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Az Alaptörvény 9. cikkének (4) bekezdésének f) pontja, és 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, vala-
mint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
18. § (1) bekezdése alapján Magyarország köztársasági el-
nöke – a miniszterelnök előterjesztésére – 

a Magyar Érdemrend Középkeresztje
kitüntetést adományozott

a népességtudomány és népességpolitika területén folytatott 
több mint öt évtizedes, nemzetközi szinten is kimagasló ku-
tatói és oktatói pályája, nagy hatású tudományos életműve 
elismeréseként

Demény Pál György
demográfus és közgazdász,

a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja,
a New York-i Population Council volt tudományos 

 főmunkatársa, a Population and Development Review  
alapítója és volt főszerkesztője részére;

a hazai kardiológia területén elért magas szintű tudományos 
eredményei, elhivatott gyógyítói munkája, valamint példaér-
tékű egyetemi vezetői és nemzetközi jelentőségű szakmai 
közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Édes István
az orvostudomány doktora,

a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Kardiológiai és 
Szívsebészeti Klinikájának igazgatója,

egyetemi tanár részére;

világszerte elismert tudományos kutatói pályája mellett az 
egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerének megszilárdítása 
érdekében végzett tudományszervezői munkája, valamint 
szerteágazó karitatív tevékenysége elismeréseként

dr. Kóczy T. László
a műszaki tudomány doktora,

a győri Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, 
 Informatikai és Villamosmérnöki Kara Informatika 

 Tanszékének professzora részére;

a jogtudományok – mindenekelőtt a nemzetközi jog, az em-
beri jogok, a kisebbségvédelem, valamint a nemzetközi bün-
tetőjog – területén elért eredményei, iskolateremtő kutatói és 
oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Kovács Péter
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság bírája,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Karának kutatóprofesszora, volt 

alkotmánybíró részére;
az elméleti szilárdtest-fizika területén elért nemzetközileg is 
kiemelkedő tudományos eredményei, valamint iskolateremtő 
egyetemi oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elis-
meréseként

Sólyom Jenő
Széchenyi-díjas és állami díjas fizikus,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai  

Kutatóközpontjának és az Eötvös Loránd  
Tudományegyetem Természettudományi Karának  

professor emeritusa részére;

a várandós édesanyák és a magzatok egészségének megóvása 
érdekében végzett kivételesen magas színvonalú munkája, 
nemzetközi szinten is jelentős szakmai eredményei elismeré-
seként

dr. Szabó István
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,

a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati  
Klinikájának 

professor emeritusa részére;

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adományozott

a hazai táplálkozástudományban kiemelkedő kutatói és 
oktatói pályája, a magyar lakosság táplálkozási szokásainak 
felmérése és egészségének megőrzése érdekében végzett 
nagy hatású munkája elismeréseként

dr. Biró György
az orvostudomány doktora,

a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Közegészségtani Tanszékének nyugalmazott egyetemi 

tanára,
a Magyar Táplálkozástudományi Társaság örökös 

tiszteletbeli elnöke részére;

a hazai jogtudomány fejlődését sokrétű kutatási eredményeivel 
szolgáló tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Blutman László
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékének tanszékvezető 

egyetemi tanára részére;
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a magyar orvostudomány területén kiemelkedő több évtizedes 
oktatói és nemzetközileg is elismert kutatói munkája, vala-
mint aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Koller Ákos
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,

a Testnevelési Egyetem Természettudományi Intézetének 
professzora,

az egyetem Tudományos Tanácsának elnöke részére;

a magyar nyelvterület egészére kiterjedő szociolingvisztikai 
kutatások tudományos alapjainak kidolgozása és megszerve-
zése érdekében végzett jelentős munkája elismeréseként

dr. Kontra Miklós
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi 

 tanára részére;

széles körű tudományos ismeretterjesztő és tudomány-nép-
szerűsítő tevékenysége, valamint a folyóirat működtetése és 
megújítása érdekében végzett értékes munkája elismeréseként

Staar Gyula
a Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat 

nyugalmazott főszerkesztője részére;

a kozmikus távolságskálát hitelesítő pulzáló változócsillagok 
kutatása területén végzett több évtizedes, nemzetközi szinten 
is nagyra értékelt tudományos munkája, valamint ismeretter-
jesztő tevékenysége elismeréseként

dr. Szabados László
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,

a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és  
Földtudományi Kutatóközpontja Konkoly-Thege Miklós 

Csillagászati Intézetének kutató professor emeritusa részére;

az állategészségügy területén több évtizeden át végzett ki-
emelkedő szakmai, tudományos kutatói, oktatói és intéz-
ményvezetői munkája elismeréseként

dr. Tanyi János
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,

a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központja 
 Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi  

és Környezetgazdálkodási Karának professor emeritusa,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

 Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának 
 nyugalmazott igazgatója részére;

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést adományozott

a kísérleti részecskefizika területén elért, nemzetközileg is 
kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a magyar–ameri-
kai tudományos kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként

Dávid Gábor István
a Stony Brook University kutatóprofesszora,

a Debreceni Egyetem vendégprofesszora,
a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai  

Kutatóközpontjának külső munkatársa részére;

Európa egyik leggazdagabb közép- és kelet-ázsiai fa-, illetve 
cserjegyűjteményének létrehozása, valamint a gyűjteményes 
és történeti kertek védelme érdekében végzett értékőrző mun-
kája elismeréseként

Kósa Géza
a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai 

 Kutatóközpontja osztályvezetője,
a Nemzeti Botanikus Kert vezetője részére;

az intézet hatékony gazdálkodásához és a kutatómunka 
feltéte leinek megteremtéséhez hozzájáruló szakmai és veze-
tői tevékenysége elismeréseként

Pálinkás Miklósné dr.
a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató 

 Intézetének volt gazdasági igazgatója részére;

a területfejlesztés terén végzett több évtizedes kutatói, vala-
mint sokrétű szakértői tevékenysége elismeréseként

dr. Perger Éva Ildikó
a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- 

és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális 
 Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa részére;

a Schumann-rezonancia jelenségének, különösen a globális 
zivatartevékenység időbeli és térbeli átrendeződéseinek vizs-
gálata terén elért eredményei elismeréseként

dr. Sátori Gabriella
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,

a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpontjának nyugalmazott 

tudományos tanácsadója részére;

nemzetközi és hazai szinten is elismert kutatási eredményei, 
valamint hazánk képviseletében a Nemzetközi Energiaügy-
nökség Fluidizációs Végrehajtási Egyezmény végrehajtó bi-
zottságában végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Szentannai Pál
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 Gépészmérnöki Kara Energetikai Gépek és Rendszerek 

 Tanszékének tanszékvezető-helyettese,
egyetemi docens részére;

Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozott

a nukleáris technika biztonságos alkalmazása érdekében vég-
zett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája elismeré-
seként
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dr. Andrási Andor
a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi 

 Kutatóközpontjának nyugalmazott tudományos  
osztályvezetője részére;

több évtizedes kézirattárosi, filológiai és irodalomtörténeti 
tevékenysége elismeréseként

dr. Babus Antal
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 

Központja Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének 
osztályvezetője részére;

a kutatóközpont eredményes működése érdekében végzett 
sokrétű és értékes szervező- és irányítótevékenysége elisme-
réseként

dr. Páy Anikó
a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 
Kutatóközpontja Főigazgatói Főosztályának vezetője 

részére.
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FOGADÓÓRA

Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára minden csütörtökön – előzetes bejelentkezés alapján (tel.: 269-0114) – 
fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.




