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A JEDLIK ÁNYOS-DÍJAT
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
kezde
m ényezésére az ipari és ke
r es
k e
delmi miniszter 1996-ban, a mag yar sza
ba
d almi rendszer centenáriumi évé
b en
alapította a 16/1996. (III. 20.) IKM ren
delet alapján.
A szakmai díj a kimagaslóan sike
res feltalálói tevékenység, valamint a
kie melk edô színvon alú és hatékonyságú
iparjogv édelmi munk ásság elismerését
szolgálja.
A kitüntetettek munkájuk elismeréseként adományozást igazoló okiratot
és plakettet kapnak. Ez utóbbi bronzérem, amelynek elôlapját Jedlik Ányos
mellképe díszíti a „ J E D L I K Á N Y O S D Í J ” körirattal; hátlapja domború, krá
terszerû képzôdményt ábrázol kipatta
nó – az alkotó gondolatot, a találmányt
szimbolizáló – szik
r ákkal, valamint a
„Szellemi Tulaj
d on Nemzeti Hivatala”
feli ratt al.
Az érem peremén a kitüntetett neve ol
vasható.
A JEDLIK ÁNYOS-DÍJAT
a Szellemi Tulaj
d on Nemzeti Hivatala
elnöke adományozza évente egyszeri al
kalommal. Az átadási ünnepségr e elôs zör
az alapítás évében, 1996. március 21-én,
a Magyar Állami Operaházban, a Magyar
Szabadalmi Hivatal centenáriumi dísz
ünnepsége alkalmával került sor.
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J E D L I K

Á N Y O S

1800–1895

JEDLIK ÁNYOS EMLÉKEZETE *
Jedlik Ányosról, az ô csendes mederben lefolyt,
majdnem százéves életérôl és a magyar tudomá
n yosság
szolgálatában kif ejt ett munk áss ágáról, az ô fényes tulajdonságairól és gyengéirôl fogok itt megemlékezni, nem
magasztaló, de meggyôzôdésem szerint igazságos szavak
ban, hogy kegyeletes tiszteletünknek iránta ki
f e
j ezést
adjunk, és hogy az ô életének példájából mi is okulást
merítsünk.
Egy rendtársa életének utolsó éveiben azt kérdez
te tôle: „miért választotta tanulmánya tárgyául éppen
a fizikát, miért nem például a teológiát, mely a legma
gasztosabb dolgokkal foglalkozik?” Erre ô így felelt: „Lát
ja, minden tudományágban tanulhattam volna eleget és
szépet, de a fizikában tanulok és egyszersmind mulatok,
gyönyörködöm is.” (...)
Két nagy felfedezésérôl akarok említést tenni: az
elektro
m ágneses motorról és az elektromos dinamó
géprôl, mely Jedlik magányos dolgozószobájában látott
napvilágot, de, sajn os, ott rejtve is maradt. Sem ô maga,
sem azok, akik nehezen hozzáférhetô mûhelyébe bepillanthattak, nem ismerték fel idejekorán e fölfedezések
jelentôségét, s az ôt gyönyörk ödtetô experimentum csak
olyan kezdet maradt, amelynek nem került folytatása.
Mások késôbb találták meg ugyanezen fölfed ezések mag
ját, de termékeny talajba tudták elv etni, hol nagyra nôtt,
s ültetôinek babérk oszorút hajtott. (...)

* Szemelvények Eötvös Loránd 1897. május 9-i, a Magyar Tudományos Akadémia
közülésén elhangzott emlékbeszédébôl.
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Ötvenhárom éven át tanította ô a fizikát, elôbb
a bencés rend gyôri líceumában, utóbb a pozsonyi
akadémián, s végre 1840-tôl 1878-ig a pesti egyetemen.
Elôadása a kutató tudós elôadása volt, ki hallgatóihoz úgy
beszél, mint tudóstársakhoz, ki elôtt nem rejt el titkot,
hanem feltárja leplezetlenül a maga gondolat
m enetét.
1878-ban tanártársainak, régi tanítv ányainak tiszteletétôl
és szeretetétôl kísérve, királyi kitüntetéssel vonult nyu
galomba. Viszs zatért a gyôri házba, honnét majdnem egy
fél évszázaddal elôbb indult el, hogy tanítói tisztét a zárda
falain kívül is teljesítse. (...)
Közöttünk már csak emléke él tovább, nem mint szel
lemóriásé, akit csak bámulni tudnánk, hanem mint úttörô
munkásé, akit követhetünk.
Használja fel mindegyikünk azt az idôt, melyet neki
a Mindenható e földi életútjára kimért, a maga elvállalt
feladatának teljes ítésére olyan kitartással és olyan takaré
kosan, mint ahogy felhasználta Jedlik azt a közel száz évet,
amely Isten különös kegyelm ébôl neki jutott.
Ôrizzük meg az ô emlékezetét!
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A JEDLIK ÁNYOS-DÍJ
kitüntetettjei

2022

DR. DÉKÁNY GYULA,

okleveles vegyészmérnök,
kutató, a Glycom és CarboCode vállalatok alapítója

Dékány Gyula a Budapesti Mûszaki Egyetem ve
gyészmérnöki karán szerzett diplomát, majd a
Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai
Kutatóintézetében dolgozott, mielôtt a University
of Londonra került, ahol a megnyíló, korlátlannak
tûnô lehetôségek újabb lökést adtak karrierjének.
Szénhidrátkémiával kezdett foglalkozni, és a tudományos
eredményei gyakorlatban történô hasznosítására Dániában
megalapította a Glycomot, majd idehaza a Glycom Hungary nevû
leányvállalatot. A Glycom csoport tevékenysége az anyatej
cukrok szintetikus elôállításának kidolgozására és nagy tétel
ben történô gyártására fókuszált.
Szintén Dékány Gyula nevéhez fûzôdik a CarboCode cégcso
port megalapítása, ahol szintén az anyatejben levô szénhid
rát-származékokra alapítva glikoszfingolipidek szintézisét és
nagyüzemi gyártását tûzte ki célul. A cégcsoport kutatásait
Németországban, a nagyobb léptékû gyártást az Elsô Vegyi
Industria Zrt. végzi, míg az ipari méretben megvalósuló gyártás
pedig Portugáliában történik.
Az anyatejben található cukrokkal kapcsolatos eredményeket
egy amerikai szabadalmi bejelentésük alapozta meg: ez egy
olyan fermentációs eljárásra vonatkozik, amellyel az anyatej
cukrait elô lehet állítani. Az eljárás alkalmas nagy tételû,
olcsó gyártásra és ötvözi a szintetikus szerves kémiát a bio
technológiával. A szintetikus szerves kémiát és a biotechno
lógiát ötvözô eljárásra több további, elsôsorban a glikozidos
kötés kialakításának nehézségét megoldó szabadalom is épül.
Segítségével iparilag is elôállíthatók olyan cukrok, amelyek
az anyatejben találhatók. Az eljárást megvalósító elsô üzem
2017-ben kezdte meg mûködését, az itt elôállított cukrokat a
Nestlé által forgalmazott csecsemôknek szánt tápszerekben is
használják.
Dékány Gyula eddig 75 szabadalomcsalád megalkotásában
vett részt, mindezek közül 61 nemzetközi közzétételi irat kelet
kezett, és az Egyesült Államokban 42, az Európai Szabadalmi
Hivatalban pedig 20 szabadalmat adtak meg.
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DR. FOGASSY ELEMÉR,

egyetemi tanár, a kémia

tudomány doktora

1957-1959 között a CHINOIN Gyógyszergyárban,
majd 1959-tôl az EGYT (EGIS) Gyógyszergyárban
dolgozott fejlesztômérnökként. 1964-tôl a Budapes
ti Mûszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológia
Tanszékén egyetemi oktató volt, 1965-ben mûszaki
doktori címet, egy évvel késôbb gyógyszerkémiai szakmérnöki
oklevelet szerzett.
1974-ben szerezte meg a kémiai tudomány kandidátusa fokoza
tot. 1986-ban a kémiai tudomány doktorává avatták. 1987-ben
egyetemi tanár, 1991-ben tanszékvezetô. 1999-2005 között ku
tató fômérnök. 2005-tôl nyugdíjas oktató. Gyógyszerkémiai
technológiákkal és királis vegyületek technológiájával foglal
kozott. Szakterületének külföldi és hazai elismert képviselôje.
1999-ben Széchenyi Professzori ösztöndíjat kapott, 2000-ben
elnyerte a Varga József Érmet.
2000-ben neki ítélték a Gábor Dénes-díjat, 2004-ben pedig
Szent-Györgyi Albert-díjat kapott.
Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte
el értékes mérnöki tevékenységét.

Szabadalmi aktivitása kezdetekben az Egyesült Gyógyszer- és
Tápszergyárhoz kötôdött, a késôbbiekben gyakorlatilag az ös�
szes jelentôs magyarországi gyógyszergyárnak dolgozott, így az
EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, a Chinoin Gyógyszer- és
Vegyészeti Termékek Gyára, az EGIS Gyógyszergyár, az Alka
loida Vegyészeti Gyár, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár, a
Sanofi-Aventis is köszönhet neki fejlesztéseket, de köthetôk
szabadalmai pl. a Reanal Finomvegyszergyárhoz, az MTA Ku
tatás és Szervezetelemzô Intézethez, az Észak-magyarországi
Vegyimûvekhez, a CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari
Vállalathoz, az Agro-Chemie Kft.-hez és szerepel több BME
bejelentô alatt futó szabadalomban is. Összesen 91 magyar sza
badalmi bejelentésben társfeltaláló, ezek közül 70 megadásra
is került. Szabadalmi aktivitása nemzetközi szinten is jelentôs:
8 európai megadott szabadalom, valamint 5 USA-bejelentés
kötôdik a nevéhez.
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DR. GONDA IMRE, iparjogvédelmi szakjogász fôosztályvezetô (Richter Gedeon Nyrt. Iparjogvédelmi Fôosztály)
Dr. Gonda Imre szakmai karrierjét 2001 febru
árjában a Magyar Szabadalmi Hivatalban kezd
te, ahol 16 évet töltött a jogi és nemzetközi,
valamint védjegy és mintaoltalmi területeken.
2005-tôl a Nemzeti Védjegy Osztály vezetô
je, 2007-tôl pedig a Védjegy és Mintaoltalmi Fôosztály
fôosztályvezetô-helyettese. Munkájával hozzájárult a ma
gyar védjegyhatósági tevékenység modernizálásához. Köz
remûködött hazánk Európai Unióhoz történô csatlakozása
kapcsán egyes uniós oltalmi formák kiterjesztésébôl faka
dó feladatok ellátásában, valamint az Európai Szabadal
mi Egyezményhez történô csatlakozás elôkészítésében.
A jogalkotás területén több magyar, európai uniós és
nemzetközi jogszabály módosítását, valamint megalkotá
sát támogatta szakértôként. Szakdiplomáciai tevékenysége
körében aktív szerepet játszott a Visegrádi Négyek ipar
jogvédelmi hatóságainak együttmûködéseiben, az Európai
Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) védjegy, de
sign és ügyviteli kapcsolattartó ülésein, az EUIPO igazga
tótanácsában, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Védjegy, Design és Földrajzi Árujelzô Állandó
Bizottságában, melynek hosszú ideig elnökhelyettese,
majd elnöke volt. Mindennapi feladatai mellett kiemelt
figyelmet szentel a magyar és nemzetközi szakmai egye
sületek tevékenységének, rendszeres elôadója az Európai
Jogi Akadémiának, a Magyar Szerzôi Jogi és Iparjogvédel
mi Egyesületnek, valamint a Magyar Védjegy Egyesület
nek, melynek egyben elnökhelyettese is.
2017-ben csatlakozott a Richter Gedeon Nyrt.-hez, mely
Iparjogvédelmi Fôosztályának vezetôje.
2009-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal Emlékdíj elisme
résében részesült, 2012-ben Miniszteri Elismerô Okle
velet, valamint a Magyar Védjegykultúráért Díjat kapta
meg.
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GYETVAINÉ VIRÁG DÓRA, okleveles gépészmérnök, az SZTNH műszaki elnökhelyettese

Gyetvainé Virág Dóra a Miskolci Egyetemen
szerezte meg gépészmérnöki diplomáját, majd
tanulmányait követôen 1990 és 1998 között az
egyetem adjunktusa volt. 1998-ban a Magyar
Szabadalmi Hivatal Gépészeti Osztályán szaba
dalmi elbírálóként kezdte hivatali pályafutását, ahol több,
mint 10 éven keresztül szabadalmi bejelentések vizsgála
tát és újdonságkutatását végezte.
Kiegyensúlyozott, széleskörû szakmai tudásán alapuló
munkájával hamar kivívta kollégái és vezetôi elismerését.
2009 novemberétôl a Gépészeti Osztály osztályvezetô-he
lyettesévé, majd 2012 januárjától osztályvezetôjévé ne
vezték ki. 2013-tól szakmai fôtanácsadóként a Szabadalmi
Fôosztályon hatósági koordinációs feladatokat látott el,
ennek keretében többek között módszertani támogatást
nyújtott a Szabadalmi Fôosztály vizsgáló és adminisztratív
tevékenységéhez, emellett aktívan részt vesz a szabadal
mi jogszabályok elôkészítésében és a jogalkotási gyakorlat
elemzésében.
2014 és 2019 között a Szabadalmi Fôosztály vezetôje volt,
2019 óta pedig az SZTNH mûszaki elnökhelytettese, e
minôségében feladatai közé tartozik többek között a Sza
badalmi Fôosztály és a Hatósági Ügyviteli Fôosztály irá
nyítása.
2017 óta Magyarország helyettes képviselôje a Visegrádi
Szabadalmi Intézet Igazgató Tanácsában, valamint az Eu
rópai Szabadalmi Szervezet Adminisztratív Tanácsában,
ezek mellett Magyarország képviselôje az új növényfajták
oltalmára létrejött nemzetközi unió (UPOV Egyezmény)
különbözô szervezeteiben.
Jelentôs szerepet játszott az iparjogvédelmi oltalomszer
zésre irányuló pályázati rendszer megújításában, a hasz
nálatiminta-oltalmi törvény 2018-as átdolgozásában,
valamint az ez utóbbihoz kapcsolódó módszertan kidolgo
zásában, és aktívan részt vesz az iparjogvédelmi jogszabályi
háttér alakítására irányuló munkákban.
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RACSEK ZSÓKA,

mérlegképes könyvelô, a Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzôi Jogi Egyesület titkára és könyvelôje.

1984-ben Budapesten szerezte meg a mérlegké
pes könyvelôi képesítést. 1982-1985 között a
budapesti, XIII. kerületi önkormányzat belsô el
lenôreként, majd 1985 és 2022 között a Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzôi Jogi Egyesület (MIE)
titkáraként és könyvelôjeként dolgozott.
Több iparjogvédelemmel, szerzôi joggal és versenyjog
gal foglalkozó szakmai társegyesület (2003-2021 között a
Magyar Szerzôi Jogi Fórum Egyesület, 1993-2016 között
a Magyar Versenyjogi Egyesület, 1985 óta a Szellemi Tu
lajdon Oltalmára Létrejött Nemzetközi Egyesület, vagyis
az AIPPI magyar csoportja, 2001 óta UNION-IP Magyar
Csoportja) és 1996 óta a Magyar Szabadalmi Ügyvivôi Ka
mara könyvelôi feladatait látta el.
Az elmúlt 37 év alatt a három évente megrendezett AIP
PI-MIE, majd 2005-tôl az AIPPI-MIE-MSZJF által közösen
szervezett nemzetközi konferenciák szervezôi és pénzügyi
lebonyolításában meghatározó fontosságú munkát végzett,
közremûködött az UNION-IP Magyar Csoportja által 2002
májusában Budapesten megrendezett nemzetközi konfe
rencia szervezésében, pénzügyi koordinálásában, közremû
ködött a Magyar Szerzôi Jogi Fórum Egyesület által 2003
szeptemberében megrendezett nemzetközi konferencia
szervezésében és pénzügyi lebonyolításában is.
Központi szerepet vállalt több, mint 70, a Magyar Ipar
jogvédelmi és Szerzôi Jogi Egyesület által évente két alka
lommal megrendezett szakmai konferencia szervezésében,
lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában. Segített a
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és az Európai
Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által Buda
pesten szervezett rendezvények lebonyolításában.
2011-tôl kezdôdôen elkészítette a Gazdasági Versenyhiva
talhoz beadott pályázatokat, folyamatosan tartva a szoros
kapcsolatot a hivatal szakembereivel.
Elkötelezett munkájának elismeréseként a Mûszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetsége „Kiváló
munkáért” kitüntetését, illetve az Országos Találmányi
Hivatal Emlékérméjét kapta meg.
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DR. RÓZSA J. BALÁZS,

orvos, fizikus a Femtonics
Kft. alapítója, ügyvezetô igazgatója

Dr. Rózsa J. Balázs orvos, fizikus, az idegtudomá
nyok doktora. PhD fokozatát 2007-ben szerezte
a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Or
vostudományi Kutatóintézetében (MTA KOKI),
ám már 2005 óta a háromdimenziós két-foton
mikroszkópokat fejlesztô csapat vezetôje az intézetben. A
Femtonics Kutató és Fejlesztô Kft. alapító ügyvezetô igaz
gatója, tudományos igazgatója, 2010-tôl csoportvezetô az
MTA KOKI-ban (2019-tôl ELKH KOKI) és a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen. Kutatási területe a neuron
hálózatok aktivitásának és idegsejtek nyúlványaiban zajló
jelösszegzôdés mechanizmusának vizsgálata saját fejlesz
tésû, valós idejû háromdimenziós lézer-szkennelô mikrosz
kópiai eljárásokkal.
Kutatói munkássága 2021 novemberében újabb mérföld
kôhöz érkezett a világ egyik legjelentôsebb humán transz
lációs központja, a BrainVision center megvalósulásával.
A kutatóközpontban az új molekuláris biológiai módszer
tani megoldások és a háromdimenziós lézermikroszkópos
technológia segítségével folyó munka eredményeként le
hetôség nyílik a látás-helyreállító terápiák hatékonyságá
nak vizsgálatára. Ezenfelül optogenetikai választ keresnek
a központi idegrendszer több olyan betegségére is, mint a
depresszió, a demencia vagy az epilepszia.
Rózsa J. Balázs tudományos áttöréseit a világ vezetô szak
lapjai (Nature, Science, Neuron) rendszeresen publikál
ják. 2014-ben az Ernst & Young Kft. „Merész újító” díjjal
ismerte el munkásságát, 2016-ban csapatával elnyerte az
Európai Kutatási Tanács (ERC) támogatását: övék volt az
elsô olyan magyar K+F központú összefogás, amelyet az
Európai Unió is kiemelt, majd 2017-ben a szintén a nem
zetközi tanácsadó és könyvvizsgáló céghez köthetô „Az Év
Üzletembere” elismerésben részesült „Életminôség fejlesz
tése” kategóriában.
Közel 30 szabadalomcsaládban 100-hoz közelítô bejelentés
és 28 megadott szabadalom feltalálója.
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A JEDLIK ÁNYOS-DÍJ
KITÜNTETETTJEI
(1996–2021)
ALMÁSI GYULA
DR. AMBRUS GÁBOR
DR. ANDRÁSI FERENC
DR. ANTALFFY-ZSÍROS ANDRÁS
DR. BACHER VILMOS
DR. BABCSÁN NORBERT
DR. BALOGH GÉZA
DR. BARKÓCZY JÓZSEF
DR. BARNA ÁRPÁD
DR. BEDÔ ZOLTÁN
DR. BEKE BÉLA FERENC
DR. BEKE GYÖRGY
DR. BENCZE GÁBOR
DR. BENDZSEL MIKLÓS
DR. BORKA JÓZSEF
DR.CZIBULA LÁSZLÓ
DR. CSANDA FERENC
CSISZÁR ISTVÁN
DR. DÉKÁNY IMRE
DR. DÖRNYEI JÓZSEF
DR. DUDITS DÉNES
ERDÔS GYÖRGY
FABER MIKLÓS
DR. FAIGL FERENC
DR. FALUDI GÁBOR
FARKAS JÓZSEF
DR. FEKETE ANDREA
DR. FICSOR MIHÁLY
FINTA LÁSZLÓ
FRANKNÉ DR. MACHYTKA DAISY
DR. GÉMES ISTVÁN
GLÁSER TAMÁS
GLÓDI ISTVÁN
DR. GÖDÖLLE ISTVÁN
DR. GÖNCZI CSABA
GREGUSS PÁL
DR. GREINER ISTVÁN
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HAJDÚ JUDIT
HAVASI JÁNOS
DR. HEBLING JÁNOS
DR. HERMECZ ISTVÁN
HORVÁTH JÓZSEF
DR. HIDVÉGI MÁTÉ
DR. HUSZTHY PÉTER
DR. ILKU LÍVIA
JALSOVSZKY GYÖRGYNÉ DR.
JAMRIK PÉTER
JUHÁSZ MÁRTON
DR. KÁLMÁN ERIKA
KARÁCSONYI BÉLA
DR. KARIKÓ KATALIN
KECSKEMÉTHY GÉZA
DR. KEMÉNY LAJOS
DR. KERESZTY MARCELL
DR. KÉRI GYÖRGY
DR. KISS GYÖRGY BOTOND
DR. KLEBOVICH IMRE
KOTSCHY ANDRÁS
DR. KOVÁCS KORNÉL
KOVÁRI GYÖRGY
DR. KRUPPA JÓZSEF
KÜRTÖS JÓZSEF
LANTOS MIHÁLY
DR. LÁNG LÁSZLÓ
DR. LONTAI ENDRE
DR. MÁNDI ATTILA
DR. MARKÓ JÓZSEF
MAROSI GYÖRGY
DR. MARTON L. CSABA
DR. MATUZ JÁNOS
MÁRMAROSI TAMÁSNÉ
DR. MÁTYUS LÁSZLÓ
DR. MÁTYUS PÉTER
MÉSZÁROS ANTAL
DR. MIKÓFALVI GÁBOR
DR. MOJZES IMRE
DR. MOLNÁR BÉLA
MOLNÁR IMRE
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NAGY ZOLTÁN
DR. ORBÁN GYULA
OZVALD ISTVÁN
ÔRI JÁNOS
DR. PALÁGYI TIVADAR
DR. PETHÔ ÁRPÁD
PFEIFER ÁGNES
PODMANICZKY ANDRÁS
POLLHAMER ERNÔNÉ DR.
POSTEINERNÉ TOLDI MÁRTA
PRISKIN ISTVÁN
DR. PUSZTAI GYULA
DR. RAISZ IVÁN
DR. REITER JÓZSEF
DR. RICHTER PÉTER
RUBIK ERNÔ
DR. RUZSÁNYI TAMÁS
DR. SASVÁRI GABRIELLA
SEBÔ GYULA
SIPOS JÓZSEF
DR. SIMIG GYULA
DR. SOMFAI ÉVA
SULYOK BÉLA
SÜMEGHY PÁLNÉ DR.
SZABÓ ZOLTÁN
SZABÓ ZOLTÁN
DR. SZALAI KÁLMÁN
DR. SZAMOSI KATALIN
DR. SZÁNTAI CSABA
DR. SZECSKAY ANDRÁS
DR. SZENDRÔ PÉTER
DR. SZENTPÉTERI ÁDÁM
IFJ. SZENTPÉTERI ÁDÁM
DR. SZÉPVÖLGYI JÁNOS
DR. TAJNAFÔI JÓZSEF
DR. TAKÁTS ZOLTÁN
DR. TÖRÖK FERENC
TÔKE LÁSZLÓ
VADÁSZ ÁGNES
DR. VÁRADI JÁNOS
DR. VÁRHELYI OLIVÉR

14

VÁSÁRHELYI JÁNOS
DR. VEDRES ANDRÁS
DR. VEISZ OTTÓ
DR. VIDA SÁNDOR
VILMOS ANDRÁS
DR. VOLK BALÁZS
DR. ZÁRAY GYULA
DR. ZOLTÁN ISTVÁN
DR. ZRÍNYI MIKLÓS

HONORIS CAUSA
JEDLIK ÁNYOS-DÍJASOK
(1997-2021)
DR. ANTALOVITS MIKLÓS
DR. BECK MIHÁLY
DR. BOGSCH ÁRPÁD
DR. CSERMELY PÉTER
DR. GAZDA ISTVÁN
DR. GLATZ FERENC
DR. GYULAI JÓZSEF
DR. HAJTÓ ÖDÖN
DR. HÁMORI JÓZSEF
HERCZEG JÁNOS
DR. ISÉPY TAMÁS
DR. JESZENSZKY SÁNDOR
DR. JUHÁSZ ENDRE
DR. KENDE BÉLA
KIRÁLY ÁRPÁD
DR. KROÓ NORBERT
KYLIÁNOVÁ, DARINA
DR. MAJOR ISTVÁN
MAYER FARKAS OSB
DR. MESKÓ ATTILA
DR. ORMOS PÁL
DR. PAKUCS JÁNOS
TOPIC, ŽELJKO
VÁRSZEGI ASZTRIK
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