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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 jutalmazására, 
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 tudomá-
nyos eredményt értek el (Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díj), vagy fiatal kutatóként 
nyújtottak jelentős teljesítményt (Fiatal Kutatói Díj). A díjjal pénzjutalom is jár: egymillió, 
nyolcszázezer, illetve ötszázezer forint. 

Az Arany János-érem olyan külhoni magyar tudósok, kutatók kitüntetésére szolgál, akik 
a külhoni magyar tudományos közélet szervezésében, irányításában, az egyetemi oktatásban, 
tudományos könyvkiadásban, muzeológiai, levéltári, könyvtári munkában, tudományos isme-
retterjesztésben, azaz általában a külhoni magyar tudományosság és közösség ügyének elő-
mozdításában szereztek kiemelkedő érdemeket. 

Arany János-érmet 2002 óta, Arany János-díjakat 2004 óta ítél oda az MTA Magyar Tudo-
mányosság Külföldön Elnöki Bizottság az MTA tagjainak, illetve az Elnöki Bizottság tagjai-
nak 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 képviselő-
jét. Azóta évente bemutatjuk az adott időszak díjazottjait. Jelen kiadványunk a 2021. és a 2022. 
évi akadémiai közgyűlések közötti időszak Arany János-díjjal és -éremmel kitüntetett kutatóit 
tartalmazza. A díjazottak száma máig 153 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
2019  Pozsony Ferenc
2020 Kuti Gyula
2021  Deák István
2022  Bodor Miklós

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
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2017 Egyed Emese, Lanstyák István
2018 Krausz Ferenc
2019  Barabási Albert-László, Csernicskó István
2020  Kádasi Lajos
2021  Kristály Sándor (Alexandru)
2021  Dusza János
2022  Paizs Csaba

 
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
2019  Szász Levente
2020  Farkas Csaba
2021  Rácz Béla-Gergely
2022  Traski Viktor
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2002
Szilágyi Pál †
Vass Levente 

2003

Galambos Ferenc Iréneusz  †
Uray Zoltán 

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

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 (posztumusz) 

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 (posztumusz)

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 (posztumusz)

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

2020
Czaun Miklós
Markó Bálint
Tonk Márton
Szabó Sándor
Váradi Natália

2021
Kása Zoltán
Lábadi Károly
Szabó Árpád Töhötöm

2022
Bika Julianna
Kassay Gábor (posztumusz)

Kastori Rudolf
Varga György Csaba (posztumusz)
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2022

Bodor Miklós
Amerikai Egyesült Államok

Szatmárnémeti, 1939. február 1.



Arany János-díj

11

Bodor Miklós gyógyszerfejlesztési eredményei a legendás magyar gyógyszerkutató, Rich-
ter Gedeon eredményeihez mérhetők. Gyógyszereit több mint 100 millió alkalommal írták 
fel beteg embertársaink kezelésére. 

Tanulmányok: A szatmárnémeti Állami Magyar Fiúlíceumba (ma: Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium) járt, ahol csodagyereknek tekintették. Két év korkedvezménnyel vették fel a ko-
lozsvári Bolyai Tudományegyetem kémia szakos hallgatói közé, ahol az évfolyam és az egész 
egyetem legfiatalabb hallgatója volt. 1959-ben, 20 évesen vörös diplomával végzett. Doktori 
címét ugyanezen az egyetemen és a Román Tudományos Akadémián szerezte meg 1965-ben. 

Pálya: 1969-ig a kolozsvári Gyógyszerészeti Kutatóintézetben volt csoportvezető, ekkor 
R. A. Welch-ösztöndíjat kapott Austinba, a Texasi Egyetemen, ahol kvantumkémiai kutatá-
sokat folytatott. Hét évet töltött a Kansasi Egyetemen, és egyidejűleg az InterRx tudományos 
igazgatói szerepét is betöltötte, majd a gainesville-i Floridai Egyetem Orvosi Kémia Tanszé-
kének tanszékvezető egyetemi tanári posztjára hívták meg, ahol mind a mai napig – ma mint 
professor emeritus – tevékenykedik. Megkapta a legmagasabb egyetemi fokozatot, Graduate 
Research professzor lett. Egyetemi funkciói mellett az IVAX gyógyszerfejlesztési vállalat ve-
zetői posztját is betöltötte. 2006-ban alapította meg saját vállalatát, a Bodor Laboratoriest. 1999 
és 2006 között a magyar Gyógyszerkutató Intézet igazgatója volt, ahol óriási érdemeket szer-
zett a magyar gyógyszerfejlesztés modernizálásában. Számos tudományos eredménye közül 
talán az egyik legfontosabb az 1980-as évek elején kidolgozott kvantumkémiai modellezési 
módszere a vegyületek gyógyszertargetekkel való kölcsönhatásának tervezésére. Ez a módszer 
ma a gyógyszertervezés egyik alapvető és világszerte alkalmazott módszerévé vált. Másik, 
hasonlóan egyetemesen fontos felfedezése a „lágy gyógyszerfejlesztés” (retrometabolic drug 
design) elveinek kidolgozása. Ez a módszer nagyságrendekkel képes növelni a gyógyszerek 
terápiás indexét azáltal, hogy a metabolizmusokat és biodisztribúciójukat tervezhetővé teszi. 
Különösen fontos azon módszere, amely átjuttatja a gyógyszereket a vér-agy gáton, majd be-
zárja őket az agyba, így növelve meg központi idegrendszeri hatékonyságukat. Az első általa 
tervezett és kifejlesztett lágy gyógyszert, a Loteprednol Etabonate-ot 1998-ban engedélyezték 
az USA-ban, azóta három vállalat kilenc gyógyszerkészítményének hatóanyaga, használata vi-
lágszerte nő. Sofpironium Bromide gyógyszerének sikeres klinikai kifejlesztése az USA-ban 
is befejeződött. 2020-ban került forgalomba Japánban a hiperhidrózis kezelésére, amelyre elő-
zőleg nem volt célzott készítmény. Mavenclad gyógyszere a szklerózis multiplex kezelésére 
2020-as adatok alapján 560 millió eurós forgalmat ért el. Tudományos munkásságát 531 pub-
likációja, több mint 330 (175 + USA) szabadalma, számos könyve és könyvfejezete fémjelzi. 
Számos magyar, erdélyi és amerikai egyetem hallgatói és kutatói alapítványainak mecénása.
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2022
Kutatási terület: Gyógyszervegyészet, gyógyszertervezés és -fejlesztés, biztonságos te-

rápiás indexű új gyógyszerek tervezése, új kémiai szállítórendszerek tervezése, számítógépes 
gyógyszertervezés, gyógyszertranszport és metabolizmus, elméleti és mechanikus szerves 
kémia. 

Tagságok, díjak: 1995-től az MTA külső és a Floridai Tudományos, Mérnöki és Orvosi 
Akadémia (ASEMFL) rendes tagja. Számos akadémiai és tudományos társaság választott tag-
ja: Amerikai Gyógyszerészeti Akadémia (APS, 1983), Amerikai Gyógyszertudósok Társasága 
(AAPS, 1986), Amerikai Tudományfejlesztési Társaság (AAAS, 1989), Amerikai Klinikai Far-
makológiai Kollégium (ACCP, 1991). Tiszteletbeli tagja a Magyar Kémiai Társaságnak (1988) 
és a Pánhellén Gyógyszertársaságnak (1989). 1997-ben a Glaxo Wellcome Dermatológiai Ta-
nácsadó Testülete, 2002-ben a World Innovation Foundation tagjává választották. 2016-ban 
az Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága (AMAT) alapítói közé tartozott, a szervezet 
vezetőségében a Tudományos Tanács elnökeként tevékenykedik. Számos elismerésben és ki-
tüntetésben részesült:  Florida Tudósa (1984), az AAPS első Gyógyszerkémiai Tudományos 
Díja (1988), az APHA Orvosi és Gyógyszerkémiai Díja (1989). 1994-ben elsőként kapta meg 
a Nagai Foundation nemzetközi díját, 1996-ban szintén elsőként nyerte el az Amerikai Kémiai 
Társaság (ACS) Leo Friend-díját az 1995 októberében a Chemtechben publikált „Design of 
Biologically Safer Chemicals” című tanulmányának elismeréseként. A Gyógyszerészeti Ka-
ron elsőként kapta meg a Floridai Egyetem Professorial Excellence díját 1996-ban, 1997-ben 
az Amerikai Gyógyszerészeti Egyetemek Kollégiuma (ACCP) tüntette ki a Volwiler Tudo-
mányos Díjjal, 2000-ben a Floridai Egyetem Gyógyszerészeti Karának első V. Ravi Chand-
ran-professzora lett. 2005-ben a Floridai Egyetem a csak kivételesen adományozott Honorary 
Doctor of Science címben részesítette. 2007-ben az Amerikai Gyógyszertudósok Társasága 
(AAPS) neki ítélte az AAPS legrangosabb díját, Distinguished Pharmaceutical Scientist lett. 
Felkerült az Amerikai Kémiai Társaság orvosi kémiai Hall of Fame (2012) és Thomas Edison 
társaságában a floridai feltalálók Hall of Fame (2020) falára. A fenti elismerések mellett hazá-
jában is a legmagasabb kitüntetésekkel ismerték el tudományos eredményeit és a Gyógyszer-
kutató Intézetben végzett munkáját. 1989-ben a Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktora lett, 
1990-ben pedig a Debreceni Orvostudományi Egyetem adományozta részére a Doctor Honoris 
Causa címet. 2004-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel, 2010-ben a Magyar Ké-
miai Társaság Fabinyi-díjával, 2011-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középke-
resztjével tüntették ki.
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2022

Paizs Csaba
Románia

Marosvásárhely, 1969. április 1.
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Paizs Csaba a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem habilitált professzora, 
az erdélyi magyar tudományos élet és felsőoktatás egyik kiemelkedő alakja. Munkássá-
gával jelentősen hozzájárult a kolozsvári kémiai és vegyészmérnöki oktatás és kutatás 
eredményeinek gazdagításához, nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez, elismertségének 
növeléséhez.

Tanulmányok: Egyetemi tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kémia és 
Vegyészmérnöki Karán fejezte be 1994-ben vegyészmérnöki szakon, majd 1995-ben mesteri 
fokozatot szerzett katalízis és biokatalízis területen. Ugyanitt szerezte meg a kémia doktora 
címet 2001-ben.

Pálya: Oktatói pályáját a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen kezdte, bejárva az oktatói 
karrier fokozatait: tanársegéd, adjunktus (1996–2007), docens (2007–2015), egyetemi tanár 
(2015–). Egyetemi előadásai a következő témákat ölelték fel: biokémia, biokatalízis, enzima-
tikus és fermentatív technológiák, enzimológia, biotechnológia, asszimetrikus szintézisek. 
2020-tól a Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet intézetigazgatója. Szintén 2020-tól a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa Kutatásért Felelős Szakbizottságának elnöke. 2011–
2012 között az Akadémiai Címekért, Fokozatokért és Oklevelekért Felelős Állami Akkreditá-
ciós Bizottság kémia és vegyészmérnöki szakterületének tagja. Több monográfia, könyvfejezet 
egyedüli vagy társszerzője, eredményes csoportos kutatási programok vezetője, tudományos 
konferenciák társszervezője, kari szintű tudományos szeminárium vezetője. Hozzáértő irányí-
tása alatt több fiatal kémikus és vegyészmérnök szerzett PhD-fokozatot. Tanulmányait több 
rangos nemzetközi szakfolyóiratban közölte. 2020-tól az Enzimológia és Alkalmazott Bioka-
talízis Kutatóközpont igazgatója.

Kutatási terület: Enzimológia: enzimatikus mechanizmusok, rekombináns enzimek 
expresszálása és szerkezeti jellemzése, génmódosított enzimek, fehérjék racionális tervezése 
a molekuláris biológia eszközeivel; biokatalízis: sztereoszelektív enzimatikus biotranszfor-
mációk (lipázok, észterázok, oxidoreduktázok, ammónia-liázok és mutázok, transzaminázok, 
dekarboxilázok stb.); biotechnológia: fermentáció, biokatalizátorok fejlesztése (új natív és szer-
kezetileg módosított enzimek termeltetése, immobilizálása, hordozók fejlesztése), multienzi-
matikus rendszerek (immobilizált biokatalizátorok mikro- és minifluidikai rendszerekben).

Tagságok, díjak: Az MTA köztestületének külső tagja, a Kolozsvári Akadémiai Bizott-
ság alelnöke, illetve Kémia és Vegyészmérnöki Szakbizottságának választott elnöke (2020–). 
Tagja a Romániai Kémikus Társaságnak, a Romániai Vegyészmérnök Társaságnak, az Erdélyi 
Magyar Tudományos Társaságnak és a Romániai Katalízis Társaságnak. Munkásságát 2007-
ben a Magyar Tudományos Akadémia Oláh György-díjjal jutalmazta.
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Traski Viktor
Ukrajna

Ungvár, 1987. november 19.
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Traski Viktor kötelességtudó, céltudatos, aktív fiatal kutató, aki olyan kutatásokat végez, 
amelyeknek a jövőben is lesznek innovációs alkalmazásaik.

Tanulmányok: Tudományos kutatásait az Ungvári Nemzeti Egyetem Matematika Kará-
nak hallgatójaként kezdte. Az egyetem befejezése után kutatásait a Tarasz Sevcsenko Kijevi 
Nemzeti Egyetem Matematika és Mechanika Karán folytatta aspiránsként. 2016-ban védte 
meg kandidátusi disszertációját és szerzett PhD-fokozatot a fizikai és matematikai tudomá-
nyok területén. 

Pálya: A sztochasztikus folyamatok osztályainak tanulmányozása és ilyen új osztályok 
definiálása aktuális téma. A 20. század közepéig többnyire csak a Gauss-féle sztochasztikus 
folyamatok kerültek előtérbe, de az 1960-as évek végétől különböző sajátosságok figyelem-
bevételével olyan véletlen változók és a sztochasztikus folyamatok olyan osztályai jelentek 
meg, mint a Sub-Gauss-féle, a szigorúan Sub-Gauss-féle, a Pre-Gauss-féle, a φ-Sub-Gauss-
féle és mások. Az új gyakorlati sajátosságok a véletlen változók és sztochasztikus folyamatok 
új osztályainak megjelenéséhez vezettek. Ezekből a megfontolásokból jutott el az új osztály, 
mégpedig a kvadratikus φ-Sub-Gauss-féle véletlen változók és sztochasztikus folyamatok defi-
niálásához. Ez az osztály jóval szélesebb, mint a kvadratikus Gauss-féle osztály, mivel az ex-
ponenciális függvény hatványkitevőjében nem az x2 függvény szerepel, hanem egy megfelelő 
φ-függvény, amely részesetben lehet x2 függvény is. Kutatásai során már bebizonyította, hogy 
a definiált osztály olyan elemeket tartalmaz, amelyek felhasználhatóak többek között a comp-
ressive sensing módszerben, mégpedig a mérőmátrixok elemeiként. Az új osztályt nemcsak 
definiálni sikerült, hanem alaptulajdonságait kidolgozni is. A kutatásból számos publikáció 
született olyan külföldi folyóiratokban, mint a Random Operators and Stochastic Equations 
és a Communications in Statistics – Theory and Methods. 2017-ben társszerzőkkel együtt 
megjelentette az Estimation of Covariance Functions of Gaussian Stochastic Fields and their 
Simulation című monográfiát, 2019-ben pedig az Introduction to Raman Measurements and 
Spectra: From Fundamentals to Apllications in Materials, Sensing and Medicine-t. Kutatásait 
és eredményeit számos hazai és külföldi konferencián mutatta be.

Kutatási terület: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika, ezen belül a véletlen 
változók és sztochasztikus folyamatok különböző osztályainak tanulmányozása.

Tagságok, díjak: Az MTA köztestületének külső tagja, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai 
Tanács tagja.
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Bika Julianna
Amerikai Egyesült Államok

Budapest, 1951. február 25.
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Bika Julianna munkásságával jelentősen hozzájárult a magyar vonatkozású szociológiai 
kutatások eredményeinek gazdagításához az Amerikai Egyesült Államokban. 

Tanulmányok: 1974-ben végezte el a budapesti Marx Károly Közgazdasági Egyetem ter-
vező-elemző szakát, illetve 1976-ban a vezető-szervező szakközgazdász szakot. Közgazdasági 
tanulmányait New Orleansban folytatta, és CPA képesítést szerzett.

Pálya: 1997-ben vette át Papp Lászlótól, a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) Nyugati 
Régió elnökétől a Tájékoztató szerkesztését, amely 2000-ben függetlenné vált az MVSZ-től, 
és azóta Nyugati Hírlevél Független Elektronikus Újság néven jelenik meg. A nyugati világ 
magyar vonatkozású kulturális híreit közli (nyugatihirlevel.com). A havonta megjelenő laphoz 
maga gyűjtötte az anyagot. 2021 júliusában jelent meg a 263. szám. A szerkesztés azóta meg-
növekedett munkáját egyedül már nem tudja ellátni, így ma már csak könyvismertetésekkel 
foglalkozik. Emellett a Bécsi Napló munkatársa. Kossuth-kutatással foglalkozott: a korabeli 
újságokból minden Kossuthról szóló cikket kigyűjtött (akkoriban New Orleansban közel 30 
napilap volt). 2002-ben férje irányításával felállították New Orleans egyik történelmi főterén, 
a régi városháza előtt Kossuth emlékművét a magyar kormányzó látogatásának 150. évfor-
dulójára. Az emlékmű felállítását négy év kemény munka előzte meg: szükséges volt hozzá 
a Louisianai Magyarok Szervezetének megalapítása, a város, a parkhatóság és az építésügyi 
hatóság engedélyének megszerzése, a gránit megvásárlása, a szobor elkészítése, kiadványok 
írása, nyomtatása, majd magának az ünnepélynek a megszervezése, a tengerészgyalogosok ze-
nekarának megszervezése és a Gallier Hall, az egykori városháza – amelynek lépcsőjén egykor 
Kossuth 2000 embernek tartott beszédet – kibérlése a 300 fős ünnepségre – mindez nem kis 
feladatnak bizonyult. Az emlékmű túlélte a Katrina hurrikánt. A nagykövetség segítségével 
a megnyitó napján kiállítást szervezett a Gallier Hallban Kossuthról, majd a helyi könyvtárban 
is, ahol előadást is tartott. Floridai tevékenységének csúcspontja, hogy felvette a kapcsolatot 
a Dohnányi-örökösökkel, és a Dohnányi-hagyaték Magyarországra került, illetve Tallahas-
see-ben Dohnányi Ernő lakóháza elé magyar és angol nyelvű emléktábla került. Nemcsak Kos-
suth-kutató, de a New Orleanstól egy órára levő magyar mezőgazdasági település, Árpádhon 
alapításával kapcsolatos kutatásokat is végzett, és ismeretterjesztő előadásokat tartott szerte 
Amerikában és Magyarországon, hogy megismertesse és népszerűsítse az Árpádhoni Magyar 
Múzeum alapításának ügyét.

Kutatási terület: Közgazdaságtan, földrajzi-szociológiai kutatás.

Tagságok, díjak: 1983 óta tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének. A 2000-
ben megalakult első hivatalos magyar louisianai szervezet, a Louisianai Magyarok Szervezeté-
nek (Hungarians of Louisiana Inc.) szervező és alapító elnöke.
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Kassay Gábor (posztumusz)
Románia

Székelyudvarhely, 1956. december 24. – Györgyfalva, 2021. április 19.
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Kassay Gábor a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanára, az erdélyi 
magyar tudományos élet és felsőoktatás egyik kiemelkedő alakja volt. Munkásságával 
jelentősen hozzájárult a kolozsvári matematikai iskola eredményeinek gazdagításához, 
nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez, elismertségének növeléséhez.

Tanulmányok: A székelyudvarhelyi Petru Groza Líceumban (ma: Tamási Áron Gimnázi-
um) érettségizett 1975-ben. Egyetemi tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Mate-
matika és Informatika Karán fejezte be 1980-ban. Ugyanitt szerezte meg a matematika doktora 
címet 1994-ben minimax feladatokkal kapcsolatos kutatásait összefoglaló dolgozatával Ko-
lumbán József, az MTA külső tagja irányításával.

Pálya: Oktatói pályáját kolozsvári középiskolákban kezdte (1980–1987), majd a Babeș–
Bolyai Tudományegyetemen folytatta, bejárva az oktatói karrier fokozatait: tanársegéd (1987–
1990), adjunktus (1990–1995), docens (1995–2002, 2004–2005), egyetemi tanár (2005–2021). 
A 2002–2004 közötti időszakban az észak-ciprusi Famagusta városában az Eastern Mediter-
ranean University vendégtanára volt. Egyetemi előadásai a következő témákat ölelték fel: ma-
tematikai analízis, optimalizációelmélet, funkcionálanalízis, operációkutatás, konvex analízis, 
játékelmélet. Több monográfia, könyvfejezet egyedüli vagy társszerzője, eredményes csopor-
tos kutatási programok vezetője, tudományos konferenciák társszervezője, kari szintű tudomá-
nyos szeminárium vezetője az analízis és optimalizáció témakörökben. Hozzáértő irányítása 
alatt több fiatal matematikus bontogatta szárnyait a tudományos pályán, szerzett PhD-foko-
zatot. Vendégtanárként, ösztöndíjasként, nemzetközi konferenciák meghívott előadójaként 
megfordult Magyarország, Hollandia, Németország, Olaszország, Spanyolország, Skócia, Dá-
nia, Brazília, Peru, India, Izrael, Marokkó, Vietnam, Szaúd-Arábia, Hongkong, Tajvan, Cip-
rus egyetemein, kutatóintézeteiben, ezzel is öregbítve saját és egyeteme nemzetközi hírnevét, 
ismertségét. Több rangos nemzetközi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának munkatársa volt.

Kutatási terület: Az operációkutatás, játékelmélet és konvex analízis különböző területe-
inek szentelt kutatási eredményei rangos nemzetközi folyóiratokban jelentek meg (Journal of 
Optimization Theory and Applications, Set-Valued and Variational Analysis, Journal of Global 
Optimization, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Nonlinear Analysis: Theory, 
Methods and Applications, Optimization, SIAM Journal on Optimization, Taiwanese Journal of 
Mathematics, Journal of Convex Analysis, Mathematical Methods in Operation Research, Mathe- 
matical Programming stb.). Kiterjedt tudományos kapcsolatrendszerét, nemzetközi ismertségét 
és elismertségét jól mutatja, hogy tudományos publikációit több mint 35 társszerzővel jegyezte.

Tagságok, díjak: Az MTA köztestületének külső tagja, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
Matematikai, Informatikai és Csillagászati Szakbizottságának választott elnöke (2008–2011), 
a Farkas Gyula Egyesület, valamint a Working Group of Generalized Convexity/Monotonicity 
munkacsoport tagja volt.
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Kastori Rudolf
Szerbia

Károlyváros, 1935. október 8.
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Kastori Rudolf aktívan részt vett a magyar nyelvű tudományos és szakmai ismeretterjesz-
tésben, egyetemi oktatásban és számos szervezet munkájában.

Tanulmányok: Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán doktorált 1963-ban, majd 
egyetemi tanárként ezen a karon dolgozott nyugdíjazásáig.

Pálya: Pályája kezdetén posztdoktorként és ösztöndíjas kutatóként több évet töltött német-
országi kutatóintézetekben. Szerteágazó tudományos kapcsolatot ápolt a világ több tudomá-
nyos intézetével és szakmai szervezetével. Magyarországon az MTA Talajtani és Agrokémiai 
Intézetével tartott fenn sokéves, sokoldalú, gyümölcsöző munkakapcsolatot. Nemzetközi téren 
a szakmai tudományos szervezetekben tagként és választott funkciókban dolgozott. A tudo-
mányos közéletben az egyetemen dékánhelyettesként, tanszékvezetőként, az intézetben igaz-
gatóhelyettesként tevékenykedett. Munkái közül kiemelkednek az esszenciális makro- és mik-
rotápanyagokról szóló publikációi, valamint azok, amelyek a környezetvédelmi szempontból 
fontos, nem esszenciális nehézfémek hatását vizsgálják a növények anyagcseréjében és produk-
ciójában. Kutatási eredményei nagyban hozzájárultak haszonnövényeink ásványi táplálkozásá-
nak alaposabb megismeréséhez és az optimális táplálási mód feltárásához. Jelentősek az egyes 
ásványi elemeknek a növénytáplálásban betöltött szerepéről írott könyvei. Kiemelhetők még 
az esszenciális elemekről készített monográfiái, a talajban lévő nehézfémekről és pesztici dekről 
szóló, valamint a fenntartható mezőgazdaság szempontjából aktuális, az agro-ökoszisztéma 
védelmével kapcsolatos publikációi. Kutatási eredményeiről 384 tudományos dolgozatban szá-
mol be egyedüli szerzőként, illetve társszerzőkkel. Tanulmányai hazai, valamint külföldi, jól 
jegyzett folyóiratokban jelentek meg, ezenkívül 35 kötet és 27 monográfiafejezet szerzője vagy 
társszerzője, és 238 tudomány-népszerűsítő cikket is írt. Publikációi magyar, német, angol, 
orosz és szerb nyelven láttak napvilágot. 

Kutatási terület: A Pannon régióban termesztett főbb szántóföldi növények, az őszi búza, 
a napraforgó, a kukorica és a cukorrépa ásványi táplálkozásának élettana és agrokémiája.

Tagságok, díjak: 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává, 2004-ben 
a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagjává, 2006-ban a Jugoszláv, ma 
Szerb Mérnöki Akadémia rendes tagjává, majd 2019-ben az Orosz Természettudományi Aka-
démia rendes külső tagjává választották. Sikeres tudományos és közéleti munkásságának el-
ismerését tükrözi számos rangos hazai és külföldi díj: Matica srpska emlékérem és diploma 
(1977), Julius Kühn-emlékérem (Martin-Luther Universität, Halle, 1985), Egyetemi Tanárok 
és Kutatók Szerbiai Egyesületének arany emlékérme (1996).
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Varga György Csaba (posztumusz)
Románia

Gyulakuta, 1959. február 5. – Kolozsvár, 2021. augusztus 16.
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Varga György Csaba a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanára, 
az erdélyi magyar tudományos élet és felsőoktatás kiemelkedő alakja volt. Munkássá-
gával jelentősen hozzájárult a kolozsvári matematikai iskola eredményeinek gazdagítá-
sához, nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez, elismertségének növeléséhez, a fiatalabb 
matematikusnemzedékek fölneveléséhez.

Tanulmányok: Segesváron érettségizett 1978-ban. Egyetemi tanulmányait a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán fejezte be 1983-ban. Ugyanitt sze-
rezte meg a matematika doktora címet 1996-ban az optimalizációelméletben alkalmazott topo-
lógiai módszereket tárgyaló dolgozatával Kolumbán József, az MTA külső tagja irányításával.

Pálya: Oktatói pályáját besztercei iskolákban kezdte (1983–1990), majd a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetemen folytatta, töretlenül építve egyetemi oktatói karrierjét: tanársegéd (1990–
1992), adjunktus (1992–1998), docens (1998–2005), egyetemi tanár (2005–2021). Oktatói te-
vékenysége mellett bekapcsolódott az egyetem adminisztratív vezetésébe is. Az 1996–1998 
időszakban dékánhelyettesként vezette a Matematika és Informatika Karon a kibontakozóban 
levő magyar tagozatot, később az egyetem tudományos tanácsában és országos tudományos 
tanácsokban képviselte eredményesen a kolozsvári matematikai iskolát. Egyetemi oktatói 
munkássága az utóbbi években a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika 
Karának doktorátusvezető professzoraként teljesedett ki. A tudományos eredményein túl egyik 
legnagyobb érdeme a fiatal tehetségek felfedezése, felnevelése és oktatása volt.

Kutatási terület: A kritikus pontok elmélete, variációszámítás és ezek alkalmazása a diffe-
renciálegyenletek elméletében. Eredményei révén számos nemlineáris jelenség talált magya-
rázatra, melyek nemsima Schrödinger-típusú egyenletek/bennfoglalások köré csoportosulnak. 
A kritikus pontok elméletét sikeresen alkalmazta geometriai struktúrák feltárásában is, ezáltal 
matematikai pontossággal bizonyította, de akár szélesebb körben is érthető magyarázatot adott 
a hétköznapokban megjelenő optimalizációs problémákra. Legfontosabb eredményeit az alkal-
mazott matematikai tudományok olyan nemzetközileg referált és elismert szaklapjaiban közölte, 
mint a Calculus of Variations and Partial Differential Equations, Nonlinear Differential Equa-
tions and Applications, Discrete and Continuous Dynamical Systems-A, Advances in Differential 
Equations, Nonlinear Analysis Real World Applications, amelyeket a Web of Science és Sco-
pus adatbázisok is jegyeznek. Ezeknek az eredményeknek egy összefoglalója monográfiaként 
megjelent a rangos Cambridge University Press kiadónál Variational Principles in Mathematical 
Physics, Geometry, and Economics címen. Társszerzője a Birkhäuser Kiadónál megjelent Varia-
tional and Monotonicity Methods in Nonsmooth Analysis című monográfiának is.

Tagságok, díjak: Az MTA köztestületének külső tagja volt. Kiemelkedő egyetemi oktatói 
munkásságát 2009-ben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem az Év Oktatója díjjal, a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság pedig 2017-ben a Tudomány Erdélyi Mestere díjjal jutalmazta. 
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www.mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/kiadvanyok-105940






