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Arany János-díj a tudományos kutatásért
Arany János-érem 

„Az Arany János-díj és az Arany János-érem azok 
megbecsülését szolgálja, akik a határon túli magyarság 
tagjaként kiemelkedő részt vállaltak ebből a nemzeti 
tudatot is erősítő értékteremtő munkából. Nagyon sok 
méltó jelölt közül esett rájuk a választás.”

Görömbei András
 
A Magyar Tudományos Akadémia a külhoni magyar tudósok munkájának jutal-
mazására, elismerésére Arany János-díjat és Arany János-érmet alapított. 
Az Arany János-díjnak olyan külhoni magyar tudósok, kutatók elismerése a célja, 
akik jelentős tudományos munkásságot mutattak fel életük során (Életműdíj), 
kiemelkedő tudományos eredményt értek el (Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény 
díj), vagy fiatal kutatóként nyújtottak jelentős teljesítményt (Fiatal Kutatói Díj). 
A díjjal pénzjutalom is jár; ötszázezer, háromszázezer, illetve kétszázezer forint. 
Az Arany János-érem olyan külhoni magyar tudósok, kutatók kitüntetésére szol-
gál, akik a külhoni magyar tudományos közélet szervezésében, irányításában, 
az egyetemi oktatásban, tudományos könyvkiadásban, muzeológiai, levéltári, 
könyvtári munkában, tudományos ismeretterjesztésben, azaz általában a külhoni 
magyar tudományosság és közösség ügyének előmozdításában szereztek kiemel-
kedő érdemeket. 
Arany János-érmet 2002 óta, Arany János-díjakat 2004 óta ítél oda az MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság az MTA tagjainak, illetve 
az Elnöki Bizottság tagjainak a javaslata alapján. Az elismeréseket évente egy 
alkalommal a májusi közgyűlés keretében adja át az Akadémia elnöke. Indokolt 
esetben átadásukra más alkalommal is sor kerülhet.  
2010 májusában megjelent kötetünkben először mutattuk be díjazottjainkat, az 
addig Arany János-díjban és -éremben részesítetteket, a magyar tudományos 
élet 60 jeles képviselőjét. Azóta évente bemutatjuk az adott időszak díjazottjait. 
Jelen kiadványunk a 2017. és a 2018. évi akadémiai közgyűlések közötti idő-
szak Arany János-díjjal és -éremmel kitüntetett kutatóit tartalmazza. A díja-
zottak száma máig 126 fő.
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ARANY JÁNOS-DÍJ
 
Életműdíj

2004 Faragó József  †
2005 Gábos Zoltán †
2006 Egyed Ákos
2007 Péntek János
2008 Bauer Győző
2009 Kótyuk István
2010 Vadkerty Katalin
2011 Feszt György
2012 Csedő Károly
2013 Weszely Tibor
2014 Göncz Lajos
2015 Benkő Samu
2016 Susan Gal
2017 Putarich Ivánszky Veronika
2018 Szilágyi N. Sándor

Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díj
2004 Nagy László
2005 Liszka József
2006 Biró A. Zoltán
2007 Szilágyi N. Sándor
2008 Keszeg Vilmos
2009 Gábrity Molnár Irén
2010 Vincze Mária
2011 Biró Domokos, Sándor Anna
2012 Bitay Enikő, Szabó Pál
2013 Tánczos Vilmos, L. Juhász Ilona
2014 Berényi János †
2015 Szkála Károly
2016 Simon Attila
2017 Egyed Emese, Lanstyák István
2018 Krausz Ferenc
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Fiatal Kutatói Díj
2004 Csernicskó István
2005 Vallasek Júlia, Veres Valér 
2006 Balázs Imre József
2007 T. Szabó Levente
2008 Bene Annamária, Csehy Zoltán
2009 Benyovszky Krisztián, Kádár Edit
2010 Guzsvány Valéria, Hegyi Géza
2011 Pósa Mihály
2012 Csata Zsombor, Márku Anita
2013 Dudás Attila
2014 Takács Gergely
2015 Fenesi Annamária
2016 Bartók Blanka
2017 Papp Kinga, Sebők Szilárd
2018 Öllerer Kinga



2002
Szilágyi Pál †
Vass Levente 

2003

Galambos Ferenc Iréneusz  †
Uray Zoltán 

2004
Bitay Enikő 
Péter Mihály Heinrich 
Végh László 
Zalabai Zsigmond (postumus) 

2005
Antal Árpád 
Gulyás Balázs
Jakó Zsigmond  † 
Orosz Ildikó 

2006
Dudics Iván  †
Göncz László 
Somogyi Péter 
Varga József 

2007
Forgách Péter 
Turczel Lajos  † 

2008
Frühling János †
Kúnos György 
László Béla 
Spenik Ottó 
Vofkori László (postumus) 

2009
Almási István 
Horváth László 
Murádin Jenő 
Pál-Antal Sándor 
Tóth Károly   †
Vermes Gábor  †

2010
Káich Katalin
Lépine-Szily Alinka
Szabómihály Gizella
Szkála Károly
VanČoné Kremmer Ildikó
Várhelyi Csaba  †

2011
Halász Albert
Hámos László
Soós Kálmán (postumus)

2012
Csányi Erzsébet
Hollanda Dénes
Vermes István  †

ARANY JÁNOS-ÉREM 
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2013
Tóth János
Záborszky László

2014
Guttman András
Komzsík Attila
Lázok Klára
Ranogajec-Komor Mária
Talpas János
Vánky Kálmán 

2015
Beregszászi Anikó
Borbándi Gyula (postumus)
Lelley Jan Iván
Majdik Kornélia
Petrik József
Sipos Gábor
Vigh Gyula

2016
Dienes Sándor
Hózsa Éva
Kolláth Anna
Péter H. Mária
Takács László
Wanek Ferenc

2017
Basa Molnár Enikő 
Dávid László
Deák Ernő
Gyenge Csaba
Gyéresi Árpád
Selinger Sándor
Tigyi Gábor

2018
Biró Annamária 
Zsiha Kálmán



 
Életműdíj2018
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Szilágyi N. Sándor
Románia

Újfegyvernek, 1948. augusztus 15.
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Tanulmányok: A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és 
irodalom szakos diplomát 1972-ben. PhD-fokozatát ugyanott védte meg 1999-ben.

Pálya: Az egyetem elvégzését követően 18 évig a bukaresti Kriterion Könyvkiadó szerkesztője, 
ő szerkeszti a kiadóban a romániai magyar nyelvészeti kiadványokat, köztük Szabó T. Attila Erdélyi 
magyar szótörténeti tárának első négy kötetét. 1990-ben Kolozsvárra költözik, és a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékén 1999-ig adjunktusként, 2005-ig docensként, 2005-
től pedig professzorként (2006–2013 között tanszékvezetőként) végzi kutató- és oktatómunkáját. 
2004-ben Kolozsváron a Mindentudás Egyeteme keretében A jelentésvilág szerkezete című előadása 
nagy létszámú közönség előtt kiemelkedő sikert arat. Kidolgozta egy holisztikus embertudomány 
alapjait, melyről 2012-ben multimédiás előadás-sorozata jelent meg az interneten Jelek és szimbólumok. 
A szimpatikus ember- és viselkedéstudomány alapjai címmel. Hét nyelvet használ. 2013 ősze óta professor 
emeritus, de ma is doktori témavezető az egyetemen.

Kutatási terület: Elméleti és magyar fonológia, kognitív nyelvészet, szociolingvisztika, nyelvi 
emberi jogok.

Publikációk: Öt önálló szakkönyvben és egyetemi jegyzetben, tanulmányokban összegzi 
kutatásainak eredményeit. Elmélet és módszer a nyelvészetben, különös tekintettel a fonológiára című, 
2014-ben megjelent könyve „a kor tudományos közgondolkodásának élvonalában jelölhette volna 
ki a helyét, ha nem éppen Kolozsváron él, hanem valahol Amerikában” – írta egyik méltatója. A 
kolozsvári magyar kognitív nyelvészeti iskolát az 1996-ban kiadott, Hogyan teremtsünk világot? 
Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára című könyvével alapozta meg. 1980-ban Magyar nyelvtan című, 
modern szemléletű tankönyvet is publikált líceumok számára, majd egy pedagógiai szempontból is 
páratlan kötete jelent meg 2000-ben Ne lógasd a nyelvedet hiába! Nyelvtani kiskalauz felvételizőknek 
címmel. Figyelemre méltó a társadalmi és etnikai konfliktusok csökkentését megcélzó nyelvészeti 
és társadalomtudományi munkássága. Törvény az etnikai és nyelvi identitással kapcsolatos jogokról, 
valamint az etnikai és nyelvi közösségek méltányos és harmonikus együttéléséről című törvénytervezete 
először 1994-ben a Korunk című folyóiratban jelent meg, átdolgozott és kommentált változata pedig 
Miegymás. Közéleti írások című könyvében 2003-ban. Ebben világviszonylatban is egyedülállóan 
a nyelvi és nemzeti kisebbségek jogainak biztosítását nem kisebbségi problémaként, hanem a 
jogegyenlőség általános emberjogi keretében szabályozva látja megoldhatónak. 

Tagságok, díjak: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az MTA köztestületének külső tagja. 2007-
ben megkapta az MTA Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díját.

Szilágyi N. Sándor kiemelkedő nyelvtudományi teljesítményén, iskolateremtő munkáján túl a 
társadalmi problémák megoldása iránti kivételes érzékenységével emelkedik ki a Kárpát-medencei 
kutatók köréből. Az erdélyi és a Kárpát-medencei magyar humán és társadalomtudományok mérvadó, 
megkerülhetetlen művelője, aki sokat tett és tesz a magyar tudomány és a társadalmi közjó szolgálatában.



 
Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díj
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2018

Krausz Ferenc
Németország
Mór, 1962. május 17.
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Tanulmányok: A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 1985-ben villamosmérnöki ok-
levelet, ezzel párhuzamosan az Eötvös Loránd Tudományegyetemen elméleti fizikát hallgatott. 
PhD-fokozatát 1991-ben szerezte a Bécsi Műszaki Egyetemen, és ugyanott habilitált 1993-ban. 

Pálya: Alapvető lézertechnológiai fejlesztéseinek eredményeként bécsi kutatócsoportja 
volt az első a világon, amelynek sikerült bebizonyítania az ún. attoszekundumos tartományba 
eső (10−18 másodperces) ultrarövid fényimpulzusok létét. Ezzel és ezt követő felfedezéseivel 
egy új tudományterület, az attoszekundumos fizika alapjait fektette le, amelynek révén 
időfelbontásos, atomon vagy molekulán belüli elektrondinamikai kísérletek hajthatók végre, 
melyek bepillantást engednek a fontosabb molekuláris gerjesztések és kémiai reakciók időbeli 
alakulásába. Az elmúlt 15 évben ezen a területen is számos alapvető, új fizikai jelenség 
felfedezése fűződik a nevéhez. 2004-től tevékenységét a Garchingban lévő Max Planck 
Kvantumoptikai Intézet igazgatójaként végzi, ezzel párhuzamosan a müncheni Ludwig 
Maximilian Egyetem tanszékvezető professzora. 

Munkássága a magyar tudományosságra is jelentős hatással volt. Vezetésével tucatnyi ma-
gyar doktorandusz és kutató dolgozott Bécsben és Münchenben, akik közül többen hazai vagy 
külföldi professzori vagy MTA-doktori címet szereztek. Kezdeményezésére az MTA Wigner 
Fizikai Kutatóközpontban megalakult Magyarország első Max Planck Partnercsoportja, és 
számos más magyar kutatóhellyel is aktív együttműködést folytat. Katalizátorszerepet töltött 
be az ELI európai lézerprojekt előkészítő fázisában, és jelentős szerepe volt abban, hogy a 
létesítmény egyik részlege Magyarországon valósulhatott meg. 2012-ig a szegedi ELI-ALPS 
Tudományos Tanácsadó Testületének társelnöke volt. 

Kutatási terület: Ultrarövid impulzusú lézerek fizikája, nagy intenzitású fény-anyag köl-
csönhatás.

Publikációk: Közel 400 referált folyóiratban megjelent közleményéből több mint két tucat 
a Nature és Science folyóiratokban jelent meg.

Tagságok, díjak: 2007-ben az MTA külső tagjává választották. Számos német, osztrák, 
magyar és nemzetközi díj, elismerés birtokosa. Az elmúlt tíz évben elnyerte a King Faisal 
Alapítvány Nemzetközi Tudományos Díját (2013), a Német Szövetségi Köztársaság 
Érdemrendjét (2011), az Otto Hahn-díjat (2013), a Quantum Electronics díjat (2006), valamint 
a Gottfried Wilhelm Leibniz-díjat (2006). 

Krausz Ferenc kiemelkedően sikeres kutató, akinek a nevéhez egy új tudományterület létrejötte is fűző-
dik. Pályája során a nemzetközi tudományos életben betöltött vezető szerepe mellett mindvégig aktívan 
támogatta a magyar tudományosságot és a hazai kutatásokat.



 
Fiatal Kutatói Díj
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2018

Öllerer Kinga
Románia

Szászrégen, 1982. május 17.
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Tanulmányok: A Bukaresti Egyetem Biológia Karán ökológia és természetvédelem 
szakirányon szerzett diplomát 2004-ben, majd tanulmányait az uppsalai Svéd Agrártudományi 
Egyetem és a bukaresti Ion Mincu Építészeti és Urbanisztikai Egyetem mesterképzésein 
folytatta. Doktori fokozatát a Román Akadémián szerezte 2015-ben, Dél-Erdély fáslegelőinek 
növényzete – történet, ökológia és konzervációbiológia című, angol nyelvű dolgozatával. 
Jelenleg két munkahelye van: a Román Akadémia Biológiai Intézetén kívül 2016 óta az MTA 
Ökológiai Kutatóközpontjában is dolgozik tudományos munkatársként.

Pálya: Több alkalommal vett részt hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányutakon, azonban 
mindannyiszor hazatért, hogy tapasztalatát otthon, bukaresti magyarként kamatoztassa. Számos 
nemzetközi konferencia előadója, tudományos bizottsági tagja, ülésvezetője. Nemzetközi 
elismertségét fémjelzi, hogy 2017-ben szakértői szinten meghívást kapott a Biodiverzitás és 
Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Platform (IPBES) munkájába, melynek keretében 
a hagyományos ökológiai tudás és a biodiverzitás kapcsolatát kutatja. Bár három gyermek 
édesanyjaként 2010 és 2015 között gyermeknevelési szabadságon volt, szakmai pályája 
töretlenül ível felfelé. A fiatal romániai magyar tudósgeneráció kiváló képviselőjeként nemcsak 
a tudományos életben, hanem a tudományos közéletben is tevékeny szerepet játszik. 

Kutatási terület: Vegetációökológia, fáslegelők, táj- és vegetációtörténet, élőhely-térképe-
zés, a hagyományos tájhasználati módszerek szerepe a biodiverzitás növelésében és megőrzé-
sében, ökológiai oktatás és tudománynépszerűsítés.

Publikációk: Kutatási eredményei a szakma jelentős folyóirataiban jelentek meg (pl. 
Biological Conservation, Landscape Ecology). Két könyv, illetve egy külföldi kiadónál 
megjelent könyvfejezet szerzője. A WoS által mért független idézeteinek száma meghaladja a 
300-at, h-indexe 10.

Tagságok, díjak: Az International Association for Vegetation Science, az Europe-
an Association for Landscape Ecology, az European Dry Grassland Group, a Society for 
Conservation Biology tagja. 2016 óta az MTA köztestületének külső tagja. Jelentősebb elis-
merései: a Román Akadémia Grigore Antipa-díja (2012) és a KAB Fiatal Kutatói Díja (2017).

Öllerer Kinga korosztályának kiemelkedően eredményes, nemzetközi tudományos körökben elismert 
képviselője, amit szorgalmának és kitartásának köszönhet. Fiatal kora ellenére kiváló eredményeket 
ért el, amelyek mind  kutatási projektjeinek, mind nemzetközi és hazai tudományos publikációinak 
számában, elismertségében, olvasottságában és idézettségében is kimutathatóak.
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2018

Biró Annamária
Románia

Szatmárnémeti, 1980. október 3.
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Tanulmányok: Egyetemi tanulmányait Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) magyar–német szakán végezte, majd részt vett az Irodalom és Társadalom magiszteri 
programban, 2004-től a Hungarológiai Doktori Iskola hallgatója. Német–magyar eredetvita 
Erdélyben című doktori disszertációját 2009-ben védte meg. 

Pálya: Már doktori tanulmányai alatt (2004–2009) elkezdett tanítani a BBTE Magyar 
Irodalomtudományi Intézetében, ahol a Felvilágosodás és reformkor szemináriumok vezetője. 
Ezt követően a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusaként tevékenykedett, 
az utóbbi évben pedig visszatért alma materébe, a BBTE-re, ahol egyetemi adjunktusként 
folytatja oktatói életútját. Fő szakterületei a magyar felvilágosodás és reformkor irodalma, a 
magyar művelődéstörténet és a művészetszociológia. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
munkájába 2008-ban kapcsolódott be először tudományos kutatóként, később az EME Kiadó 
szerkesztőségi titkáraként, 2010-től pedig már felelős kiadóként tevékenykedik. 

Felelős kiadói minőségében kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kiadó által megjelentett 
könyvek, kiadványok széles körben ismertá váljanak, nemcsak Erdély-szerte, hanem 
Magyarországon is. Azon túl, hogy igyekszik minél több könyvtárba és intézményhez eljuttatni, 
valamint a könyvpiacon is terjeszteni kiadványaikat, évente könyvbemutatót tart az EME 
megelőző évi kiadói terméséből az MTA Könyvár és Információs Központban, Budapesten. 
Fontos számára, hogy publikálási lehetőséget adjon a fiatal kutatóknak: figyelemmel kíséri 
az újonnan megszületett doktori disszertációkat, és támogatja a kellően tudományos igényű 
munkák kiadását. 

Könyvkiadói és tudományszervezői tevékenysége mellett tudományos munkássága is 
kiemelkedő. Elsősorban Aranka György irodalom- és kultúraszervező tevékenységét kutatja, 
ő rendezte sajtó alá Aranka Erdély-történetét, fontos kiadványa a Nemzetek Erdélyben. August 
Ludwig Schlözer és Aranka György vitája (2011). 2016-ban Bolyai-ösztöndíjat kapott, de 
már korábban is számos ösztöndíj nyertese volt Magyarországon és német nyelvterületen, 
figyelembe véve, hogy kutatási területe a magyar és német irodalom- és kultúrtörténet. 2008 
óta több sikeres irodalomtörténeti kutatási tervben is részt vett, a 18–19. századi irodalom- és 
kultúrtörténet mellett a kortárs művészeti és irodalmi áramlatokat is figyelemmel kíséri.

Tagságok, díjak: Az MTA köztestületének külső tagja. 2013-ban elnyerte az MTA 
Kolozsvári Akadémiai Bizottságának Teleki József-díját a Tudományközvetítés és tudományos 
bírálat kategóriában. 

Biró Annamária kiadóként és tudományszervezőként kiemelt figyelmet fordít a fiatal kutatók kellően 
tudományos igényű műveinek megjelentetésére, valamint a kiadványok minél több könyvtárba 
és intézményhez való eljuttatására, segítve ezzel a felnövekvő tudósgenerációk bekapcsolódását a 
tudományos közéletbe. 
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Tanulmányok: A Zágrábi Egyetem Gépészeti és Hajóépítészeti Kar Hajóépítési és Nyílt 
Tengeri Mérnöki Tudományok Tanszékén diplomázott 1973-ban. Ezt követően fiatal mérnökként 
a spliti hajógyárban dolgozott. 1975–1990 között a Zágrábi Egyetemi Számítóközpont 
munkatársa volt mint informatikus és kutató. PhD-dolgozatát 1989-ban védte meg a Zágrábi 
Egyetemen. 1982-től tanársegéd, 1990-től adjunktus, 2000-től docens, 2006-tól pedig egyetemi 
tanár. 2014-ben vonult nyugdíjba a Zágrábi Egyetem professor emeritusaként. 

Pálya: Tudományos tevékenységét a következő területeken fejtette ki: a hajó szilárdsága 
és biztonsága, építészeti anyagok a hajógyártásban, anyagfáradtság, hajógyár-technológia és 
-vezetés, információs rendszerek és virtuális modellezés a hajóépítészetben, optimalizálás, 
valószínűség, entrópia és az információ szerepe a mechanikai rendszerekben. Több mint 100 
tudományos és szakmai publikáció, 80 konferenciaközlemény, 3 könyv, 3 könyvfejezet és 3 
egyetemi jegyzet kiadása mellett mentora volt 53 diplomamunkának, 5 rektori díjjal jutalmazott 
munkának, egy MSc- és egy PhD-dolgozatnak. 

Négy horvátországi projekt vezetője és egy nemzetközi projekt résztvevője volt.  A 
horvátországi magyar kisebbség érdekében végzett munkájának kiemelkedő része a 
Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társasághoz (HMTMT) kapcsolódik. 
Munkájával támogatta a társaság tevékenységét a tudományok, az oktatás és a könyvkiadás 
területén, melynek fő súlypontja a zágrábi magyar kisebbségi szervezetek közötti együttműködés 
elősegítése és támogatása. 

Munkája mellett aktívan részt vesz Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, valamint az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör munkájában is. A „Kontinentális Közép-Európa és a mediterrán 
terület műszaki és ipari kölcsönhatásai, tengerészet és hajóépítészet” elnevezésű projekt 
vezetője volt, melyet az MTA Pécsi Területi Bizottsága támogatott. A projekt eredményét a 
HMTMT indítványára és gondozásában megjelent Holt tengerek című könyv foglalja össze. A 
kötet leírja a magas szintű magyar hajóépítészet hatását a mediterrán térség tengerészetére és 
hajóépítészetére.

Tagságok, díjak: A HMTMT alapító tagja, 1996-tól elnökségi tag. Az MTA külső 
köztestületének tagja.

Zsiha Kálmán jelentős mértékben hozzájárult a horvátországi magyar kisebbség tudományos 
és művészeti életének fejlesztéséhez, sokéves oktatói és tudományos munkássága mellett 
aktívan részt vett a horvát és magyar kutatók együttműködésében.





www.mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/kiadvanyok-105940
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