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Tisztelt Olvasóink! 

Október elején megtartotta alakuló ülését az MTA új összetételű 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, amelyet 
megtisztelt részvételével Lovász László, az MTA elnöke.
A tanácskozás vendége volt Spaller Endre szociológus, a Nemzeti 
Innovációs Hivatal elnöke.
A régiókat képviselő bizottsági tagok beszámoltak intézményeik, 
szervezeteik eredményeiről és gondjairól, a további 
együttműködés szükségességéről.
Mindannyiuknak jó munkát kívánok a magyar tudományosság 
ügyének előmozdításában. 

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ELISMERÉSEK, DíjAK

 A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje 
kitüntetésben részesült 
Péter H. Mária 

gyógyszerésztörténész, a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
nyugalmazott egyetemi adjunktusa,  
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Magyar Ezüst 
Érdemkereszt 
kitüntetést kapott 
Hermann Gusztáv 

Mihály történész, a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem székelyudvarhelyi 
kihelyezett tagozatának tanára, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Frühling János 
orvosprofesszor,  
a brüsszeli Institute jules 
Bordet volt igazgató 

főorvosa, a brüsszel-brabanti orvoskamara 
elnöke, a Belga Királyi Orvosi Akadémia 
örökös főtitkára, az MTA külső tagja  
a legmagasabb belgiumi polgári kitüntetést, 
a II. Lipót rend nagykeresztjét kapta 
meg.

Bővebben:

   
 A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány 
életműdíjával tüntették ki Dienes Sándor 
orvost, a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem professor 
emeritusát és Kelemen Hajnal 
gyógyszerészt, az egyetem kémiai 
tanszékének vezetőjét. Mindketten az MTA 
köztestületének külső tagjai.

Bővebben:

 A Janus Pannonius 
Költészeti Díj Műfordítói 
Különdíját kapta Gömöri 
György irodalomtörténész,  

a Cambridge-i Egyetem nyugalmazott 
tanára, az MTA köztestületének külső tagja. 

Bővebben:

 Magyar Nyelvőr Díjjal 
tüntették ki Péntek János 
nyelvészt, a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem 

professzorát, az MTA külső tagját, az MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottság tagját.

Bővebben:

 Kehila Haver-díjat vehetett át 
Simon Attila történész, a somorjai 
Fórum Kisebbségkutató Intézet 
Történeti Kutatások Részlegének 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/sz%C3%A9kelyf%C3%B6ldi-p%C3%A9ldak%C3%A9peket-ismert-el-magyarorsz%C3%A1g
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=173106&cim=magyar_allami_kituntetes_erdelyi_magyar_ertelmisegieknek
http://www.armb.be/index.php?id=armb_detail&tx_ttnews%5Byear%5D=2014&tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&tx_ttnews%5BbackPid%5D=593&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1375&cHash=45800dc75368bfbbe270947542f59380
https://www.youtube.com/watch?v=suWCRB-pNQU
http://www.pecsi-hirhatar.hu/hirek/janus-pannonius-kolteszeti-dij-masodszor
http://www.hirado.hu/2014/10/03/eloszor-osztottak-ki-a-magyar-nyelvor-dijakat/
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3. oldal

igazgatója, a Selye jános Egyetem docense, 
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 Tiszteletbeli 
professzorrá nevezték 
ki a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány-

egyetemen Balázs Lajos néprajzkutató 
docenst, az MTA köztestületének külső tagját.

Bővebben:

 Az Apáczai-díj ezüst fokozatát 
kapta a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem tiszteletbeli 
professzora: Balázs Lajos 

néprajzkutató.
Bővebben:

KUTATÁSOK

 A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem 
jogtudományi Intézetében 
tartotta alakuló ülését  

a Societas – CEE Company Law 
Research Network kutatóhálózat, 
melynek célja a közép-kelet európai 
társasági jog tudományos vizsgálata.  
A hálózat főtitkára Veress Emőd jogász,  
a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem docense, az MTA 
köztestületének külső tagja.

Bővebben:

 A magyar 
értéktár 
számára 
készülő 

drávaszögi-szlavóniai kutatás első 
szakasza befejeződött. A felmérést Lábadi 
Károly néprajzkutató, nyugalmazott 
egyetemi tanár, az MTA köztestületének 
külső tagja vezeti. 

Bővebben:

 Negyvenhat objektum 
felvétele és leírása készült 
el a Marosvásárhely 
műemléki topográfiája 

elnevezésű projekt keretében.
Bővebben:

PUBLIKÁcIóK

A Komp-Press-Korunk kolozsvári 
könyvkiadó idei köteteiről olvashatnak  
a kiadó honlapján: 

 Fortuna vagy Fatum 
árnyékában? Fejezetek  
az Erdélyi Fejedelemség 
történetéből. Szerkesztette 

Kovács Kiss Gyöngy, az MTA 
köztestületének külső tagja;

 Szabédi László:  
Két világ közt harmadiknak;

http://foruminst.sk/2014/09/16/kehila-haver-dijat-kapott-simon-attila/
http://ghtk.csik.sapientia.ro/hu/hirek/tiszteletbeli-professzor-lett-dr-balazs-lajos
http://ghtk.csik.sapientia.ro/hu/hirek/apaczai-dijat-kaptak-oktatoink
http://jog.sapientia.ro/hu/tudomanyos-elet/nemzetkozi-kutatohalozat-alakult
http://www.hungarikum.hu/content/befejezodott-magyar-ertekek-felmeresenek-elso-szakasza-horvatorszagi-magyar-kozossegek
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/m%C5%B1eml%C3%A9kv%C3%A9delmi-konferencia
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 Gömöri György: A rejtőzködő 
Balassi. A szerző az MTA 
köztestületének Angliában élő 
külső tagja.

Bővebben: 

  Település, innováció, 
identitás. Vidékfejlesztési 
esettanulmányok a székelyföldi 
térségből címmel jelent meg  

a Biró A. Zoltán (az MTA köztestületének 
külső tagja) és Magyar Ferenc által 
szerkesztett kötet.

Bővebben:

 Megjelent Szekernyés János  
A magyarság emlékjelei  
a Bánságban című 
háromnyelvű kötete.

Bővebben:

 A moldvai csángók és a kárpáti 
ruszinok identitásának 1867 és 
1947 közötti változását vizsgálta 
Agnieszka Barszczewska 

lengyel kutató, az eredményekről szóló 
kötet nemrég jelent meg. 

Bővebben:

 A szétszóródás árnyékában. 
Tanulmányok, esszék, kritikák 
címmel jelent meg a kárpátaljai 
Intermix Kiadónál Csordás 

László kötete.
Bővebben:

Megjelent Popély Gyula Felvidék 
1918-1928. Az első évtized  
a csehszlovák uralom alatt című 
kötete.

Bővebben:

 Megjelent Liszka József 
Populáris kultúra című kötete,  
a Magyarok Szlovákiában sorozat 
hatodik darabja. A szerző az MTA 

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának tagja.

Bővebben:

 Megjelent az Európából 
Ázsiába és vissza – ismét 
című turkológiai 
tanulmánykötet, amelyet 

Keller László szerkesztett.
Bővebben:

 Megjelent a Fórum 
Társadalomtudományi Szemle 
2014/3. száma.

Bővebben:

0   
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AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG
 HÍRLEVELE

Az Országos Erdészeti Egyesület  
145. Vándorgyűlése 

 
Immár kettős minőségben, az EMT Erdészeti Szakosztályát képviselve, és az Országos Erdészeti 

Egyesület tagjaként vett részt hattagú csoportunk az Országos Erdészeti Egyesület 145. Vándorgyű-
lésén, amit az anyaországi erdész-szakma fellegvárában, Sopronban, az egyetemi városban tartottak, 
2014. július 13-14. között. Mivel a magyarországi erdőmérnökök majd mindenike itt végezte tanul-
mányait, a szokásosnál is többen jöttek el a rendezvényre, egymással és a volt tanárokkal találkozni, 
leróni tiszteletüket az Alma Mater iránt, és felidézni az ifjúság éveit. 

Az időjárás is kedvezett a terepi programok lebonyolításának, így zavartalanul, a tervezett
rendben zajlottak a szakmai programok, a baráti találkozó és az ünnepi Küldöttgyűlés. 

Az idei rendezvény házigazdája az ország második legnagyobb parkerdejét kezelő Tanul-
mányi Erdőgazdaság Zrt. volt. Az erdészek a pénteki nap folyamán terepi szakmai progra-
mokon vettek részt. Tanulmányozták a Sopron környéki fenyvesek szúkárosítás utáni átalakítá-
sának eredményeit, megismerkedtek az évente egymillió látogatót fogadó parkerdők turisztikai
fejlesztéseivel, berendezéseivel. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
programot kínált, míg egy másik csoport a Páneurópai Piknik Emlékpark megtekintése után a 
Fertő-tó gazdag élővilágába nyert betekintést. Az erdészeti felsőoktatás fellegvárának számító
Nyugat-Magyarországi Egyetemen megemlékeztek az erdőmérnök-képzés alapítóiról. A szak-
mai programok egyikét a szomszédos Ausztriában rendezték, ahol a magán-erdőgazdálkodás 
helybéli lehetőségeit és hagyományait ismerhették meg a szakemberek. A szakmai bemutató-
kon kívül a helyi kulturális látnivalókra is maradt idő. Este a hagyományos baráti találkozóra
került sor, amely szokás szerint az éjszakába nyúlott. 

Orbók Ilona
(folytatás a 6. oldalon) az EMT Erdészeti Szakosztályának titkára

* * *  

Nemes Tihamér  
Informatikai Tanulmányi Verseny

a 2014-2015-ös tanévben 
 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-
nyos Társaság (EMT) és a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság szervezé-
sében a 2014-2015-ös tanévben a megszo-
kott három fordulóban kerül sor a Nemes 
Tihamér Informatikai Tanulmányi Verseny 
lebonyolítására.  
 

A versenyt három korcsoportban  
hirdetjük meg 

1. korcsoport: 5-8. osztályosok 
2. korcsoport: 9-10. osztályosok  
3. korcsoport: 11-12. osztályosok 
 

A verseny időpontjai 
I. forduló, helyi szakasz:  

2014. november 5., szerda  
(1. korcsoport: 14.00-16.00 óra) 
2014. november 6., csütörtök  
(2-3. korcsoport: 14.00-17.00 óra) 

A tételeket egy órával a verseny kezdete 
előtt küldjük el e-mailen, a jelentkezési la-
pon megadott e-mail címre. 

II. forduló, erdélyi döntő: 
2015. január 10., szombat  
(1. korcsoport: 10.00-13.00 óra, 2-3. 
korcsoport: 10.00-15.00 óra) 

III. forduló, budapesti döntő: 
2015. február 28., szombat 
(1. korcsoport: 10.00-13.00 óra, 2-3. kor-
csoport: 10.00-16.00 óra) 
 

A verseny tárgya és követelményei 
• informatikai és programozási 

alapismeretek, felhasználói és 
kezelői felületek kialakítása, 
különféle stílusú programozási 
nyelvek főbb jellemzői, 

• informatika-alkalmazási 
alapismeretek az iskolai közismereti 
tárgyak, valamint az egyszerű 
adatfeldolgozás stb. témaköréből, 

• problémamegoldás alapvető 
algoritmusok segítségével, 

• rendszerszemléletű 
feladatmegoldás, programok 
kidolgozása. 

 

Archívum  
(előző évek feladatai és megoldásaik): 

http://nemes.inf.elte.hu/nemes_archivum.html 
Ajánlott irodalom: 

http://nemes.inf.elte.hu/index.html#irodalom 
 

A verseny mindhárom fordulójában köz-
ponti feladatsort oldanak meg a versenyzők, 
amelyet a javítók központi értékelési útmutató 
szerint javítanak. A versenyen semmilyen se-
gédeszközt nem szabad használni. 

 

Jelentkezés online, az EMT honlapján: 
http://infoverseny.emt.ro/ 

Jelentkezési határidő: 2014. október 20.  

EMT Természetkutató Tábor 
 

2014. július 7-12., Jegenye 
 

Minden tanév vakációjának egyik legfontosabb eseménye számomra az EMT által szerve-
zett természetkutató tábor. Az a tábor, ahová olyan fiatalok jönnek, akiket érdekel az őket kö-
rülvevő természet, akik kíváncsiak a dolgok miértjére, ugyanis ez a tábor arról ismert, hogy
minden nap egy adott természettudomány a fő téma, amellyel kapcsolatos előadásokat, gyakor-
lat ismertetőket hallgathatunk meg, kirándulásokon bővíthetjük ismereteinket. 

Az idei táborban diákként 18-an vettünk részt, a legtöbben előzőleg egyáltalán nem ismer-
tük egymást. Menetközben persze kiderült mindenki legnagyobb örömére, hogy egy olyan szí-
nes, értelmes és barátságos közösség vagyunk, amelynél kívánni se lehetett volna jobbat. 

Az indulás hétfő délután történt, az EMT kolozsvári székhelyéről. Ott gyűltünk össze, majd
egy egyórás út megtétele után az országos főútról letérve Jegenyén szálltunk ki a személygép-
kocsikból. Miután beköltöztünk a szobáinkba és elhelyezkedtünk, délutáni programként közö-
sen megbeszéltük a táborozási szabályzatot, és ismerkedős csapatjátékokat játszottunk táborve-
zetőink, Simon Zsolt és Pap Tünde felügyeletével. 

Kedden „biológia-nap” volt, délelőtt nagyon érdekes előadást tartott nekünk Urák István 
tanár úr a rovarokról, ezen belül a pókszabásúakról és a pókokról. Megtudtuk, hogy nem min-
den rovar bogár, de minden bogár rovar, és hogy a szöcskét úgy különböztetjük meg a sáskától,
hogy a szöcske csápjai hosszabbak a testénél, míg a sáskáé rövidebbek. Ebéd után fürödtünk a 
rendelkezésünkre álló medencében, majd a tábor végéig tartó együttműködő csapatokat alkot-
tunk (Hupikék törpikék, Okapi, Kis Niggerek) és különböző csapatépítő játékokban csillanthat-
tuk meg találékonyságunkat. Este pedig előkerült a tábor legjobb és évek óta jól bevált társasjá-
téka, a lugaró is, amelyet a tábor végéig minden nap élvezettel játszottunk. 

A következő nap a geológiáról szólt. Wanek Ferenc tanár úrral délelőtt, a csúnya idő ellené-
re is túrára indultunk a Pányiki szorosba, ahol kristályos kőzetekbe mélyedt szurdokvölgyben
egy riolit-telér alkotta kőszoros alaktanát és kőzetét vizsgáltuk. A táj gyönyörű volt, ráadásul
még egy piciny kis vízesést is találtunk. Délután a tanár úr egy nagyon érdekes előadását hall-
gattuk meg a földtani idő fogalmáról.  

Biró Helga
(folytatás a 2. oldalon) 9. osztályt végzett tanuló, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár  

Megjelentek az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság folyóiratainak új 
lapszámai.

Bővebben:

https://docs.google.com/file/d/0B_NJh_UJWEUOUnI1bXRHRURscmM/edit
http://www.pahru.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=191:megjelent-alapitvanyunk-legujabb-kiadvanya&catid=85:hirek&Itemid=435&lang=hu
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bansag-magyar-emlekei
http://valasz.hu/itthon/szerelem-elso-hallasra-interju-egy-lengyel-csangokutatoval-104903
http://www.karpatalja.ma/sorozatok/konyvajanlo/konyvajanlo-a-szetszorodas-arnyekaban/
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/48989-popely-gyula-felvidek-1918-1928-konyvbemutato-a-pozsonyi-casinoban
http://eshop.foruminst.sk/p/252/c/76_67/Sorozatok/Magyarok-Szlov-and-aacute-ki-and-aacute-ban/Forum-Kisebbsegkutato-Intezet/LISZKA-JOZSEF-Popularis-kultura-Magyarok-Szlovakiaban-VI-kotet.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/49207-megcsalt-remenyunk-xii-nemzetkozi-vambery-konferencia-dunaszerdahelyen
http://eshop.foruminst.sk/p/251/c/61/F-and-oacute-rum-T-and-aacute-rsadalomtudom-and-aacute-nyi-Szemle/Forum-Kisebbsegkutato-Intezet/FORUM-Tarsadalomtudomanyi-Szemle-2014-3.html
http://www.emt.ro/hu/hirek/
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5. oldal

 Megjelent a kolozsvári Korunk 
folyóirat októberi tematikus 
száma Digitális írásbeliség 
címmel.

Bővebben:

A tízéves Selye János 
Egyetemről 
olvashatnak interjút  
a világhálón, mely  

Tóth János egyetemi tanárral, az egyetem 
rektorával, az MTA köztestületének külső 
tagjával készült.

Bővebben:

 A Dávid Lászlóval,  
a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány-
egyetem rektorával,  

az MTA köztestületének külső tagjával 
készült interjút hallgathatják meg a világ-
hálón, amelyet az intézmény 14. tanévének 
megnyitása alkalmából adott.

Bővebben:

 Susan Gal nyelvész-
antropológussal,  
a University of chicago 
professzorával a nyelvi 

sztenderdről és egyéb kérdésekről készült 
interjú a 18. Élőnyelvi konferencia 
keretében.

Bővebben:

SzErVEzETi hírEK

 Az Újvidéki Egyetem 
Szabadkán működő  
Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karának  

új megbízott dékánja, dr. Lepeš Josip 
egyetemi docens, az MTA köztestületének 
külső tagja.

Bővebben:

 Az év elején 
megnyílt Zágrábi 

Magyar Intézet történelmi és 
fizikatudományi előadásokat tervez.

Bővebben:

 Partnerszerződést írt 
alá a kínai Minzu 
Egyetem és a Sapientia 
Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem csíkszeredai Kara.
Bővebben:

 
Az új tanévben Fogarasi György,  
a Szegedi Tudományegyetem 
Összehasonlító Irodalomtudományi 
Tanszékének tanszékvezetője lesz  
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Irodalomtudományi Tanszékének 
vendégtanára.  

Bővebben:

http://www.korunk.ro/
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/03/megtalalta-e-mara-a-helyet-a-selye
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/rektormtva
http://foruminst.sk/2014/10/06/nagyinterju-susan-gallal-video/
http://www.magyarszo.com/hu/2488/kozelet_oktatas/116954/Az-eg%C3%A9sz-nap-ny%C3%BCzsg%C5%91-egyetemi-kar.htm
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5796-zagrabi-magyar-intezet--kulturankat-es-tudomanyunkat-koezvetiti-a-fvarosban
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/minzuegyete
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/hirek/udvozoljuk-uj-vendegtanarunkat
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6. oldal

 A Kassai Műszaki 
Egyetem területén 
egyetemi kutatóközpont 
alakul Technicom néven.  

A kutatóközpont stratégiai célja egy 
nemzetközi szinten elismert kutatási-
technológiai központ létrehozása.

Bővebben:
rEndEzVÉnyEK

 Szeptember 16-17-én 
Emlékezés egy nyár-éjszakára 
címmel interdiszciplináris 
konferenciát rendezett Buda-
pesten az MTA BTK irodalom-
tudományi Intézete az 1914 

nyarán történtek közvetlen előzményeiről, 
körülményeiről és következményeiről.  
A konferencián több külhoni magyar kutató 
tartott előadást.

Bővebben:

 Szeptember 16-
17-én a prágai 
Károly Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán nemzetközi 
konferenciát rendeztek Kárpátalja két 
világháború közötti történetéről.

Bővebben:

 Umwandlungen und 
Interferenzen címmel rendeztek 
konferenciát Nagyváradon,  
a Partiumi Keresztény 

Egyetemen szeptember 18-19-én.
Bővebben:

 
 A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen 
rendezték meg szeptember 18–20. között  
a 18. Élőnyelvi konferenciát, amelynek 
témája a nyelvi sztenderd volt. A megnyitó 
előadást Susan Gal, a Chicagói Egyetem 
nyelvészprofesszora, az Amerikai 
Tudományos és Művészeti Akadémia tagja 
tartotta Magyar nyelv Európában: 
szempontok és ideológiák, közelkép 
távolról címmel.

Bővebben:

 Nagyváradon, szintén 
        szeptember 18-20. 
között tartották meg  
az Ady Endre, Juhász 

Gyula és József Attila A Holnap 
városában (Költők és koruk Vi.) című 
irodalomtudományi konferenciát.

Bővebben:

 Szeptember 19-én A csángó 
táplálkozás etnográfiája 
címmel tartott előadást Bázel-
ben (21-én pedig Bernben) 

Nyisztor Tinka moldvai néprajzkutató.
Bővebben:

 Szeptember 24-én tartotta 
első szimpóziumát 
Érsekújváron a MA 
Populáris Kultúra 

Kutatócsoport a popkultúrával 

http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/48933-egyetemi-tudomanyos-es-kutatokozpont-epul-kassan
http://www.litera.hu/hirek/emlekezes-egy-nyar-ejszakara-interdiszciplinaris-konferencia-1914-tol
http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/fiskolai-hirek/1822-videkuenk-toertenelmerl-ertekeztek-a-karoly-egyetemen.html
http://www.partium.ro/hu/hirek/umwandlungen-und-interferenzen
http://www.nyest.hu/hirek/tarsadalmi-szolidaritas-hatalommal-valo-visszaeles-megalazas
http://www.partium.ro/hu/hirek/ady-endre-juhasz-gyula-es-jozsef-attila-a-holnap-varosaban
http://www.magyarhaz.ch/index.php/naptar?controller=simplecalendar&view=detail&id=590
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7. oldal

kapcsolatos időszerű kérdésekről.
Bővebben:

 Szeptember 19-én  
Bostonban tartott előadást  
a Massachusetts-ben élő 
Gyuris Viktor fejlesztő 

matematikus Big Data címmel. 
Bővebben:

 A szeptember 24-25-én, 
Budapesten tartott Móricz-
konferencián Faragó Kornélia 
irodalomtörténész, az Újvidéki 

Egyetem professzora, az MTA 
köztestületének külső tagja tartott előadást 
Interszubjektív mozgások, egymásba 
hatoló horizontok. Móricz zsigmond: 
Erdély címmel.

Bővebben:

 Duna és Vág menti 
régiók történelmi 
térképei és metszetei 
címmel szak-

szimpóziumot rendeztek Komáromban 
szeptember 25-én.

Bővebben:

 A Kárpát-medence etnikai 
arculatának változásai a 15. 
századtól napjainkig címmel 
tartott előadást Bécsben 

szeptember 26-án Kocsis Károly geográfus 
akadémikus, egyetemi tanár, az MTA 

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának elnöke.

Bővebben:

 A Sepsiszentgyörgyön tizedik 
alkalommal megrendezett 
Országos népmese-

konferencián tartott előadást szeptember 
26-án Balázs Lajos néprajzkutató,  
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem docense, az MTA köztestületének 
külső tagja A gyermekakarás mint  
a népmesék és sorsforduló-szokások 
egzisztenciális problematikája címmel.

Bővebben:

 Protokoll
         konferenciát 
rendezett szeptember 26-
27-én Marosvásárhelyen, 

illetve Kolozsváron a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem.

Bővebben:

 Az Újvidéki Egyetem 
szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kara szeptember 
26-án és 27-én nemzetközi 

konferenciát rendezett A mese és 
kontextusai címmel.

Bővebben:

 Szeptember  
27-én Network 
Architecture of 
Forebrain  

http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/48949-bemutatkozott-ma-popularis-kultura-kutatocsoport
http://nyugatihirlevel.hhrf.org/
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/4326/Moricz-konferencia-az-ELTE-Modern-Magyar-Irodalomtorteneti-Tanszeken.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/48863-duna-es-vag-menti-regiok-tortenelmi-terkepei-es-metszetei-szakszimpozium-komaromban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2670962/
http://www.nepmesenap.hu/index.php/eloadok-2014#balazs
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/konf
http://www.vajma.info/cikk/tudomany/4334/8222A-mese-a-szegeny-ember-egyeteme8221.html
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8. oldal

Systems: Anatomy to Function címmel 
nemzetközi szimpóziumot tartottak 
Tihanyban Záborszky László agykutató 
professzor, az MTA külső tagja tiszteletére.

Bővebben:

   A Multiling 
projekt keretében szeptember 
30-án A nyelvtudás 
megszünteti a határokat 

mottóval rendeztek konferenciát a 
Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán, 
Kismartonban. 

Bővebben:

 Október 2-án Johann
        Stan, marosvásárhelyi 
származású kutatómérnök, 
a washingtoni National 

Institutes of Health munkatársa tartott 
előadást szülővárosában People Search, 
The missing Piece of the Puzzle címmel.

Bővebben:

 A gótikus út középkori 
műemlékeinek 
legújabb kutatási 
eredményei címmel 

rendeztek konferenciát Rozsnyón október 
2-3. között. A konferencia magyarországi 
díszvendége Prokopp Mária 
művészettörténész professzor volt.

Bővebben:

  
Gazdálkodás biomódon címmel rendeztek 
műhelykonferenciát Csíkszeredában 
október 3-án.

Bővebben:

  Vékás Lajos, Széchenyi-
        díjas jogtudós professzor,  
az MTA alelnöke tartott 
előadást az új magyar Polgári 

törvénykönyvről Kolozsváron  
október 3-án.

Bővebben:

 
Kardiológia, orvostörténet címmel 
rendezték meg október 3-4. között 
Kolozsváron a XXI. nemzetközi 
orvostovábbképző konferenciát.

Bővebben:

 Október 6-án ülésezett 
Budapesten az MTA újjáalakult 
Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottsága, 

Kocsis Károly akadémikus elnökletével. 
Az ülésen részt vett Lovász László,  
az MTA elnöke. 

Bővebben:

file:///C:\Users\A1\Downloads\TihanyiKonferencia7%20(3).pdf
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2671343/
http://www.ms.sapientia.ro/hu/hirek/dr-johann-stan-tart-eloadast-a-sapientian
http://www.felvidek.ma/felvidek/egyeb/48934-rozsnyoi-konferencia-gomor-gotikus-muemlekeinek-feltarasarol-es-kutatasarol
http://tudomanyhaza.wordpress.com/2014/10/01/gazdalkodas-biomodon-konferencia-csikszeredaban/
http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/az-uj-magyar-polgari-torvenykonyv
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/1728/pageno/1/archived/false
http://mta.hu/mta_hirei/megkezdte-munkajat-a-megujult-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-elnoki-bizottsag-135196/
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9. oldal

 Október 6-án Kolozsváron 
            tartott előadást Gergely 
Árpád László fizikus kandidátus, 
a Szegedi Tudományegyetem 

docense Kozmológia, fekete lyukak és 
gravitációs sugárzás címmel.

Bővebben:

 
Október 6-10. között, 

               15. alkalommal 
rendezték meg Székely-
udvarhelyen az Erdélyi magyar 

restaurátor továbbképző konferenciát.
Bővebben:

 Magyar katonák harcai a 
svájci határon 1915-1918 
címmel tartott német nyelvű 
előadást zürichben október 7-én 

Oplatka Gábor mérnökprofesszor,  
az MTA külső tagja.

Bővebben: 

 Október 8-án Határválto-
zások és népmozgások  
a 20. század első 
felében címmel 

nagyváradon tartott előadást Romsics 
Ignác történész, akadémikus.

Bővebben:

 Szent István tisztelete és 
emlékezete Európában címmel 
tartott előadást október 9-én 
Bécsben Prokopp Mária 

kandidátus művészettörténész, egyetemi 
tanár, az MTA köztestületének tagja.

Bővebben:

 Ugyanezen a napon Kolozsváron 
Festményhamisítás – a jelenség 
büntetőjogi és polgári jogi háttere 

címmel rendeztek konferenciát a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetemen.

Bővebben:

 A román-magyar 
szociológiai 

kapcsolatokról tartottak konferenciát 
Bukarestben október 9-10. között.

Bővebben:

 Október 10-11-én tartották meg 
Dunaszerdahelyen a 12. Nemzet- 
közi Vámbéry-konferenciát.

Bővebben:

 70 éve történt…  
A magyarságot 

ért atrocitások a történelmi Délvidéken 
címmel október 11-én tudományos 
konferenciát tartottak Szabadkán. 

Bővebben:

 Ugyanezen  
a napon  

a vajdasági Adán Nyelv és közösség 
címmel tudományos tanácskozásra került 
sor a Szarvas Gábor nyelvművelő napok 
keretében. Bővebben:

http://news.ubbcluj.ro/hu/hirek/kozmologia-fekete-lyukak-es-gravitacios-sugarzas/
http://www.hrmuzeum.ro/muzeum~hu~17~3~esemenyek-aktualis.html
http://www.magyarhaz.ch/index.php/naptar?controller=simplecalendar&view=detail&id=594
http://www.erdon.ro/trianon-utan-homogenizaciora-kerult-sor/2671414
http://hu.europaclub.at/?p=2603
http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/festmenyhamisitas-a-jelenseg-buntetojogi-es-polgari-jogi-hattere
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/10/a-roman-magyar-szociologiai-kapcsolatokrol-tartottak-konferenciat-bukarestben.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/49207-megcsalt-remenyunk-xii-nemzetkozi-vambery-konferencia-dunaszerdahelyen
http://www.delvidekkutato.hu/
http://www.magyarszo.com/hu/2491/kozelet/117035/Nyelv-%C3%A9s-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-kapcsolatrendszere.htm
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10. oldal

Október 
                               12-én 
Grácban tartott előadást  
Tóth Ferenc, az MTA BTK  

Történettudományi Intézetének 
tudományos főmunkatársa Szentgotthárd 
– Vasvár 1664. Európai események és 
helyi vonatkozások címmel.

Bővebben:

 Kisállam nagyhatalmi ambí-
ciókkal? – Kánya Kálmán és  

a magyar diplomácia a két világháború 
korában címmel tartott előadást Bécsben 
Tóth Imre történész, a Soproni Múzeum 
igazgatója október 13-án.

Bővebben:

 Október 14-én Regionális 
egyenlőtlenségek és területi 
kohézió Romániában címmel 
tartott előadást a Virtuális Bolyai 

Egyetem keretében Benedek József 
földrajztudós, a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem professzora, az MTA 
külső tagja, az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottságának tagja.

Bővebben:

A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

 A 2004-ben elhunyt Boglár 
Lajos etnológusról, kulturális 
antropológus egyetemi tanárról, 
Latin-Amerika-kutatóról 

rendeztek emlékkonferenciát Budapesten.
Bővebben:

 A bécsi collegium 
Pazmaneumban mutatták be 
Ujváry Gábor és Vertel 
Beatrix Kultúra nélkül nincs 
Magyarország című kötetét, 

amely Klebelsberg Kuno életéről és 
munkásságáról szól. Az egykori magyar 
kultuszminiszter a collegium 
Hungaricumok egész hálózatát hozta létre 
nyugat-Európában. Bővebben:

ÉVFOrdULóK, TUdOMányTörTÉnET

 310 esztendeje született 
Pozsonyban Segner János 
András természettudós, 
matematikus, orvos, egyetemi 
tanár. Elméleti munkásságának 

legfontosabb eredményeit a szilárd testek 
és a folyadékok dinamikája területén érte el.

Bővebben:

 Szatmárnémetiben született  
250 éve Katona Mihály nemzet-
közi elismertségű földrajztudós, 
csillagász, református lelkész,  

a kort foglalkoztató csillagászati kérdések 
legjelentősebb magyar szakértője.

Bővebben:

 210 évvel ezelőtt született 
Schöpf Merei Ágoston 
orvos, gyermekgyógyász 
akadémikus, az első pesti 
ortopédiai intézet, valamint  

http://www.gracimagyarujsag.at/aktu�lis-sz�m/
http://www.muzeum.sopron.hu/index.php/hu/hirek-2/652-eloadas-kisallam-nagyhatalmi-ambiciokkal
http://bolyait.ro/blog/2014/10/09/tanevnyito-vbe-benedek-jozsef-regionalis-egyenlotlensegek-es-teruleti-kohezio-romaniaban/
http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2014/09/mitosz-vallas-es-egyhaz-latin-amerikaban
http://pazmaneum.katolikus.hu/?p=2467
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=segner&nev5=Segner+J%E1nos+Andr%E1s
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=katonam&nev5=Katona+Mih%E1ly
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11. oldal

a manchesteri gyermekkórház 
megalapítója.

Bővebben:

 A mai Nagyváradhoz tartozó  
Váradolasziban született  
Flór Ferenc sebészorvos 
akadémikus, tiszti főorvos. 
Elsőként írt orvosi disszer-
tációt magyar nyelven.

Bővebben:

 A felvidéki Léva városától 
délre, Garamvezekényben 
született kerek 200 esztendeje 
Kovács Sebestény Endre 
sebész, akadémikus, az orvos-

egyesület és az Országos Közegészségügyi 
Tanács elnöke.

Bővebben:

 Szintén 200 évvel ezelőtt látta 
meg a napvilágot 
Nagyszebenben Fuss Mihály 
flórakutató, tanár, lelkész. 
nevét Erdély flórájának leírása 
tette ismertté (Flora 

Transsylvaniae, nagyszeben, 1866).
Bővebben:

 A bánsági Oravicabányán 
született 150 éve Kerpely 
Kálmán agrokémikus, 
egyetemi tanár, akadémikus. 
Nagyarányú kísérleteket 

végzett és kiváló érdemeket szerzett  

a műtrágyák és műtrágyázás 
megismertetésével, elterjesztésével 
kapcsolatban.

Bővebben:

 Szatmár vármegye Terep 
nevű falujában látta meg  
a napvilágot 145 esztendeje 
Anderkó Aurél meteo-

rológus, egyetemi tanár, a varsói egyetem 
tanára, a Lengyel Meteorológiai Társaság 
elnöke, a párizsi világkiállítás díjazottja.

Bővebben:

 Kolozsváron született 130 évvel 
ezelőtt Ditrói Gábor 
szemészorvos, egyetemi tanár,  
a szegedi egyetem rektora.  

Fő kutatási területei: a szem 
egyensúlyzavarának, proteinterápiája,  
a kamilla hatóanyagának gyógyászati 
alkalmazása, a retina betegségei.

Bővebben:

 120 éve született Selmecbányán 
Faller Jenő bányamérnök, 
egyetemi tanár. Ő irányította 
azokat a földtani kutatásokat, 

amelyek révén a nagyegyházi és a dudari 
szénmedencék ismertté váltak.

Bővebben:

 Kassán született 110 évvel ezelőtt 
Rázsó Imre gépészmérnök, 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
akadémikus, a Mezőgazdasági 

http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=schopf
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=flor&nev5=Fl%F3r+Ferenc
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kovacsse&nev5=Kov%E1cs+Sebest%E9ny+Endre
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/fuss_mihaly_szuletesnapja__1814
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kerpelyk&nev5=Kerpely+K%E1lm%E1n
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=anderko&nev5=Anderk%F3+Aur%E9l
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=ditroi&nev5=Ditr%F3i+G%E1bor
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=fallerj&nev5=Faller+Jen%F5
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Gépkísérleti intézet vezetője.
Bővebben:

 95 éves lenne az Ungváron 
született Ubrizsy Gábor 
botanikus, mikológus, herbológus 
akadémikus, egyetemi tanár,  

a növényvédelmi Kutatóintézet vezetője. 
Nemzetközi tekintélyét a róla elnevezett 
több gombafaj és nemzetség bizonyítja.

Bővebben:
FELhíVáSOK

 Az MTA Domus ösztöndíj-
programja meghirdette őszi 
pályázatát. A senior és junior 
ösztöndíjak odaítéléséről  

a Domus Kuratórium december 1-jéig 
dönt. A döntés eredményéről a pályázók 
névre szóló elektronikus értesítést kapnak.

Bővebben:

 A tornaljai Kulturális 
Antropológiai Műhely 
Tér – idő – közösség:  
a felföldi és kárpátaljai 

magyarság a társadalomtudományok 
tükrében címmel tudományos konferenciát 
szervez a történelem, a néprajz, a kulturális 
antropológia és a nyelvészet fiatal szlová-
kiai és ukrajnai magyar képviselői számára. 

Bővebben:

 A Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai 

Tanulmányok Kara november 12-én 

nemzetközi doktorandusz konferenciát 
rendez Nyitrán.

Bővebben:

 A tudomány szerepe 
a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési stratégiák 
megalapozásában a Székelyföldön 
címmel szerveznek konferenciát 
Csíkszeredában november 21-én a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából. 

Bővebben:

 Nőképek kisebbségben 
címmel november  
21-22-én másodszor 
rendeznek konferenciát 

Pozsonyban a szlovákiai magyar nők 
helyzetéről.

Bővebben:

 Kálvini vonások 
           a magyarok lelki 
arcán címmel tudományos 
konferenciát rendeznek 

nagyváradon november 20-22-én.
Bővebben:

 Nemzetközi 
tudományos 

konferenciát szerveznek Kolozsváron 
Nationhood in the Carpathian Region. 
Hungarians and their Neighbours – 
Sociological Perpectives címmel  
november 27-29-én.

Bővebben:

http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=razso&nev5=R%E1zs%F3+Imre
http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=ubrizsy&nev5=Ubrizsy+G%E1bor
http://mta.hu/cikkek/domus-osztondij-palyazat-2014-135009
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/48789-tudomanyos-konferenciat-szervez-a-tornaljai-kulturalis-antropologiai-muhely
http://www.mkd.fss.ukf.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17&lang=hu
http://kab.ro/index.php?page=hirek
http://foruminst.sk/2014/09/21/nokepek-kisebbsegben-ii-meghivo/
http://www.partium.ro/hu/hirek/kalvini-vonasok-a-magyarok-lelki-arcan-konferencia
http://www.szociologia.hu/dynamic/hsa_conf2014_draft_2014_0916.pdf
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Október 31. és november 2. között 
Torontóban a Humber college School of 
Liberal Arts and Sciences és  
az International Festival of Authors 
szervezésében első világháborús 
történelmi konferenciát tartanak.  
A magyar szekció programját elolvashatják 
a világhálón.

Bővebben:

 Az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia 
történetében először  
a Fizika, Földtudományok és 

Matematika szekciót 2015-ben 
Magyarország határain kívül, Kolozsváron 
rendezik meg április 15-18. között.

A jelentkezési határidő: 2015. január 7.
Bővebben:

http://www.humber.ca/liberalarts-ifoa/concurrent-sessions-friday-october-31st-315-445pm#session7
http://www.otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/fizika-foldtudomanyok-es-matematika-szekcio/
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Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2014/10. szám

Felelős kiadó: Kocsis Károly elnök

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
mtkhirlevel@titkarsag.mta.hu

A hírlevél korábbi számai megtekinthetők 
az MTA honlapján.

mailto:mtkhirlevel@titkarsag.mta.hu
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26241
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Takács Lajos    
(Maglód, 1924. augusztus 21.)
 

Az Amerikai Egyesült Államokban él,  
a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja

Lajos Takács was born in Maglód, 
on 21 August 1924. (As his wife, 
Dalma Pálóczi Horváth Takács 
writes in her novel Our Story: 

Saga of a hungarian-American Family, 
published in 2007, he is a member of the 
well-known hungarian dukai Takács 
family.) 
 
He studied at the Royal joseph University 
(the Technical University of Budapest) in 
1943-1948, taking courses with Charles 
jordan on probability and statistics.  
He received a PhD for his dissertation On 
a Probability-theoretical investigation of 
Brownian Motion in 1948. From 1945-
48 he was a student assistant to Professor 
Zoltán Bay and participated in his famous 
experiment of receiving microwave 

Takács Lajos 1924. augusztus 21-
én született Maglódon. (Ahogy 
azt felesége, Pálóczi Horváth 
Takács Dalma írja  

2007-ben kiadott Történetünk: egy magyar-
amerikai családregény című művében, 
a híres magyar dukai-Takács családból 
származik.) 
 
1943 és 1948 között a józsef Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(később Budapesti Műszaki Egyetem) 
hallgatója volt, többek között jordán 
Károly valószínűség-számítási és 
statisztikai kurzusait látogatta. 1948-ban 
PhD fokozatot szerzett, disszertációjának 
címe: On a Probability-theoretical 
Investigation of Brownian Motion  
(A Brown-mozgás valóságelméleti 
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Takács Lajos MaTeMaTikai TudoMányok

echoes from the Moon in 1946. in 1957 he 
received the Academic Doctor’s Degree 
in Mathematics for his thesis entitled 
„Stochastic processes arising in the theory 
of particle counters” in 1957.
He worked as a mathematician at the 
Tungsram Research Laboratory from 1948 
to 1955 and the research institute for 
Mathematics of the Hungarian Academy 
of Sciences from 1950 to 1958. in 1953-
58 he was an associate professor in the 
Department of Mathematics of the Eötvös 
Loránd University. He became one of the 
first to introduce semi-Markov processes in 
queuing theory in 1952.
in 1958 he received a visiting appointment 
at Imperial college in London and London 
School of Economics, where he lectured 
on the theory of stochastic processes and 
queuing. in 1959 he accepted an offer from 
columbia University in New York of an 
assistant professorship, where he taught 
probability theory, stochastic processes 
and queuing theory until 1966. In 1966 he 
was appointed professor of mathematics 
at case Western University in cleveland, 
Ohio, where he held this position until 
1987, when he retired. Since then he has 
been professor emeritus. He also held 
visiting appointments at Bell Labs and 
IBM Research and sabbaticals at Stanford 
University.
his main fields of research are scholastic 
processes, probability and queuing 
systems. He wrote over two hundred 
scientific papers and six books. he is 

vizsgálata). 1945-től 1948-ig Bay zoltán 
asszisztense volt, 1946-ban részt vett  
a professzor híres holdradar-kísérletében. 
1957-ben a matematikai tudományok 
doktora lett, disszertációjának címe 
Stochastic processes arising in the theory 
of particle counters (A részecskeszámlálók 
elméletéből eredő sztochasztikus 
folyamatok).
1948 és 1955 között matematikusként 
dolgozott a Tungsram Laboratóriumban, 
1950 és 1958 között az MTA Matematikai 
Kutatóintézetének munkatársa volt. 1953 
és 1958 között az ELTE Matematikai 
Tanszékén is oktatott. 1952-ben elsőként 
vezette be a Markov-folyamatok 
alkalmazását a sorozatelméletekben.
1958-ban elfogadta a londoni imperial 
college és a London School of Economics 
meghívását, vendégprofesszorként 
a sztochasztikus folyamatokról és  
sorozatokról adott elő. 1959-ben a new 
york-i Columbia Egyetemre hívták, 
ahol 1966-ig valószínűségelméletet, 
sztochasztikus folyamatokat és 
sorozatelméletet oktatott. 1966-ban a 
Case Wester University (Cleveland, Ohio) 
matematikaprofesszora lett, 1987-ben 
nyugdíjba vonult, azóta professor emeritus. 
Volt vendég előadó a Bell Labs-ben és  
az IBM Kutatóközpontban, illetve  
a Stanford Egyetemen.
Fő kutatási területe a sztochasztikus 
folyamatok, a valószínűség-számítás és  
a kombinatorika. 200-nál több tanulmány 
és 6 könyv szerzője. Tagja az Amerikai 
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member of the American Mathematical 
Society (1959), the institute of 
Mathematical Statistics (1960), the royal 
Statistical Society (1960) and the institute 
of Combinatorics (1991).

in 1952 he was awarded the Grünwald 
Géza medal, in 1994 the john von 
Neumann Theory Prize and in 2002 
Fellows Award of the Institute for 
Operations Research and Management 
Sciences.
In honour of his 70th birthday the journal 
of Applied Mathematics and Stochastic 
Analysis a paper was published on Lajos 
Takács and his work in 1994. The volume 
by janos Galambos and j. Gani Studies of 
Applied Probability: Essays in honour of 
Lajos Takacs was also published in 1994.
He was elected external member of the 
Hungarian Academy in the Section of 
Mathematical Sciences in 1993. 

contact
case Western Reserve University
Department of Mathematics
Oh 44106-7058 Cleveland, 
10900 Euclid Avenue
US
E-mail: lft@po.cwru.edu
lajos.takacs@case.edu
2410 Newbury Drive
Cleveland heights, Oh 4418-1235
Tel: + 1 216 3211043

Matematikai Társaságnak (1959),  
a Matematikai Statisztikai Intézetnek 
(1960), a Királyi Statisztikai Társaságnak 
(1960) és a Kombinatorikai intézetnek 
(1991).

1952-ben Grünwald Géza-emlékéremmel, 
1994-ben John von neumann-díjjal 
tüntették ki. 2002-ben az Operációkutatás 
és Menedzsment-tudomány intézet 
tudományos elismerésében részesült.
1994-ben, 70. születésnapja alkalmából 
a journal of Applied Mathematics and 
Stochastic Analysis tanulmányt közölt 
Lajos Takács and His Work (Takács Lajos 
és munkássága) címmel. 1994-ben adták 
János Galambos – J. Gani: Studies of 
Applied Probability: Essays in honour of 
Lajos Takács (Tanulmányok az alkalmazott 
valószínűségről: esszék Takács Lajos 
tiszteletére) című kötetét is.
1993-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották  
a Matematikai Tudományok Osztályában.

Kapcsolat
case Western Reserve University
Department of Mathematics
Oh 44106-7058 Cleveland, 
10900 Euclid Avenue
USA
E-mail: lft@po.cwru.edu
lajos.takacs@case.edu
2410 Newbury Drive
Cleveland heights, Oh 4418-1235
Tel: + 1 216 3211043

mailto:lft@po.cwru.edu
mailto:lajos.takacs@case.edu
mailto:lft@po.cwru.edu
mailto:lajos.takacs@case.edu

