány kandidátusa

dr. ladányi János
szociológus, a szociológiai tudomány kandidátusa, a 
Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára

•
Március 17-én az MTA székházában az MTA 
elnöke a következõ díjakat adta át:

A Magyar Tudományos Akadémia elnöké-
nek elõterjesztésére március 15-e, az 1848-
as forradalom és szabadságharc ünnepe al-
kalmából a Magyar Köztársaság elnökétõl

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-
DEMREND TISZTIKERESZTJE

kitüntetést kapta

bárdossy György
az MTA rendes tagja, a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelõ Kht. Szakértõ Bizottsága tagja, Széchenyi-
díjas nyugalmazott egyetemi tanár

bõhm Antal
a politikatudomány doktora, az MTA Politikai 
Tudományok Intézete tudományos tanácsadója, a 
Széchenyi István Egyetem tanszékvezetõ egyetemi 
tanára

czigler istván
a pszichológiai tudomány doktora, egyetemi tanár, az 
MTA Pszichológiai Kutatóintézet igazgatója

paládi-kovács Attila
az MTA levelezõ tagja, az MTA Néprajzi Kutató-
intézet tudományos tanácsadója

végh János
a mûvészettörténet-tudomány kandidátusa, a 
Magyar Iparmûvészeti Egyetem professzora, az 
MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet tudományos 
fõmunkatársa

Wiener A. imre
az állam- és jogtudomány doktora, az MTA Jog-
tudományi Intézet tudományos tanácsadója

Kitüntetések
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉR-
DEMREND  LOVAGKERESZTJE

kitüntetésben részesült

bánréti zoltán
a nyelvtudomány kandidátusa, az MTA Nyelv-
tudományi Intézet igazgatóhelyettese

köllõ János
a közgazdaságtudomány kandidátusa, az MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet kutatási igaz-
gatója

somogyi József
a mûszaki tudomány doktora, az MTA Geodé-
ziai és Geofizikai Kutatóintézet nyugalmazott 
igazgatója.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ARANY ÉRDEMKERESZT

kitüntetést kapta

csöndes mária
a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága 
osztályvezetõje

dallmann lászló
az MTA Szegedi Biológiai Központ tudományos 
titkára

•

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
EZÜST ÉRDEMKERESZT

kitüntetést kapta

balázs András
az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató-
intézet tudományos munkatársa

scholtz ferencné
az MTA ALFA osztályvezetõje 

Minden kitüntetettnek gratulálunk!

ELõJEGYEZHETõ AZ AKADÉMIAI ALMANACH

2006 májusában jelenik meg a Magyar Tudományos Akadémia Almanachjá-nak soron 
következõ kiadása, amely tartalmazza az MTA jelenlegi tagjainak, doktor képviselõinek és 
bizottságainak fõbb adatait.  A kötet ára elõreláthatóan 2000 Ft lesz. A kiadvány iránt érdeklõdõk 
elõjegyzési igényüket Bertók Krisztinánál, a kriszta@office.mta.hu e-mail címen vagy levélben, 
az MTA Szervezési és Területi Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7 címen jelezhetik 2006. 
április 20-ig. Megjelenés után az átvételrõl e-mailben küldünk értesítést.

Az európai tudományos és mûvészeti Akadémia 2006. március 10-én tagjává választotta 
dr. rosivall lászló kutatóorvost, a Semmelweis Egyetem professzorát. Az errõl szóló diplo-
mát március 11-én, a Salzburgi Palota dísztermében, ünnepélyes keretek között adták át.
Az Akadémia célja, hogy a tudományok és a mûvészetek egységével határokon és tudo-
mányterületeken átívelõen dolgozzék az európai tudás, illetve tudományok további 
fejlõdéséért, és elõsegítse, hogy mindenki egyenlõ eséllyel jusson hozzá az információkhoz 
és a tudományokhoz. Az Akadémia hét szakosztályból áll (humán tudományok, medicina, 
mûvészet, természettudomány, társadalomtudomány jog- és közgazdaságtan, technikai és 
környezeti tudományok, világvallások). A nemzetközi szakértõ tagság az elmúlt években 
jelentõs és útmutató tudományos ajánlásokat és projekteket dolgozott ki az európai veze-
tés számára, mely egyre fokozottabb mértékben támaszkodik az Akadémia véleményére.




