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Az ember történelmében mélyen gyökerezik az a késztetés, hogy a kima-
gasló személyiségeket önéletrajzok formájában megörökítse az utókor 
számára. 

A mai önéletrajzi gyűjtemények előfutárait már csak az antikváriumokban 
találjuk meg. A filozófus és író Plutarkhosz életrajzi művét sok ember a mai 
napig a legrészletesebb életrajzi forrásműnek tartja. 

A reneszánsz korszakban Filippo Villani kiadta a „vite” című művét a görög 
önéletrajzi gyűjtemények alapján. Ebben a műben Firenzére, mint egy nagy 
családra utal, aki legtehetségesebb gyermekeiről emlékművet állít. 

Az első személyi lexikon 1849-ben jelent meg és az angol királyi családról, 
a főnemesekről, politikusokról, lovagokról és a fő tisztségviselőkről ír. 

Az első modern önéletrajzi művet 1897-ben a Black unokatestvérek jelen-
tették meg Angliában. Akkoriban már önéletrajzokat készítettek a  külön-
böző szakmák kimagasló tehetségeiről. 

A  British Enciklopédiának a  kiemelkedő és sikeres emberek önéletrajzi 
gyűjteményeként egy már 160 éves hagyományra visszatekintő múltja van. 
A  kiadvány célja, hogy a  sikeres emberek és a  modern online hálózat elis-
mert lexikonjává váljon, ami a mai kor követelményeinek megfelelően fejlő-
dik tovább. 

Feladatunknak tekintjük egy sikeres hálózat létrehozását, a teljesítmények 
megőrzését és tagjaink támogatását további sikerek elérésében. 

Ennek érdekében a  British Enciklopédia magasan képzett csapattal ren-
delkezik a  mindennapi feladatok ellátásához és a  tagok támogatásához. 
A  kollégák napi teendői közé tartozik az önéletrajzok frissítése, sikertör-
ténetek gyűjtése, személyes interjúk készítése és a  tagok számára egy 
magas színvonalú lexikon összeállítása a hozzá tartozó információs hálózat 
kiépítésével.

TÖRTÉNET
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Aknay János

O: Festőművész; B: Nyíregyháza, 28.02. 
1948; P: Édesapja Dr. Aknay János, bank-
közgazda, édesanyja Biró Anna a gyereke-
ket ‑ három testvére van ‑ nevelte; MS: 
Házas 1975; Felesége Récsey Ágnes, nép-
művelő, könyvtáros; Ch: Gyermekek: 
Csaba (1976), Sarolta (1978–1986), Zoltán 
(1979), Janka (2011); E: 1959 ‑ 1963 Med-
gyessy Ferenc Képzőművészeti szakkör, 
Debrecen; 1963 ‑ 1967 Képző és Iparmű-
vészeti Gimnázium, Budapest; 1963 ‑ 
Képzőművészeti Főiskola felvételi ‑ poli-
tikai okok miatt elutasítva; Ca: 1972 
‑ Szentendrei Vajda Lajos stúdió alapító 
tagja; 1975 ‑ Művészeti Alap tagság; 1980 
‑ Magyar Képző‑ és Iparművészek Szö-
vetsége tagság; 1976 ‑ 1984 Fiatal Képző-
művészek Stúdiójának tagja; 1980 Szen-
tendrei Grafikai Műhely tagság; 1984 
‑ Patak csoport tagja; 1985 ‑ 1993 Szőnyi 
István Művészeti Szabadiskola, rajz‑, 
majd festőtanára (Zebegény); 1986 ‑ Art 
Galéria, alapító tag; 1987 ‑ 1993 Képző-
művészeti Szövetség Pest megyei műve-
zető titkári; 1992 ‑ Szentendrei művészte-
lep, tag; 1994 ‑ Mythen képzőművészeti 
csoport tagja (Németország, Zella‑meh-
lis); 2011 ‑ Magyar Művészeti Akadémia 
Tagja; 2011 ‑ Magyar Alkotóművészek 
Egyesülete, elnök; 1988 ‑ Magyar De-
mokrata Fórum, egyik alapító tag; 
WaCW: Forradalom (1956); Huszárro-
ham (1956); 1956 (1956, 1957); Csataje-
lenet (1956‑1958); Nagyapám (1961); 
Zsuzsa (1969); Akttanulmány (1969); Vi-
szonyok (1972, 1976, 1977); Rovásírásos 
önarckép (1973); Mária Jézussal (1974); 
Városvédő angyal (1975, 1998); Kitörés 
(1981, 1989, 1998); Születés (1981, 1999, 
2001, 2002); Szállj le a felhőmről (1984); 
A nagy utazás (1987, 2001); Angyal szü-
letik (1990); Égi vándor (1991, 1995, 
1999); A hegyen táncoló angyal (1997), 

Őrangyal (2000, 2002, 2003, 2006); Ébre-
dő város (2005); Emlék (2007, 2008, 
2009); Köztéri művei: Angyal (1995, 
Szentendre); Freskó Budapesten 2001, 
Budapest); Ilona‑majori őrangyal (2002, 
Nagycenk); Pilisszentlászlói pléhkrisztus 
(2007, Pilisszentlászló); A Megváltó 
(2011, Balatonboglár); Aw: Fiatal Képző-
művészek Stúdiójának ösztöndíja 1977; 
VLS Kísérleti Műhely, Fiatal művészek 
Stúdiójának Díja 1978; „Az év grafikája“ 
díja, Szentendrei Grafikai Műhely 1988; 
Neufeld Anna‑díj 1989; Pest Megye Mű-
vészetéért Díj 1996; Pro urbe Szentendre 
1996; Munkácsy Mihály‑díj 2002; Siklósi 
Szalon Díja 2003; Hajdúböszörményi 
Nemzetközi Művésztelep, Káplár József 
Díja 2004; Magyar Képzőművészeti Szö-
vetség Fődíja 2005; Patak Díj (Szigetszent-
miklós) 2006; Simsay Ildikó Díj 2007; 
Magyar Művészetért Díj 2008; Holló 
László Díj 2010; Szentendre, Díszpolgár 
2010, M agyar Érdemrend Tisztikeresztje 
2017; Ach: Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje 2000; Kossuth‑díj 
2010; H: Történelem, régészet, zenehall-
gatás; PMM: A család és gyerekek szüle-
tése; A képzőművészetben: a szentendrei 
MűvészetMalomban a 60. születésnapja 
tiszteletére rendezett életműkiállítás

Andrássy Attila
O: Ügyvezető, villamosmérnök, leaders-
hip szakértő; B: Temesvár, 1971.06.06.; 
P: Édesapja Andrássy József, útépítési 
technikus; Édesanyja Armbruszt Ilona, 
telefonközpontban dolgozott; A szüle-
itől, nagyszüleitől kapott legfontosabb 
eszmei értékeknek a magyarságot, a ma-
gyar kultúra ismeretét és megtartását, 
a munka és a kétkezi munka elismerését 
(egyik nagyapja kőfaragó mester, a má-
sik pedig kertész volt, nyaranta mindig 
dolgozott velük), az irodalom szeretetét, 
a több nemzetiségű, többnyelvű közös-
ség megismerését és tiszteletét és a több-
nyelvűség kihasználásának képességét 
tartja; MS: Házas, felesége Dr. Mihoc 
Diana művészettörténész, egyetemi ok-
tató; GrA: A családi hagyomány sze-
rint rokonságban állnak a gróf Andrássy 
családdal; E: 1985 – 1989 Temesvári 
II. számú Matematika‑Fizika Líceum, 
matematika – fizika tagozat; 1990 – 1995 
Temesvári Műszaki Egyetem, Villa-
mosmérnöki Kar, Erősáramú szak, vil-
lamosmérnök; 2006 – 2008 Temesvári 
Műszaki Egyetem, Gazdasági Kar, MBA 
(diploma munkáját a leadership területé-
ről írta); 2009 Aveta Business Solution, 
Six Sigma, Black Belt; Ca: 1995 – 1998 
Kromberg & Schubert (autóipari beszál-
lító, Temesvár), mérnök; 1998 – 2006 
Elma Electronic Switzerland (Temes-

vár), ügyvezető (a termeléssel és a gyár-
tással kapcsolatos minden tevékenység 
hozzá tartozott, sokat tanult a cég másik, 
svájci ügyvezetőjétől); 2006 – 2009 Jür-
genhake Romania (Temesvár), ügyveze-
tő (egyedüli ügyvezetőként a cég át‑ és 
újjászervezése volt a feladata); 2009 
– 2011 Sumida Romania (Zsombolya), 
műszaki vezető; 2011 – 2015 Kromberg 
& Schubert, ügyvezető (egyedüli ügyve-
zetőként a cég át‑ és újjászervezése volt 
a feladata, amikor a céghez visszament, 
500 fő dolgozott ott, amikor befejezte 
a feladatot, 2500 fő, olyan márkák be-
szállítói voltak, mint a Skoda Superb, 
Skoda Fabia, az Audi TT és Q1); 2011 
Magyarországra költözés (először Gyu-
lára, aztán Békéscsabára); 2015 – 2017 
Curver (Debrecen), ügyvezető (a cég át‑ 
és újjászervezése volt a feladata); 2017 
CF Maier Composit (Nagyoroszi, lakó-
kocsik és lakóautók üvegszálas elemeit 
gyártják), ügyvezető, jelenleg is (ügy-
vezetőként feladat a cég újjászervezése, 
a termelési szintlépés végrehajtása); LS: 
Angol, francia, német, olasz, román; H: 
Amatőr f otós (felesége könyveit is il-
lusztrálja), kézműves parfümök megis-
merése, filmek, zene, koncertek; PMM: 
Büszke arra, ahogy eltervezte és a tervei 
szerint felépítette a karrierjét; RoS: Úgy 
gondolja, sikerének alapja, hogy a meg-
felelő embert állítja a megfelelő helyre és 
vele együttműködve kihozzák a feladat-
ból a maximumot.

Apostol János

Dr., Ph.D. O: Kertészmérnök, cseresz-
nye‑ és meggynemesítő; B: Kunszentmik-
lós, 1941. 03. 21.; P: Édesapja Apostol 
Pál, kereskedelmit végzett, takarékpénz-
tári tisztviselő, édesanyja születési neve 
Nagy Aranka, tanítóképzőt végzett. Test-
vérei: Aranka (óvónő), Pál (református 

Apostol
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fajta; 9 államilag minősített és 4 fajtaelis-
merésre bejelentett csemegeszőlőfajta. 
Az államilag minősített cseresznye fajták 
közül 6, meggyek közül 1 európai szaba-
dalmas, és 4 cseresznye Chilében is sza-
badalmas 2 cseresznye fajtajelölt pedig 
oltalomra bejelentett. A jelenleg termőre 
fordult 2200 cseresznye és meggy ma-
gonc közül 39 került első körben kisze-
lektálásra és 4 fás oltvánnyal parcella kí-
sérletbe. A 2019‑ig előállított mintegy 
huszonötezer 1‑5 éves korú magonc ké-
pezi még a következő évek szelekciós 
bázisát. A 2018‑19 évi keresztezésekből 
származó hibrid magvakból kikelt ma-
goncok még üvegházi nevelés alatt áll-
nak; LS: Angol; H: Horgászás (9 éves 
kora óta horgászik), olvasás, tudomá-
nyos fantasztikus filmek és regények, 
csillagászat; RoS: Kitartás, elhivatott-
ság, türelem, intuíció, alázat a növény-
anyaggal szemben, elfogadás, harmónia. 
Életfilozófiája: „Uram, adj türelmet,/ 
Hogy elfogadjam amin nem tudok vál-
toztatni,/ Adj bátorságot, hogy megvál-
toztassam,/ Amit lehet, és adj bölcsessé-
get,/ Hogy a kettő között különbséget 
tudjak tenni.“ (Assisi Szent Ferenc)

Babos Tímea

O: Sportoló, teniszező; B: Sopron, 10.05. 
1993; P: Édesapja Babos Csaba, tenisz 
edző, menedzser; Édesanyja, Koller Zsu-
zsanna, vállalkozó; A szüleitől kapott leg-
nagyobb értékeknek a küzdőképességet, 
a család fontosságát és az emberséget tart-
ja. „A Családom a példaképem. Nagyon 
sokat köszönhetek nekik.“; GrA: Nővére 
Zsuzsanna első magyarként megnyerte 
az USA egyetemi női teniszbajnokságát. 
Az elért eredményért az USA elnöke sze-
mélyesen fogadta; E: 2007 ‑ 2011 Berzse-
nyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sop-
ron; Ca: Juniorként: 2007 ‑ U14‑es Európai 
Mesterek Tornája: 3. hely; 2007 ‑ U14‑es 
Egyéni Európa Bajnokság: 3. hely; 2008 
‑ U16‑os Európa‑bajnokság: 2008 (egyes, 
kifordult bokával, sérült szalagokkal), 
2009 (csapat); 2010 ‑ Ifjúsági Olimpia: 
egyesben 4., párosban 3. hely; Grand 

selte. 1994‑től tudományos főmunkatárs. 
1997‑ben meghívást kapott Chiléből a ma-
gyarországi cseresznye fajták chilei meg-
honosításának elősegítésére és Curico‑i kí-
sérletbe állítására. 2003‑ban a Nyíregyházi 
Főiskola Kertészei Tanszékének vezetésé-
re és a gyümölcstermesztéstan oktatására 
2009‑ig (közalkalmazotti státusz végéig), 
2004‑től főiskolai tanári címmel. 2010‑től 
felkérést kapott a chilei cseresznye nemesí-
tés megszervezésére, betanítására és mene-
dzselésére. A chilei nemesítési program 
a magyar, a kanadai, olasz, német, orosz és 
USA nemesítésű cseresznye fajtákon ala-
pulóan folyik most is. Jelenleg mintegy 
húszezer cseresznye hibrid magonc vár 
Chilében szelekcióra. 50‑50%‑os ma-
gyar‑chilei tulajdonosi részaránnyal. 2015 
óta koránál fogva nem lehet a NAIK közal-
kalmazottja, egyéni vállalkozóként vesz 
részt a volt Kertészeti Kutató Intézet, mai 
nevén NAIK Gyümölcs és Dísznövényter-
mesztési Kutató Intézet cseresznye és 
meggy nemesítési programjában. 1988 óta 
szerepel a gyümölcstermesztési szakértői 
névjegyzéken; a kertészeti gyümölcster-
mesztés szakterületén belül a gyümölcster-
mesztésnek és a szaporítóanyag‑termesz-
tésnek a szakértője. 2014‑ig több mint 
15 éven keresztül egyike volt a gyümölcsö-
sök létesítéséhez szükséges termőhelyi al-
kalmasságot megállapítóknak. Fő működé-
si területe: Csongrád, Békés, Bács‑Kiskun 
és Pest megyék voltak. A chilei közös ne-
mesítési együttműködésen kívül 1982‑től 
tíz éven keresztül a Michigani Egyetemmel 
közös meggy rezisztencia nemesítést foly-
tatott az USDA támogatásával; WaCW: 
200 publikáció szerzője ‑ idegen és magyar 
nyelvű tudományos publikációk, könyv-
részletek, ismeretterjesztő művek, tanul-
mányok. Nemzetközi kapcsolatai során 
38 nemzetközi szimpóziumon vett részt és 
tartott előadást, 28 országban találkozott 
kutatókkal, cseréltek tapasztalatokat; Aw: 
Fleischman Rudolf‑díj (2001); Akadémi-
ai szabadalmi nívódíj (2010); Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztje (2015); Me: 
Nemzetközi Kertészeti Tudományos 
Társaság (ISHS), tag, Magyar Kertészeti 
Tudományos Társaság, tag; Magyar Nö-
vénynemesítők Egyesülete, tag (16 évig 
vezetőségi tag); Magyar Agrártudomá-
nyi Egyesület, tag; MTA Növényneme-
sítési Tudományos Bizottság, tag (hato-
dik 3 éves ciklusban), alelnök (második 
ciklusban); Corvinus Egyetem Kerté-
szettudományi Kara Doktori Iskolájának 
alapító tagja; Dubics Tamás Horgász 
Egyesület, tag; Ach: Eddigi nemesítő 
munkája eredménye, melyekben egye-
düli vagy társnemesítő: 10 államilag mi-
nősített (melyek közül 1 Szerbiában) és 
4 fajtaelismerésre bejelentett meggyfajta, 
melyek közül 3 moníliás ágszáradás, blu-
meriellás levélfoltosodás és cytospórás 
ágelhalással szemben ellenállók; 13 álla-
milag minősített és 8 fajtaelismerésre be-
jelentett cseresznyefajta; 1 államilag mi-
nősített és 1 fajtaelismerésre bejelentett 
kajszifajta; 1 államilag minősített szilva-

lelkész), Péter (keramikus és gipszszob-
rász), Zsuzsanna (kirakatrendező); MS: 
Elvált 1994; Ch: Gyermekei: János 
(1968, orvos, jelenleg érsebész rezidens), 
Erika (1971, óvónő), Péter (1979), 
ének‑zene tanár végzettségű, banki pénz-
mosási ellenőr); Unokái: János, Zsuzsan-
na, Anna és Viktória (ikrek), Mónika, Ben-
jamin, Botond; GrA: Apai nagyapja 
Apostol Pál, a kunszentmiklósi Baksay 
Sándor Református Gimnázium igazgatója 
volt; Három apai nagybátyja: Apostol Já-
nos, Brazíliai magyar református egyház 
alapítója és első püspöke; Apostol Berta-
lan, magyar‑német szakos tanár, Pápán, 
majd a kunszentmiklósi gimnáziumban ta-
nított; Apostol Tamás, erdőmérnök, Sop-
ronban tevékenykedett. Anyai nagybátyja: 
Nagy Balázs, Argentínai magyar reformá-
tus egyház alapítója és első püspöke; E: 
Általános iskolai tanulmányait Kunszent-
miklóson (1‑4. és 8. osztály), Bánkon 
(5‑6. osztály) és Rományban (7. osztály) 
végezte. Majd az akkori nevén Damjanich 
János Gimnáziumban Kunszentmiklóson 
érettségizett 1960‑ban. Az egyetemi jogú, 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára jelent-
kezett, abban az évben eredményes felvé-
teli vizsgája ellenére helyhiány miatt nem 
vették fel. 1961‑ben ismét jelentkezett 
a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára, ahol 
előfelvételt nyert az 1962‑ben kezdődő 
tanévre. 1967: Kertészeti és Szőlészeti Fő-
iskola, kertészmérnöki oklevél jeles ered-
ménnyel. 1978: kertészettudományi dokto-
ri cím cum laude minősítéssel, Kertészeti 
Egyetem ‑ disszertációja címe: A meggy 
virágzásának és érésének hőmérsékleti igé-
nye; 1994: a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa ‑ disszertációja címe: A megy-
gynemesítés eredményei Budatétényben; 
Ca: 1960‑61: Kiskunsági Állami Gazda-
ság, kertészeti betanított munkás; 1961‑62: 
a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Kama-
raerdei Törzsgyümölcsöse (fél év), majd 
soroksári tangazdasága (fél év); 1967: Kis-
kunsági Állami Gazdaság, gyakornok, 
majd kertészeti brigádvezető; 1967‑: Ker-
tészeti Kutató Intézet, intézeti mérnök 
(1967‑68), tudományos segédmunkatárs 
(1969‑1978), meggynemesítés témában. 
Dr. Maliga Páltól 1976‑ban átvette a megy-
gynemesítési téma vezetését, megkezdve 
az újabb keresztezési munkákat, melyet 
az óta is folytat. Kibővítve a nemesítési célt 
a moníliás ágszáradás és a blumeriellás le-
vélfoltossággal szembeni rezisztenciára 
nemesítéssel. Időközben részt vett dr. Bró-
zik Sándor cseresznye és mandula nemesí-
tési, valamint kajszi‑ és őszibarack szelek-
ciós témáinak kutatásában is. 1978‑tól 
tudományos munkatársként végezte kuta-
tómunkáját. 1985‑től a cseresznye és man-
dula nemesítés témáinak is felelős vezetője 
lett. 1980‑ban az Intézet feladatul kapta 
a Magyarországi gyümölcs génbank létre-
hozását, melynek létesítésében, begyűjtő 
munkáiban, mint témafelelős vett részt 
2015‑ig. A nemzetközi génbank (IBPGR) 
Prunus és Malus‑Pyrus munkacsoportjá-
ban Magyarországot a kezdetektől képvi-
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24 könyv szerkesztője. 104 szakkönyv 
fejezet írója, 9 tankönyv jegyzet illetve 
25 tankönyv fejezet szerzője. 200 tudo-
mányos tanulmánya van és megszámlálha-
tatlan recenzió, pályázat, félszáz média 
szereplés kötődik a nevéhez; Legfontosabb 
művei: Pszichológiai rejtelmek a művésze-
tekben és életünkben 2016; Személyisé-
günk titkai 2015; Relaxáció, megnyugvás, 
belső béke 2014; Hogyan lehetnénk bol-
dogabbak? 2010; Párkapcsolatok dinami-
kája 2002; Aw: Markusovszky‑díj 1980; 
Nyírő Gyula nívódíj 1988; Goldschmidt 
Dénes díj 1994; Kelemen László díj 1999; 
A Magyar Grafológiáért emlékplakett 
2000; Ranschburg Pál‑emlékérem 2002; 
Goldschmidt Dénes díj 2005; Tiszafüred 
város díszpolgára 2009; Radnai Béla‑díj 
2011; Prima Primissima díj 2013; Ach: 
„Pro Caritate“ kitüntetés 2001; A Magyar 
Érdemrend tisztikeresztje 2013; LS: An-
gol, német; H: Költészet és irodalom; 
minden, ami mozgás; PMM: Az iker 
gyerekeim születése; RoS: „A dolog, 
amit sikernek neveznek, egyszerűen 
megtörtént velem. Azt csináltam, amit 
tennem kellett, az már csak egy plusz 
adalék, hogy nagyon szerettem csinálni. 
Hogy mégis mi kell? Rendkívüli szorga-
lom, a család és a pszichológia.“; Web: 
www.pszichoszamoca.hu

Bálint György

Dr., PhD O: c. főiskolai tanár, agrármér-
nök, újságíró; B: Gyöngyös, 28.07.1919; 
MS: Házas, felesége Récsey Antónia, 
szerkesztő 1997; Ch: János (nyugalma-
zott egyetemi docens, Dr.) 1946; E: 1929 
‑ 1937 Gyöngyösi Főgimnázium; 1937 ‑ 
1947 Magyar Királyi Kertészeti Akadé-
mia (Kertészeti Egyetem); 1949 ‑ Magyar 
Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasá-
gi mérnök, 1995 Agrártudományok kan-
didátusa; Ca: 1949 ‑ 1952 Földművelés-
ügyi Minisztérium; 1953 ‑ 1954 Kertészeti 
Kutatóintézet; 1955 ‑ 1959 Mányi Állami 
Gazdaság, főagronómus; 1959 ‑ 1964  
Fejér Megyei Állami Gazdaságok Igazga-
tósága, főkertész; 1964 ‑ 1967 Állami 
Biztosító Főigazgatóság, mezőgazdasági 
szakértő; 1967 ‑ 1981 Kertészet és Szőlé-

Bagdy Emőke

Professzor Dr. O: Pszichológus egyetemi 
tanár; B: Tiszafüred, 1941.08.18.; P: 
Édesapja Bagdy István, református lel-
kész; Édesanyja Fóris Júlianna; MS:  
Özvegy, férje Dr. Császár Gyula (2007) 
1961; Ch: Gyermekei: Noémi (pszicholó-
gus, jelenleg is együtt dolgoznak) 1969; 
Zsolt (teológus, Vendéglátóipari Főiskola, 
jelenleg az USA‑ban él) 1969; GrA: 
A nagyapja Bagdy István, költő; E: 1955 
‑ 1959 Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc; 
1959 ‑ 1961 Gyógytornászképző Szakis-
kola, Budapest, relaxációs terapeuta 
(származása miatt nem nyert felvételt 
az ELTE‑re); 1963 ‑ 1968 ELTE BTK, 
pszichológia szak; 1972 ‑ ELTE, egyetemi 
doktor; 1982 ‑ ELTE, kandidatúra; 1982 ‑ 
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
(HIETE), klinikus szakpszichológus; 1996 
‑ Haynal Imre Egészségtudományi Egye-
tem, szupervízor; 2001 ‑ Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem, pszichote-
rapeuta; 1999 ‑ 2000 Széchenyi professzori 
ösztöndíj; Ca: 1968 ‑ 1982 Országos Ideg‑ 
és Elmegyógyászati Intézetben (később: 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Inté-
zet), pszichológus; 1982 ‑ 2001 Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Pszi-
chológiai osztály, osztályvezető, klinikai 
pszichológiai és pszichoterápiás szakigaz-
gató; 1985 ‑ 1994 Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem, Személyiség és Klinikai 
Pszichológiai Tanszék, tanszékvezető 
egyetemi tanár; 1995 ‑ Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem, habilitáció; 1994 ‑ 2001 
HIETE, Klinikai Pszichológiai tanszéké-
nek tanszékvezető egyetemi tanár; 2000 ‑ 
2004 Károli Gáspár Református Egyetem, 
Személyiség és Klinikai Pszichológiai 
Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár; 
2005 ‑ 2010 Károli Gáspár Református 
Egyetem, Intézetvezető (igazgató); 2010 
‑ Károli Gáspár Református Egyetem, 
Professzor emeritus; 2010 ‑ Pszichoszo-
matikus Ambulancia Kft., vezető szak-
pszichológus; CO: Pszichoszomatikus 
Ambulancia Kft.; WaCW: 1600 tudomá-
nyos előadást tartott, azaz szinte nem telt 
el hét, hogy egy konferencián ne hallhat-
tuk volna. 12 saját szakkönyve van, 

Slam‑győztes (párosban): 2010 – Roland 
Garros, Wimbledon, US Open Grand 
Slam‑döntő (párosban): 2009 ‑ Roland 
Garros, 2010 ‑ Australian Open; Felnőtt 
eredmények: Grand Slam‑döntő: női pá-
ros – 2014 és 2016 (Wimbledon); Grand 
Slam‑döntő: vegyes páros – 2015 (Wimb-
ledon), WTA Tour, tornagyőzelem egyes-
ben: 2012 (Monterrey), 2017 (Budapest), 
WTA Tour, további tornadöntő egyesben: 
2015 (Marrákes), 2016 (Florianopolis); 
WTA Tour, tornagyőzelem párosban: 
2012 (Birmingham), 2013 (Bogota, Mon-
terrey, Marrákes, Taskent), 2014 (Sydney, 
Kuala Lumpur), 2015 (Dubaj, Marrákes, 
Róma), 2017 (Sydney); WTA Tour, továb-
bi torna döntő párosban: 2013 (Hobart), 
2014 (Párizs, Monterrey, Cincinnati), 
2016 (Miami, Florianopolis); WTA‑125, 
tornagyőzelem egyesben: 2015 (Taipei); 
WTA‑125, tornagyőzelem párosban: 2013 
(Szucsou); WTA‑125, további torna döntő 
párosban: 2014 (Limoges); ITF Pro Cir-
cuit, tornagyőzelem egyesben: 2009 
(Edinburgh, Sunderland), 2010 (Edin-
burgh, Woking, Bendigo), 2011 (Aszta-
na, Stuttgart, Saguenay, Helsinki), 2013 
(Johannesburg), 2014 (Gifu, Poitiers); 
ITF Pro Circuit, további torna döntő 
egyesben: 2009 (Bournemouth, Felixsto-
we, Jersey), 2010 (Budapest), 2012 
(Csüancsou), 2013 (Doneck, Toronto); 
ITF Pro Circuit, tornagyőzelem páros-
ban: 2009 (Bournemouth), 2010 (Wo-
king, Wellington, Traralgon, Bendigo), 
2011 (Irapuato, Bath, La Coruna, Sagu-
enay); ITF Pro Circuit, további torna dön-
tő párosban: 2009 (Jersey), 2010 (Burney, 
Edinburgh, Kalgoorlie), 2011 (Kristine-
hamn, Mestre, Toronto, Helsinki); WaCW: 
Legjobb világ ranglista helyezés év végén: 
egyéniben 28. (2016), párosban 11. (2015); 
Jelenlegi (2017. március) világranglis-
ta‑helyezése, egyesben: 28.; Jelenlegi 
(2017. március) világranglista‑helyezése, 
párosban: 11.; Legjobb világranglista‑he-
lyezése, egyesben: 25. (2016. szeptem-
ber 19.); Legjobb világranglista‑helyezése, 
párosban: 8. (2015. június 22.); Szerva se-
bessége: 203 km/h; A világ öt legjobban 
szerváló női játékosa között volt 2016‑ban; 
Ászok tekintetében a TOP5‑ben volt 
2016‑ban; Első edzője édesapja volt 
(10 éves korától 19 éves koráig). Jelenlegi 
edzője: Thomas Drouet; Aw: Az Év Női 
Játékosa (Magyar Tenisz Szövetség): 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016; Sopron 
Sportjáért‑díj 2012; Győr‑Sopron megye 
Legjobb Női Sportolója: 2014, 2015, 2016; 
A „Magyar Köztársaság jó tanuló, jó spor-
tolója“ díj (2005); LS: Angol, német, fran-
cia; H: „Mint minden nőnek: a vásárlás. 
Cipő, divat, ékszer.“; PMM: Amikor 
az első TOP 100‑as versenyzőt teljesen 
esélytelenként megverte; A wimbledoni 
centerpályán döntőt játszani; A budapesti 
WTA tornagyőzelem; „Fantasztikus érzés 
hazai közönség előtt tornát nyerni és érez-
ni, hogy adtam valamit a közönségnek.“; 
RoS: Nagy munkabírás, kitartás és a te-
nisz iránti alázat; Web: babostimea.hu



6

MAGYARORSZÁG SIKERES SZEMÉLYISÉGEI

Bálint

Bányász, Cs.: Control Engineering: MAT-
LAB Exercises, Springer 2019 könyvek-
nek. A magyar nyelvű jegyzetek: Kevicz-
ky, Bars, Hetthéssy, Barta, Bányász: 
Szabályozástechnika (2006, 2007, 2009) 
és a Hetthéssy, Bars, Barta: Szabályozás-
technika, MATLAB gyakorlatok (2006, 
2014), Műegyetemi Kiadó. Részt vett Vá-
mos Tibor: SYSBOOK e‑bookjának 
(www.sysbook.sztaki.hu) fejlesztésében, 
amely a rendszerekről és szabályozások-
ról szól több szinten: mindenkinek, az ér-
deklődő hallgatóknak és részben a szakte-
rület művelőinek is. 2011‑ben megjelent 
Robert Haber, Ruth Bars és Ulrich Sch-
mitz: Predictive Control in Process Engi-
neering: from the Basics to the Applicati-
ons című szakkönyv, Wiley Kiadó, amely 
a szerzők kutatási eredményeit is összefog-
lalja. Néhány cikk: R. Bars, P. Colaneri, 
C. de Souza, L. Dugard, A. Kleimenov, 
C.W. Scherer, F. Allgöwer: Theory, algorit-
hms and Technology in the Design of 
Control Systems. Annual Reviews in Cont-
rol 30: pp. 19‑30. (2006). Jorn K. Gruber, 
Carlos Bordons, Ruth Bars, Robert Haber: 
Nonlinear Predictive Control of Smooth 
Nonlinear Systems Based on Volterra Mo-
dels. Application to a Pilot Plant. Int. Jour-
nal of Robust and Nonlinear Control 20: 
(16) pp. 1817‑1835. (2010). Haber, R; 
Bars, R; Lengyel, O Nonlinear predictive 
control algorithms with different input 
sequence parametrization applied for the 
quadratic Hammerstein and Volterra mo-
dels In: Frank, Allgöwer; Alex, Zheng 
(szerk.) Nonlinear Model Predictive 
Control Birkhäuser (2000) pp. 347‑356.; 
Aw: 1990‑ben elnyerte a MATE (Mérés-
technikai, Automatizálási és Informatikai 
Tudományos Egyesület) Csáki emlék-
érem díját, 2008‑ban az IFAC (Internatio-
nal Federation of Automatic Control) 
„Outstanding service award” kitüntetését 
kapta meg, 2016‑ban a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjével tüntették ki.; Me: Tevé-
kenyen részt vett az IFAC Automatizálási 
Világszövetség munkájában. 1996 és 2002 
között az IFAC TC 2.4 (optimális irányí-
tás) szakmai bizottságának választott elnö-
ke, 2002 és 2008 között a CC2 (irányítási 
rendszerek tervezése) koordináló bizottság 
elnöke volt. Irányította a CC2 projektjét 
az irányítástechnikában megjelenő tenden-
ciák felmérésére. Az MTA Automatizálási 
és Számítástechnikai Bizottságának tagja, 
az IFAC EDCOM Oktatási Bizottságának 
tagja, a MATE Méréstechnikai, Automati-
zálási és Informatikai Tudományos Egye-
sületének tagja volt.; LS: Magyar, angol; 
H: Olvasás, zenehallgatás, utazás, kirán-
dulás.; RoS: Mottója: Figyelni kell a má-
sikra. Át kell élni a pillanatot.

Bodrogi Gyula
O: Színész, rendező, a nemzet színésze; 
B: Budapest, 15.04.1934; P: Édesapja 
Bodrogi Károly; Édesanyja Kohn Klára; 
MS: Törőcsik Mari, Voith Ági; Ch: Gyer-
meke: Ádám 1972; Unokái: Bence 2001; 
Enikő 2004; E: 1948 ‑ 1952 Vörösmarty 

rendszerek a Laguerre ortogonális struktú-
ra alapján; 1992: a műszaki tudományok 
kandidátusa (PhD), MTA ‑ értekezése té-
mája: predikciós irányítási algoritmusok; 
Ca: 1964 óta a BME Automatizálási Tan-
székén és jogutódján, az Automatizálási és 
Alkalmazott Informatikai Tanszéken dol-
gozik (2005 óta nyugdíjasként). A szabá-
lyozástechnika tárgy oktatásában és oktatá-
sának fejlesztésében vett és vesz részt. 
Tevékenyen járul hozzá a szabályozás-
technika korszerű oktatási módszereinek 
kidolgozásához. A szabályozástechnika 
területén folytat kutatómunkát. 1993‑ban 
egyetemi docensnek, 2012‑ben címzetes 
egyetemi tanárnak nevezték ki. Kutatási 
területe a predikciós irányítási algoritmu-
sok fejlesztése lineáris és nemlineáris 
rendszerek irányítására. Ebben a témában 
több diplomaterv és PhD munkát irányí-
tott. Külföldi kutatói, oktatói munkák: 
1983‑ban részt vett az NSF‑MTA ameri-
kai‑magyar projektben a Minnesotai 
Egyetemen az ipari folyamatok számító-
gépes irányítása témakörében. 1999‑ben, 
2003‑ban és 2006‑ban meghívott oktató-
ként a Helsinki Műszaki Egyetemen rövid 
intenzív PhD kurzusokat tartott a predik-
ciós irányítások témakörében. 2002‑ben 
a Louisianai Egyetemen (USA, Lafayette) 
tartott előadásokat PhD hallgatók részére. 
2008‑ban Marie Curie ösztöndíj kereté-
ben két hónapot töltött vendégkutatóként 
a Sevillai Műszaki Egyetemen. Szakmai-
lag nagy hatással voltak rá Csáki Frigyes, 
Tuschák Róbert, Keviczky László, Vajk 
István, Vámos Tibor, Haber Róbert pro-
fesszorok, akikkel az oktatásban illetve 
a kutatásban együtt dolgozott.; WaCW: 
Több mint 160 publikáció (tankönyv, 
szakkönyv és könyvfejezetek, egyetemi 
jegyzetek és folyóiratcikkek, valamint 
konferencia előadások) szerzője vagy 
társszerzője, magyar és angol nyelven. 
Legfontosabb munkái közül: társszerzője 
a Csáki Frigyes, Bars Ruth: Automatika 
tankönyvnek, amely 5 kiadást ért meg 
(1968, 1972, 1974, 1983, 1986). Társszer-
zője a Keviczky, L., Bars, R., Hetthés-
sy, J., Bányász, Cs.: Control Engineering 
és a Keviczky, L., Bars, R., Hetthéssy, J., 

szet magazin, főszerkesztő; 1970 ‑ 1981 
Kertgazdaság tudományos folyóirat, szer-
kesztő; 1972 ‑ 1981 Kerti Kalendárium, 
szerkesztő; 1981 ‑ 2000 Magyar Televí-
zió, Ablak című magazin, állandó munka-
társ (Bálint gazda); 1991 ‑ 2000 MTV 
Gazdaképző című műsor, főszerkesztő; 
1994 ‑ 2009 Szabad Demokraták Szövet-
sége, tag, az országos tanács tagja; 1994 ‑ 
1998 Országgyűlési képviselő (SZDSZ); 
WaCW: 30 önálló kötete jelent meg, 
Gyümölcsöskert című műve hat kiadás-
ban, kétszázezer példányban fogyott el.; 
CaSA: Budapest Rotary Club, tag; Sza-
badelvű Polgári Egyesület (SZPE), alapí-
tó tag; Nagyváthy János Gazdaképző 
Egyesület (2012‑ig elnök), elnök, tiszte-
letbeli tag; MÚOSZ, Agrár‑ és Szövetke-
zeti Szakosztály, tiszteletbeli elnök; Ma-
gyar Borakadémia, örökös tag; Európai 
Tudományos és Művészeti akadémia, tag; 
Aw: Munka Érdemrend arany fokozata; 
SZOT‑díj 1988; Táncsics Mihály‑díj 
1990; MÚOSZ Aranytoll‑díj 1998; Fehér 
Rózsa‑díj 2007; Halmajugra község dísz-
polgára, Gyöngyös Város díszpolgára 
2009; Heves megye díszpolgára, Buda-
pest díszpolgára 2009; A Hajléktalan 
Emberért díj 2009, Magyar Köztársaság 
Elnökének Arany Emlékérme, a Rotary 
International Paul Harris‑díjasa; Ach: 
A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany 
fokozata; A Magyar Köztársasági Ér-
demrend tisztikeresztje 2005; LS: angol, 
német; H: Éremgyűjtés; klasszikus zene, 
és a kertészkedés; PMM: A negyvenes 
évek végén, amikor nem tudott elhelyez-
kedni, kerteket művel Pest Szentlőrin-
cen. Egy csúnya, esős napon az egyik 
asszony, akinek a kertjében dolgozott, 
kijött a konyhából és kiabált neki: Gyur-
ka, jöjjön be, van a konyhában egy tá-
nyér meleg krumplileves, biztosan jól 
esne magának! Leült a sparhelt elé 
a sámlira, kanalazta a levest és úgy érez-
te, van még emberség a világon.; RoS: 
„Az élet olyan, mint egy hajókötél. 
A kezdetekkor vastag, aztán az évek so-
rán egyre vékonyodik és végül elszakad. 
A siker az, ha a kezdeti „vastag“ évek 
alatt szerzett tapasztalatokat használva 
megvalósítjuk a céljainkat.“; Web: 
www.balintgazda.hu

Bars Ruth
Dr., Ph.D. O: Okleveles villamosmérnök, 
címzetes egyetemi tanár; B: Jeruzsálem, 
1941. 09. 02.; P: Édesapja Bars Sándor, 
1951‑ben visszatérve Magyarországra 
műszaki ellenőrként majd műszaki fordí-
tóként dolgozott. Édesanyja Lőb Rella, 
csecsemőgondozó, majd bölcsődevezető 
volt. Testvére: Katalin, okleveles villa-
mosmérnök; Ch: Gyermeke: Nóra (1971, 
matematikus); Unokája: Zsófia (2006); E: 
1955‑59: Dunaújvárosi Általános Gimná-
zium, Dunaújváros; 1959‑64: Budapesti 
Műszaki Egyetem (BME) Villamosmér-
nöki Kar, okleveles villamosmérnök dip-
loma; 1976: egyetemi doktor, BME ‑ érte-
kezése témája: identifikációs és irányítási  
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nyos Intézet (ismertebb nevén az Amerikai 
úti idegsebészet), adjunktus (Nyáry István 
professzor meghívására); 2005 Országos 
Idegsebészeti Tudományos Intézet, főor-
vos; 2005 Innsbruck (Ausztria), Notting-
ham (Anglia), Toulouse (Franciaország), 
Montreux (Svájc), tanulmányút; 2006 Ros-
ka Tamás professzor meghívására Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Informáci-
ós Technológiai Karának neurobiológiai 
képzés, egyetemi oktató; 2004 Brüsszel 
(Belgium), tanulmányút; 2006 Morges 
(Svájc), tanulmányút; 2007 Nantes (Fran-
ciaország), tanulmányút; 2008 Kiel (Né-
metország) és Amszterdam (Hollandia), 
tanulmányút; 2009 Hannover és Göttingen 
(Németország), Prága (Csehország), tanul-
mányút; 2010 Országos Idegsebészeti Tu-
dományos Intézet, az általa létrehozott 
Funkcionális Idegsebészeti Osztály és Ne-
uromodulációs Központ vezetője, osztály-
vezető főorvos (jelenleg is), az Epilepszia 
Program igazgatója; 2011 Szegedi Tudo-
mányegyetem, egyetemi oktató; 2011 Sze-
gedi Orvosegyetem Idegsebészeti Kliniká-
ján a funkcionális idegsebészeti program 
létrehozója; WaCW: Hat szakkönyvben 
jegyez fejezetet, 49 nemzetközi tudomá-
nyos közlemény szerzője vagy társszerző-
je. Legrangosabb közleménye a Science 
című folyóiratban jelent meg 2009‑ben, 
invazív agykérgi mikroelektródákkal vég-
zett elektrofiziológiai vizsgálatokról alvás 
kutatásban; Nevéhez fűződik több új neu-
romodulációs fájdalomcsillapító módszer 
és invazív epilepsziasebészeti kivizsgálási 
módszer hazai bevezetése, illetve egy epi-
lepsziasebészeti kivizsgálás pontosságát 
segítő elektródaimplantációs technika ki-
fejlesztése. Tudományos munkásságát 
több mint 185‑ös impact factor és 1250 fe-
letti összidézettség jellemzi; Magyaror-
szági szervezője a World Institute of Pain 
minden évben megrendezésre kerülő 
nemzetközi fájdalom konferenciájának és 
továbbképző kurzusának, melyre rendsze-
rint ősszel, Budapesten kerül sor; Kutatási 
területe a kísérletes és klinikai epilepszia, 
a fájdalom neuromodulációs terápia és 
mozgászavarok. Szakterületei az epilep-
szia‑sebészet, valamint a fájdalom, a moz-
gászavarok, a spaszticitás idegsebészeti 
kezelése és a neuromodulációs módszerek. 
Nevéhez fűződik a neuromoduláció külön-
böző modalitásainak magyarországi beve-
zetése – mint a motor cortex stimuláció 
vagy a Gasser dúc stimuláció, a nucleus 
caudalis tractus descendens trigemini sti-
muláció; CaSA: European Society for Ste-
reotactic and Functional Neurosurgery, 
tag; International Neuromodulation Soci-
ety, tag; World Institute of Pain advisory 
board tag; Magyar Epilepszia Ellenes Liga, 
tag; Magyar Ideg‑ és Elmegyógyászok 
Társasága, tag; Magyar Idegsebész Társa-
ság vezetőségi tag; Magyar Parkinson Tár-
saság, meghívott vezetőségi tag; Magyar-
országi Fájdalom Társaság, elnökségi tag; 
Európai Tudományos és Művészeti Aka-
démia, tag; Nemzeti Agykutatási Prog-
ram, irányító testületi tag, jelenleg a bio-

tanár; „Nagyon szeretem a pozitív gon-
dolkodását és a jókedvét. Ő a boldogság-
felelős a családban.“; Ch: Gyermekei: 
Domonkos, 1994: a Corvinus Egyetem 
nemzetközi gazdálkodási szakán végzett, 
a Marschall School of Business, USC, Ca-
lifornia, hallgatója volt. A Warrington Col-
lege of Business (University of Florida) 
versenyét nyerték meg társaival (először 
fordult elő, hogy külföldi csapat nyert 
az USA‑ban), 2018‑tól a McKinseynél dol-
gozik; Botond, 1996: a Semmelweis Egye-
tem hallgatója; Loránd, 2000: háromszoros 
korosztályos magyar bajnok vitorlázó, ösz-
töndíjasként a Royal Hospital Schoolban 
folytatja tanulmányait, Angliában; Ágos-
ton 2006; E: 1979 ‑ 1983 Piarista Gimnázi-
um, Budapest; 1984 ‑ 1990 Semmelweis 
orvostudományi Egyetem, Általános Or-
vostudományi Kar (cum laude minősítés-
sel, a gyakorlati periódusokat 3. évfolyam-
tól Bristolban végezte); 1995 SOTE, 
neurológiai szakvizsga; 2000 SOTE, ideg-
sebészeti szakvizsga; 2007 Word Institute 
of Pain nemzetközi fájdalomterápiás szak-
vizsga és szakorvosi képesítés (FIPP, Ma-
gyarországon elsők között); 2010 Semmel-
weis Egyetem, PhD fokozatot (summa 
cum laude minősítéssel); Ca: 1990 ‑ 2003 
Központi MÁV Kórház Ideggyógyászati 
és Idegsebészeti osztály, neurológus majd 
idegsebész (az epilepszia sebészet volt 
az első szubspecialitása az idegsebészeten 
belül, mesterei Dr. Szabó Zerind és Tóth 
Szabolcs professzorok voltak); 1993 Lon-
don (Anglia), tanulmányút; 1995 Zürich 
(Svájc), tanulmányút; 1996 Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem, egyetemi 
oktató; 1996 Semmelweis Egyetem (angol 
és magyar nyelvű képzés), egyetemi okta-
tó; 1996 Aalborg (Dánia), tanulmányút; 
1997 Maastricht (Hollandia) és Southamp-
ton (Anglia), tanulmány út; 1998‑ban Mi-
lano (Olaszország), Madeira (Spanyolor-
szág), Clevelandb (USA), Little Rock 
(USA), New Heaven‑Connecticut (USA), 
tanulmányút; 1999 Barcelona (Spanyolor-
szág), tanulmányút; 2000 Bielefeld (Né-
metország), tanulmányút; 2001 Amszter-
dam (Hollandia), tanulmányút; 2004 
‑ 2005 Országos Idegsebészeti Tudomá-

Gimnázium, Budapest; 1954 ‑ 1958 Szín-
ház és Filmművészeti Főiskola; Ca: 1951 
‑ 1954 SZOT Együttes, szóló táncos; 1958 
‑ 1982 József Attila Színház, színész; 
1975 ‑ Színház‑ és Filmművészeti Főis-
kola, tanár; 1982 ‑ 2001 Vidám Színpad, 
művészeti igazgató, rendező, színész; 
2002 ‑ Szabadfoglalkozású színművész; 
2003 ‑ Nemzeti Színház, színész; WaCW: 
Legfontosabb színdarabok: II. Richárd; 
Kaktusz virága; Szókimondó asszonyság; 
Imádok férjhez menni; Egy szerelem há-
rom éjszakája; Koldusopera; Szomorú va-
sárnap; Az ügynök halála; Charley nénje; 
Kabaré; Illatszertár; Legfontosabb filmek: 
Házasságból elégséges 1961; Hattyúdal 
1963; Tanulmány a nőkről 1967; Szépek 
és bolondok 1976; Titánia, Titánia, avagy 
a dublőrök éjszakája 1988; Üvegtigris 
2001; Színházi átdolgozás (Hašek‑Al-
dobonyi‑Nagy‑Szenes‑Bodrogi); Fonto-
sabb filmsorozatok: Linda; Família Kft.; 
Animációs és rajzfilmek: Süsü a sárkány 
(Süsü hangja); Macskafogó (Maxipotzac 
hangja); VUK (Rá, a szürke varjú hangja); 
Könyvei: A vadász néha főz is (Welcome 
Idegenforgalmi Kiadó) 1993; Irka firka 
(Konsept‑H Könyvkiadó) 2009; 80 év, 
80 recept, 80 történet (Alexandra kiadó) 
2014; Aw: Jászai Mari‑díj 1962,1967; 
Érdemes művész 1973; Kiváló művész 
1983; Örökös tag a Halhatatlanok Tár-
sulatában 2004; Terézváros díszpolgára 
2005; A József Attila Színház örökös tagja 
2006; Pepita‑díj 2008, 2011; XIII. kerület 
díszpolgára 2009; Prima díj 2012; Prima 
Primissima közönségdíj 2012; Arany 
Medál Életműdíj 2012; Szenes Iván Élet-
műdíj 2013; Amfiteátrum‑díj 2015; Ach: 
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje 1995; A Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje 2004; Kos-
suth‑díj 2005; A Nemzet Színésze 2007; 
H: Vadászat (különösen a hajnali, és a tár-
saság); PMM: „Amikor elhatároztam, 
hogy színész lesz (eredetileg matematika 
‑ fizika szakos tanárnak készültem). Aztán 
az első előadáson a József Attila színház-
ban kimondtam a színpadon az első mon-
datot és a közönség egy halk, számomra 
semmihez sem fogható hangot hallatott, 
amit úgy éreztem, azt jelenti érdekel min-
ket ez a gyerek.“

Erőss Lóránd 
Dr. O: Idegsebész, ideggyógyász, fájda-
lomterapeuta, osztályvezető főorvos, egye-
temi oktató; B: Budapest, 1965. 08. 13.; 
P: Édesapja Erőss János (†), építész 
(a MÜPA vezető tervezője, a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem az ő nevé-
hez köthető); Vujkovich ‑ Lamich Mária, 
könyvtáros (Teleki Pál miniszterelnök 
szamizdat kiadványát szerkesztette, amit 
a miniszterelnök a nyilasok ellen írt); 
„Édesapámtól a munkabírást, a nyugodt-
ságot és az innovatív gondolkodást, édes-
anyámtól a kitartást, a természet szerete-
tét, a családi összefogás fontosságát és 
a család szeretetet kaptam.“; MS: Házas, 
felesége Kovács Réka, nyelvész, bölcsész,   
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Erőss

Fenyves Ildikó
Dr. O: Kisállat klinikus szakállatorvos; 
B: Budapest, 1973.06.26.; P: Édesapja 
Dr. Fenyves József, jogász; Édesanyja 
Dr. Hajdu Ilona Mária, jogász; A szüleitől 
kapott legfontosabb eszmei értékeknek 
az empátiát, a családszeretetet, a hitben ne-
velést, a munka iránti alázatot tartja; MS: 
Elvált, első férje Széles Tamás, színész; 
Ch: Gyermekei: Mátyás (2004); Eszter 
Ilona (2008); E: 1987 – 1991 Nagy Sán-
dor József Gimnázium, Budakeszi; 1993 – 
1999 Állatorvostudományi Egyetem, állat-
orvos; 2000 – 2002 Állatorvostudományi 
Egyetem, klinikai állatorvos; 2010 Állat-
orvostudományi Egyetem, kisállat klinikus 
szakállatorvos; Ca: 2003 – 2014 Klapka 
Állategészségügyi Központ, vezető állat-
orvos; 2012 Klapka Állategészségügyi 
Központ, szemészeti műtő kialakítása; 
2014‑től kizárólag állatorvosi szemészeti 
ellátással foglalkozik (országosan küldik 
az állatokat szemészeti ellátásra); 2019 új 
klinika építése indul (évente 2500 – 3500 
szembeteg állatot lát el a klinika); WaCW: 
Könyve: Kérdések és válaszok a kisállat 
szemészetben (társszerző: Dr. Szentpétery 
Zselyke, a Magyar Állatorvosi Kamara ki-
adásában, angol és magyar nyelven) 2018;  
CaSA: Magyar Állatorvosi Kamara, tag; 
Aw: Az év állatorvosa, Kómár díj 2016; 
Me: Magyar Kisállat Szemészeti Egye-
sület; LS: Angol; H: Az olvasás, a ki-
rándulás és a kertészkedés; PMM: A le-
gemlékezetesebb számára a gyermekei 
születése, szakmailag pedig a klinika fej-
lődése, a szemészeti szakmai tevékenysége 
és az erről írott könyve volt; RoS: Úgy 
gondolja, sikerét a szorgalomnak, a kitar-
tásnak, a kommunikációs készségének, 
amit az édesanyjától örökölt, az empátiá-
nak, a csapatmunkának, a szakmai alázat-
nak, a folyamatos tanulásnak és a szemé-
szetben nagyon fontos jó manualitásának 
köszönheti; Web: www.allatorvos.net

Kozák Danuta

O: Sportoló; B: Budapest, 11.01.1987; P: 
Édesapja Kozák Balázs, halászati és víz-
védelmi szakmérnök, környezetvédelmi 
szakmérnök; Édesanyja Grzybowska Te-

1971‑1978 szuperszonikus vadászrepülő; 
1976: Aranykoszorús első osztályú vadász-
pilóta; 1977: elkezdődött az űrhajósok ki-
választása az Interkozmosz Program kere-
tén belül, melyre önkéntesen jelentkezett; 
1978‑80: Űrhajós kiképzés Csillagváros-
ban (Szovjetunió); 1980. május 26.: Valeri 
Kubaszov parancsnokkal a Szojuz‑36 űr-
hajó fedélzetén a világűrbe repül; 1980. 
május 27.: a Szaljut‑6 űrállomással össze-
kapcsolódtak. A tudományos kutatómun-
ka három részből állt: magyar, nemzetkö-
zi és szovjet kísérletek történtek; 1980. 
június 3.: a Kazahsztáni sivatagban sike-
resen földet értek; 1980: alezredes rendfo-
kozat; 1986‑91: a Magyar Tudományos 
Akadémia Interkozmosz Tanácsának ku-
tatócsoportjában dolgozott vezetőségi 
tagként; 1992‑95: a Magyar Honvédség 
repülőszemlélő‑helyettese és újból repül-
het a vadászrepülőgépeken kívül a Ma-
gyar Honvédségben rendszeresített összes 
repülőgépen; 1995: dandártábornok rend-
fokozat; 1996‑97: légügyi attasé az Ame-
rikai Egyesült Államokban, Washington-
ban; az Atlant‑Hungary Airlines nevű 
légitársaság résztulajdonosa; 2014‑15: 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter tanácsadója; 2015‑: Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
a Honvéd, Katasztrófa‑ és Rendvédelemi 
Orvosi Tanszék tudományos tanácsadó 
testületének főtanácsadója; Aw: A Szov-
jetunió Hőse (1980); Lenin‑rend (1980); 
A Magyar Népköztársaság Hőse (1980); 
A Magyar Népköztársaság Űrhajósa 
(1980); Hermann Róbert kitüntetés (Né-
met Űrkutatási Minisztérium); Gyulaháza 
díszpolgára (1980); Bulgária Omurtag 
díszpolgára (1990); Csepel díszpolgára 
(2015); Ukrajna Aranycsillaga kitüntetés; 
Társadalmi Elismerés és Nagyság Ér-
demrend (Kijev, 2003); Közép‑magyar-
országi Prima Primissima díj (2010); 
A Világ Magyarságáért (2013); Lomono-
szovról elnevezett moszkvai állami egye-
tem tiszteletbeli professzora (2015); a Bu-
dapesti Közgazdasási és Műszaki Egyetem 
díszpolgára (2015); Me: 1985: A Nemzet-
közi Űrhajós Szövetség alapító tagja, majd 
kilenc évig elnökségi tagja; a KISZ Köz-
ponti Bizottság tagja volt; Magyar‑Szovjet 
Baráti Társaság elnökségi tagja; a Magyar 
Űrkutatási Tanács tagja; a Magyar Repülő-
szövetség elnökségi tagja (1981‑1989); 
a Világűr a Föld Jövőjéért Alapítvány lét-
rehozója; a kisvárdai Bessenyei Akadémia 
tagja (2014); az Orion Űrnemzedék Ala-
pítvány tiszteletbeli elnöke (2016‑), szá-
mos külföldi és magyar alapítvány kurató-
riumi tagja, Szent György Lovagrend 
tagja; LS: orosz, angol; H: foci, tenisz, 
repülés, zene, olvasás, vadászat; PMM: 
1965: gimnáziumi padtársa vadászpilóta 
akart lenni, aki hívta, hogy méressék meg  
magukat. Kecskeméten a Repülőorvosi  
és Alkalmasságvizsgáló Kutatóintézetben 
megkapta a legmagasabb, 1/A orvosi mi-
nősítést; RoS: Szorgalmas tanuló és kitűnő 
sportoló volt, ami későbbi szakmai előme-
netelét megalapozta.

nikai kutatási ág vezetője (Prof. Dr. Freund 
Tamás felkérésére), Nemzeti Bionikai 
Program irányító testületi tag; Aw: Prima 
díj 2014; LS: Angol, német; H: Vitorlá-
zás, síelés, tenisz, szociális aktivitás (Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat alapításától 
jelen van, és a Máltai Lovagrend elnöksé-
gi tagja); PMM: „Három nagyon jó dön-
tésem volt, amit ma sem csinálnék más-
ként. Az első, ma is ugyanazt a lányt 
venném feleségül. A második, ugyanazt 
a szakmát választanám. A harmadik, hogy 
a feleségemmel ma is a nagycsalád mel-
lett döntenénk. Szakmailag a legnagyobb 
élményem az volt, amikor még egyete-
mista koromban először láttam egy nyitott 
koponyát és egy élő, pulzáló agyat. Ott 
minden eldőlt.“; OA: Mocsáry Lajos Ala-
pítvány a határon túli magyarok szociális 
és mentálhigiénés támogatására, elnök, 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tag, 
a Lovagrend szociális jellegű aktivitásáért 
felelős vezető, Nyilas Misi Alapítvány tá-
mogató; RoS: „A siker komplex dolog, 
a közösségben való elfogadottság mérté-
kének mérőszáma. Kell hozzá a teljesít-
mény, egyfajta maximalizmus, munkabí-
rás, kreativitás és pozitív hozzáállás 
a közösség tagjaihoz.“

Farkas Bertalan

O: Az első magyar űrhajós, vadászpilóta, 
űrkutató; B: Gyulaháza, 1949. augusz-
tus 2.; P: Édesapja Farkas Lajos, cipész-
mester volt, édesanyja Czinke Erzsébet; 
MS: 1974‑ben házasodott, felesége Dr. 
Stubán Anikó jogász; Ch: Gyermekei: 
Aida Melinda (1977), Bertalan (1981), 
Ádám (1984); két unokája: Bence (2006), 
Márton (2007), Farkas Bertalan (2017); E: 
1963‑67: Bessenyei György Gimnázium, 
ahol géplakatos szakképesítést is szerzett, 
Kisvárda; 1967‑69: Kilián György Repülő-
műszaki Főiskola, Szolnok; 1970‑72: 
Krasznodári Repülőtiszti Főiskola, a volt 
Szovjetunió; 1981‑86: Budapesti Műszaki 
Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, gépész-
mérnök; Ca: 1972: tisztavatás, hadnagyi 
rendfokozat; 1972‑97: Magyar Honvéd-
ség, repülőtiszt: 1972‑78: Pápai Vadászre-
pülő Ezred, a magyar légierő tisztje, 



9

MAGYARORSZÁG SIKERES SZEMÉLYISÉGEI

Loch

éve dolgozik az agrár‑felsőoktatásban, 
kutatásban. A diploma megszerzése után 
(Veszprém, 1957) az Országos Mezőgaz-
dasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) 
mosonmagyaróvári, illetve debreceni ta-
lajtani osztályán szerzett agrokémiai, ta-
lajtani gyakorlatot Dr. Romlehner László, 
majd Dr. Arany Sándor irányításával. 
Oktató‑kutató munkássága Debreceni 
Mezőgazdasági Akadémia Talajtan‑Ké-
mia tanszéken kezdődött 1959‑ben. Több 
kémiai tárgy és a talajtan oktatásában 
is részt vett Szelényi professzor munka-
társaként. 1964‑ben a Debreceni Agrártu-
dományi Főiskola önállósult Kémia tan-
széken Dr. Vecsey Tibor beosztottjaként 
folytatta munkáját. Az ötéves agrármér-
nök‑képzés bevezetése során 1965‑ben 
megbízást kapott a korábban önálló tárgy-
ként nem szereplő agrokémia tananyagá-
nak összeállítására, az előadások tartásá-
ra, az agrokémiai kutatások feltételeinek 
megteremtésére. Nevéhez fűződik a táp-
anyag‑gazdálkodási szakmérnök‑képzés 
tantervének kidolgozása és az oktatás 
megszervezése az 1970‑ben alakult Deb-
receni Agrártudományi Egyetemen. Min-
denkor a természettudományos képzés 
meghatározó szerepét, az ok‑okozati ösz-
szefüggések feltárásának szükségességét 
képviselte az agrármérnök‑képzésben. As-
piránsként a magnézium növénytápláló 
szerepét vizsgálta a talaj‑növény rendszer-
ben, 1971‑ben elnyerte a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa fokozatot. A Veszp-
rémi Vegyipari Egyetem 1972‑ben műsza-
ki doktori címet adományozott részére. 
1973‑ban nevezték ki egyetemi docensnek, 
1978‑ban egyetemi tanárnak. 1978‑98 kö-
zött a Kémiai tanszék vezetője volt. Ez idő 
alatt megalapozta az agrokémiai kutatás 
feltételeit és széleskörű oktatási, kutatási 
kapcsolatokat alakított ki hazai és külföldi 
egyetemekkel, kutatóintézetekkel. A Kos-
suth Lajos Tudományegyetem Természet-
tudományi Karával már az egyetemi in-
tegrációt megelőző időszakban oktatási 
együttműködést valósított meg a vegyész-
hallgatók fakultatív képzése, illetve az ag-
ro‑ökológus szakmérnök‑hallgatók okta-
tásában. A Rostocki Egyetemen vendég 
professzorként agrokémiai előadássoro-
zatot tartott. Alapító tagja a Mezőgazda-
ságtudományi Kar Növénytermesztési és 
Kertészeti doktori programjának, jelenleg 
is aktívan vesz részt az utánpótlás neve-
lésben. Húsz évig vezette a Kémiai tan-
széket, mely később a Mezőgazdasági 
Kémiai Tanszék nevet vette fel. A tan-
székvezetői feladatok mellett kari és 
egyetemi vezetői tisztségeket látott el. 
1977‑80 között a Mezőgazdaságtudomá-
nyi Kar dékánhelyettese, 1980‑tól 1986‑ig 
dékánja volt. 1992‑től 1998‑ig két ciklu-
son keresztül DATE rektoraként tevé-
kenykedett. Kari vezetőként jelentős része 
volt a szakirányú tantervek készítésében, 
a szakfordító képzés bevezetésében, 
a szakmérnök képzés fejlesztésében. Rek-
torként ‑ az agráregyetem küldetésének 
megfelelően – hozzájárult az egyetem ok-

szakértő (2006), Igazságügyi szakértő 
(adó‑ és járulék, könyvszakértés, pénzpiac, 
tőkepiac (2011); Ca: 1971‑1988‑ig Ganz 
Mávag‑ban rendszerszervező, a Ganz Má-
vag Felvonógyárban gazdasági‑kereske-
delmi igazgató, 1988‑1990‑ig Ernst & Yo-
ung Bonitás Kft. manager, 1990‑1992‑ig 
KPMG Reviconsult Kft, audit manager, 
1992‑2011. 05. 31‑ig Deloitte Kft. audit 
manager, audit partner, ügyvezető, 
2005‑2011. 05. 31‑ig Deloitte Közép‑eu-
rópai Etikai Igazgató, 1997‑től a Hites és 
Hiteles Kft. tulajdonos, ügyvezető, 2011. 
06. 01‑től Deloitte Kft. külső tanácsadó, 
oktató, számvitel, és könyvvizsgálat,). 
2017‑től a Budapesti Corvinus Egyetem, 
Gazdálkodástudományi Kar, címzetes 
egyetemi docens; WaCW: SZAKma fo-
lyóirat, 2009‑2019. Könyvvizsgálók lap-
ja, 2013‑2015. Számviteli Tanácsadó. 
2015 óta, több mint 50 publikáció; Me: 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagság 
1998‑tól, Magyar Igazságügyi Kamara 
tagság 2011‑től, Magyar Könyvvizsgáló 
Kamara Szakmai alelnöke, 2007‑2015. 
Magyar Könyvvizsgáló Kamara Szakér-
tői Bizottságának elnöke, 2007‑2015. 
Magyarország képviselője a FEE‑ben 
2008‑2015. MISZK Közgazdasági, vám 
és egyes pénzügyi területek szakmai tago-
zatának Elnöke mellett működő Tanács-
adó Testület tagja 2019‑től; LS: angol;  
H: Utazás, színház, úszás, búvárkodás; 
PMM: Gyermeke születése, és még na-
gyon sok szép pillanatot élt meg; RoS: 
Sokat dolgozik. Soha nem adja fel. Min-
dig talál megoldást. Jó emberek voltak 
körülötte és sokat számít a szerencse.

Loch Jakab

Prof. Dr. O: okleveles vegyészmérnök, ag-
rokémikus az MTA doktora, professzor 
emeritus; B: Nagybecskerek, 1932. 11.08.; 
P: Loch József, Annau Gizella; MS: Fele-
sége Dr. Bársony Éva, nyugdíjas házior-
vos, akivel ez évben ünnepelték hatvana-
dik házassági évfordulójukat, boldogan 
élnek; Ch: Gyermekeik: Éva (1960) és 
Beáta (1963). Unokáik: Beáta (1987), 
Nóra (1991), Yvette (1995), Pierre (2002), 
dédunokájuk: Éliás (2018); Ca: Hatvan 

resa Eva, okleveles agrármérnök és kör-
nyezetvédelmi szakmérnök; E: 2001‑2005 
Csanády Árpád Gimnázium, Budapest; 
2006‑2012 Corvinus Egyetem, kertész-
mérnök szak; Ca: 1997‑2008 Központi 
Sportiskola (KSI), kajak; 2008‑2012 Buda-
pest Honvéd, kajak; 2012‑ UTE, kajak; 
Ötszörös Olimpiai bajnok: 2012 London 
(kétszer); 2016 Rio de Janeiro (három-
szor); Tizenegyszeres Világbajnok: 2009, 
2010, 2011, 2013, 2014, 2015; Tizen-
négyszeres Európa bajnok: 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016; Két-
szeres Európa Játékok győztes: 2015; Aw: 
Az év KSI‑s sportolója (2008); Junior Pri-
ma díj (2008); Az év magyar kajakozója 
(2011, 2012, 2013, 2014); Az év magyar 
sportolónője választás, második helyezett 
(2011, 2012, 2014); Budapest díszpolgára 
(2012); Újpest díszpolgára (2016); Ach: 
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovag-
keresztje 2008; A Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje 2012; A Magyar Érdemrend kö-
zépkeresztje a csillaggal 2016; LS: angol; 
H: Szeret tárgyakat, festményeket alkotni, 
kertészkedni.; PMM: Amikor olimpiai 
bajnok lett. Mind az öt alkalommal.; RoS: 
A siker titka a munka és a kitartás.

Ladó Judit

Dr. O: címzetes egyetemi docens, igazság-
ügyi szakértő; B: Budapest, 1948. 08. 12.; 
P: Édesanyja: Verebély Éva (1923), édes-
apja: dr. Ladó László (1919) közgazdász, 
egyetemi tanár, könyvvizsgáló; Ch: Kata-
lin (1971) könyvvizsgáló. Unokái: Anna, 
Eszter és Emma; GrA: Nagyapja: Verebé-
ly László; E: Okleveles villamosmérnöki 
(1971), és okleveles gazdasági mérnöki 
(1974) diplomával rendelkezik. A Budapes-
ti Corvinus (Marx Károly) Közgazdasági 
egyetemen doktorált, 1981‑ben. 1994‑ben 
bejegyzett könyvvizsgáló, majd minősített 
oktató és vizsgáztató több szakterületen. 
Minősítések: Pénzügyi Intézményi minősí-
tés (1996, 2016), Befektetési Vállalkozási 
(2011, 2016) IFRS minősítés (2012) Kibo-
csátói minősítés (2016) Minősített oktató 
és vizsgáztató (Könyvvizsgálat és ellenőr-
zés) (2009 óta), IFRS (2014. 2018.) Szak-
vizsgák: Tőzsdei szakvizsga (1995), Adó-
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Loch

Édesapja Lőrincz Péter könyvelő, majd 
tímár volt szülőfalujában Köröstárkány-
ban. Testvérei: Éva Terézia (óvónő, filo-
zófus), Erzsébet Gizella (közgazdász, 
könyvelő), Lóránd Péter (református lel-
kész). Testvérei gyermekei: Ferencz Sán-
dor, Attila Péter, Pál Zsolt, Kristóf, Péter; 
E: Tanulmányait Várasfenesen kezdte, 
majd a Belényesi Líceumban folytatta, 
ahol 1987‑ben érettségi vizsgát tett. 
1993‑ban a Nagyváradi Egészségügyi Fő-
iskolán szerzett általános orvosi asszisz-
tens végzettséget. 1993‑tól a Nagyváradi 
Orvostudományi Egyetem hallgatója volt 
és 1999‑ben általános orvosi diplomát ka-
pott. 1996‑1999 között TDK‑s hallgató 
volt, kutatási témája a citosztatikumok 
hatásai és mellékhatásai leukémiás meg-
betegedésekben. 1999‑től négy éven ke-
resztül a Nagyváradi Egyetem Doktori 
Iskolájának volt nappali tagozatos dokto-
randusz hallgatója, ahol 2003‑ban Ph.D. 
tudományos fokozatot szerzett. Ezidő 
alatt számos magyarországi és romániai 
városban is részt vett szakmai konferen-
ciákon, valamint Magyarországon és  
Romániában több kórház onkológiai osz-
tályán mélyítette tudását kutató‑ösztöndí-
jasként. 2010: Gasztroenterológia szak-
vizsga, Budapest; 2012: Belgyógyászat 
szakvizsga, Budapest; 2018: Klinikai on-
kológia szakvizsga, Szeged; Ca: 1995‑től 
a Nagyváradi Kórház Onko‑haematológi-
ai Osztályán orvosi asszisztensként dol-
gozott. 2005‑től a Budapest Semmelweis 
Egyetem II. Belklinikáján rezidens (2005‑
2007), szakorvos jelölt (2007‑2010). 
2010‑től a budapesti Szent Margit Kórház 
Gasztroenterológiai Osztályán dolgozik 
rövid ideig, majd az Onkológiai Osztály 
orvosa 2014‑ig. Gyógyító munkáját a bu-
dapesti Szent János Kórház II. Belgyó-
gyászat‑Diabetológiai Osztályán folytat-
ta, majd 2018‑ig az Országos Onkológiai 
Intézet Onkodermatológiai Osztályán osz-
tályos orvosként dolgozott. 2008‑2018. 
között budapesti Nemzeti Színházban or-
vosi ügyeletes volt. Zeneakadémián jelen-
leg is orvosi ügyeleteket vállal. 2018‑től 
ismét a Szent János Kórház II. Belgyó-
gyászat‑Diabetológiai Osztályán dolgo-
zik. 2014 óta a Budai Corvin Rendelőben, 
majd 2019‑től a Pesti Corvin és Árkád 
Rendelőben magánpraxissal rendelkezik 
belgyógyászat, gasztroenterológia terüle-
ten; Aw: 2016‑ban a 100 legjobb orvos 
közé beválasztották egyedüli női gasztro-
enterológusként; Me: Tagságok: Magyar 
Orvosi Kamara, Magyar Kardiológiai Tár-
saság; Magyar Gasztroenterológiai Társa-
ság; Magyar Klinikai Onkológiai Társa-
ság; H: Színház, zene, opera, olvasás, 
kézimunka, úszás, kirándulás; RoS: Há-
roméves korától orvosnak készül; ezen tö-
rekvésében családja maximálisan támogat-
ta. Szülei szerették volna, hogy mind 
a négy gyermekük megtalálja boldogságát 
és elérjék kitűzött céljaikat, ennek érdeké-
ben sokszor erejükön felüli mértékben 
is segítették gyermekeiket. A testvéreknek 
teljesültek gyermekkori álmaik. Mottója: 

Verlag, Hamburg 2004. D. Köppen: Kom-
munikatives Fachbuch CD‑rom Universi-
tät Rostock.; Aw: Jelentősebb szakmai el-
ismerései: Doctor honoris causa, Rostocki 
Egyetem 1991. Nyitrai Agrártudományi 
Egyetem numus honoris emlékérme, 1996. 
Szent‑Györgyi Albert díj, Oktatási Minisz-
térium, 1999. Albrecht Thaer emlékérem, 
Humboldt egyetem Berlin, 2000 Eötvös 
József koszorú, LaureatusAcademiae, 
MTA 2007.; Me: Jelenleg a két növényter-
mesztési doktori iskola összevonásával 
létrejött Kerpely Kálmán Doktori Iskola 
tagja. Az Acta Agraria Debreceniensis 
Szerkesztőbizottságának tagja. Az MTA 
Talajtani és Agrokémiai Bizottság tagja, 
1975‑től Nemzetközi Talajtani Társaság 
tagja 1975‑től DAB Mezőgazdasági Kémi-
ai Munkabizottság (1974‑1993) elnök, 
1993‑tól tiszteletbeli elnök. DAB Kémiai 
Szakbizottságának tagja. 1974‑től Magyar 
Magnézium Társaság tagja. 1983‑tól 
C.I.E.C. Magyar Nemzeti Bizottságának 
tagja, 1984‑93, elnök. 1993‑tól Agrokémia 
és Talajtan Szerkesztőbizottság tagja. FM 
Környezetkímélő Tápanyag‑gazdálkodási 
szakbizottság tagja (1996‑2000). Az MTA 
Talajtani és Agrokémiai Bizottság doktor 
képviselője (2001‑2007) az Agrártudomá-
nyi Osztályon; PMM: Feleségével büsz-
kék a távolban élő gyermekeikre, unokáik-
ra, dédunokára, minden találkozás öröm 
számukra; Mindig örül, ha Debrecen utcá-
in, vagy éppen a Hortobágyon ráköszön 
egy volt tanítvány és megkérdezi: profesz-
szor úr, hogy van?; RoS: Köszönettel tar-
tozik szüleinek, akik munkára nevelték, 
volt tanárainak, munkahelyi vezetőinek, 
akiktől sokat tanult. Nem utolsó sorban 
feleségének, családjának, akik mindenben 
támogatták. Végül valamennyi egyetemi, 
kari és tanszéki volt munkatársának, se-
gítségük nélkül nem tudott volna többirá-
nyú feladatainak eleget tenni.

Lőrincz Lenke Csilla 

Dr. O: Gasztroenterológus, belgyógyász, 
klinikai onkológus szakorvos; B: Belé-
nyes, 1969. 03. 27.; P: Édesanyja Lőrincz 
Terézia, kereskedelemben dolgozott, csa-
ládi cukrászdájuk volt Várasfenesen. 

tatási‑kutatási és szaktanácsadási tevé-
kenységének fejlesztéséhez a Tiszántúl 
térségében. Aktívan vett részt a debreceni 
felsőoktatási intézmények integrációjának 
előkészítésében, a Debreceni Egyetem 
megalapításában. A társintézmények veze-
tőivel közvetlenül az egyesülést megelőző 
években kölcsönös megegyezésre jutott 
az integráció feltételeiben. Nyugdíjba vo-
nulása óta professor emeritusként tevé-
kenykedik a Debreceni Egyetem időköz-
ben megalakult Agrokémia Talajtani 
Intézetében. Aktívan vett részt a tudomá-
nyos közéletben, az MTA doktorjelöltek 
habitus vizsgálatában, a szakterülethez tar-
tozó MTA doktori értekezések bírálatában. 
1991‑től tíz éven keresztül képviselte Ma-
gyarországot a Közép‑ és Kelet‑európai, 
valamint Németország és Ausztria szakér-
tőnek tanácskozásán, az EU csatlakozás 
elősegítése, majd a tápanyag‑gazdálkodás 
elveinek összehangolására. A tanszéki, in-
tézeti munka keretében több kutatási témát 
zárt le, foglalkozott a doktorjelöltekkel té-
mavezetőként. A 2010‑2012 között tevé-
kenyen vett részt a HURO nemzetközi 
projektben tanulmányok készítésével. 
Több kari jubileumi kiadvány szerkesztő-
je.; WaCW: Számos egyetemi jegyzet és 
több tankönyv szerzője, illetve társszerző-
je. A tankönyvek a Mezőgazdasági, illetve 
Mezőgazda Kiadónál jelentek meg, egy-
séges agrár‑felsőoktatási tankönyvként. 
(Loch – Nosticzius: Alkalmazott kémia 
(1983), Loch – Nosticzius: Agrokémia és 
Növényvédelmi kémia 1. 2. 3. kiadás: 
1992, 1995, 2000. A negyedik javított, át-
dolgozott kiadás 2004‑ben jelent meg). 
Társszerzője a FülekyGy. (szerk.) Táp-
anyag‑gazdálkodás nívódíjat nyert (1999) 
kézikönyvnek is. Kutatási területe a táp-
elemek hatásának és kölcsönhatásának 
tanulmányozása, a talaj ‑ növény rend-
szerben. Úttörő jelleggel foglalkozott ha-
zánkban a talajok magnézium‑tartalmával, 
a Mg‑trágyázás hatásaival és ezt befolyá-
soló tényezőkkel. Továbbfejlesztette a tala-
jok Mg‑ellátottságának jellemzésére alkal-
mas módszereket, a KCl‑os extrakción 
alapuló eljárást több mint 40 éve használ-
ják az egységes országos talajvizsgálat ke-
retében. 2000‑ben megszerezte az MTA 
doktora címet. Munkatársaival pályázatok 
keretében vizsgálta a talajok N háztartását, 
a P adszorpciót és deszorpciót, a tápanyag 
és víz kölcsönhatásokat; doktorjelöltekkel 
az ICP technika és az ionkromatográfia 
agrokémiai alkalmazásának lehetőségét. 
Nemzetközi együttműködésben tanulmá-
nyozták a kalcium‑kloridos extrakció szé-
leskörű alkalmazásának lehetőségét. Mint-
egy 240 publikáció és több könyvrészlet 
szerzője. Társszerző: Fazekas – Selmeczi – 
Stefanovits (szerk.): A magnézium forrásai 
és jelentősége az élővilágban. Akadémiai 
Kiadó Bp. 1992. Magnesium in biological 
systems. Environmental and biomedical 
aspects. (Edited by: Fazekas ‑ Selmeczi ‑ 
Stefanovits). Akadémiai Kiadó Budapest, 
1994. D. Köppen (Ed.): Bodenfruchtbar-
keit im Agroökosystem I.‑II. Dr. Kovač 
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Máté

motility following injection of various 
opioids into the nucleus accumbens 
(Acta Physiologica Hungarica 76 (3) 
219‑227. 1990); Selective interaction of 
homophtalazine derivatives with mor-
phine (European Journal of Pharmaco-
logy 331(2‑3) 175‑83,1997); Apparent 
antinociceptive and antiinflammatory ef-
fects of GYKI‑52 466 (European Journal 
Pharmacology 336 (2‑3):143‑54 1997); 
The pharmacology of GYKI‑46 903 a new 
cognitive (CNS Drug Reviews 1 129‑148. 
1995); Szabadalmai részfeltalálóként: 
Lajstrom szám 221313 1995.09.05. EGIS 
Gyógyszergyár Nyrt., Lajstrom szám 
224435 1995.02.09. EGIS Nyrt., Lajstrom 
szám 224438 1995.02.05. EGIS Nyrt., 
Lajstrom szám 211995 1992.06.30. 
GYKI, Lajstrom szám 209451 1990.11.05. 
GYKI; Aw: Az Alkotó Ifjúság Pályázat 
gyógyszerkutatói díja több alkalommal; 
Újpest Egészségéért díj (2001); Me: 
A Magyar Gyógyszerész Kamara, a Ma-
gyar Farmakológiai Társaság és a Ma-
gyar Élettani Társaság,tagja (1988 – 
1995); LS: angol; H: Hobbija az utazás, 
az állatok, a növények, a kertészkedés; 
PMM: Élete meghatározó momentuma 
volt általános iskolai felsős osztályfőnö-
ke Csák Kálmán tanár úr és Édesapja ta-
nítása, akik megszerettették vele a bioló-
giát és a természetet, akiknek hatására 
kémia‑biológia szakos középiskolába je-
lentkezett, majd a SOTE ÁOK‑ra, ahová 
hely hiányában évekig nem vették fel, 
de ez a kedvét nem szegte és kitartóan 
jelentkezett, majd a Gyógyszerész kar 
elvégzése után ledoktorált és folytatta 
kutató munkáját. Büszke arra, hogy 
nagy küzdelmek árán, de sikerült jelen-
legi vállalkozását megalapoznia saját 
erőből megvásárolt gyógyszertárral, be-
fektető nélkül, társával közösen a csőd-
ből stabil céggé alakítani, amihez köz-
gazdasági végzettsége is segítette. 
E diplomákra és a doktorátus megszer-
zésére Édesapja is nagyon büszke volt és 
örömmel töltötte el; RoS: Ars poetica‑ja: 
a gyógyítás és a betegek segítése. Célja 
kutató munkájával olyan módszerek be-
állítása, amelyekkel a kábító fájdalom-
csillapítók minél kisebb adagban történő 
alkalmazásával lehet csökkenteni a fáj-
dalmat, valamint új memória tesztek be-
állításával hozzájárulni a betegek gyó-
gyulásához. Az elért eredményeit 
a megjelent cikkekben, valamint szaba-
dalmakban közölte. Gyógyszerészként, 
gyógyszertár vezetőként, jelenleg pedig 
az Ágnes Gyógyszertár társtulajdonosa-
ként is a fent említett célok elérésén  
fáradozik, többek között a hozzá fordu-
lók felvilágosításával, hogy a betegek 
megfelelő készítmények megfelelő alkal-
mazásával minél gyorsabban legyenek 
tünet‑ és fájdalommentesek. Emellett 
a prevenció (megelőzés) jelentőségére 
való figyelem felkeltéssel járul hozzá 
a gyógyításhoz; Web: www.kulcspatika.
hu/patikak/agnes‑gyogyszertar; www.
agnesdunakeszi.novodata.hu

‑ 2009 között a Richter Gedeon Vegyésze-
ti Gyár Nyrt. Marketing osztályán dolgo-
zott; 1995‑től 2002‑ig orvoslátogatói, majd 
2002‑től 2009‑ig Észak‑Kelet Magyaror-
szágon területi vezetői munkakörben; 2009 
‑ 2013 között a Gyógyír‑MED Kft. alapító 
ügyvezető cégtulajdonosa, melyben he-
lyettesítő gyógyszerészként, majd utolsó 
évben Pakson gyógyszertárvezetőként dol-
gozott; 2013‑tól jelenleg is a Dunake-
szi‑Ágnes Gyógyszertár Kft. ügyvezető 
társtulajdonosa, 2013 ‑ 2017 között szemé-
lyi jogos gyógyszertárvezető, majd 
2017‑ben, nyugdíjazásakor a személyi jo-
got és a gyógyszertár vezetését átadta Dr. 
Rigó Milánnak, aki kezdettől a társtulaj-
donosa és aki az életben és a munkában 
is a társa; WaCW: 1983‑től rendszeresen 
szerepel első szerzőként, illetve társszer-
zőként poszterekkel, elsősorban hazai, 
később külföldi konferenciákon (pl. Pá-
rizsban a 7. Fájdalom Világkongresszuson 
‑ 7th World Congress on PAIN, 1993); 
Fontosabb előadások és poszterek: Cent-
rálisan adagolt morfin és opioid peptidek 
hatása az apomorfin okozta sztereopátiá-
ban patkányokon (Debrecen, 1983); Cent-
rálisan adagolt morfin és opioid peptidek 
hatása az apomorfin okozta forgó mozgás-
ra substancia nigra írtott patkányokon 
(Debrecen, 1983); Az apomorfin okozta 
kényszerforgás gátlása substancia nigra 
sértett állatokon, a nucleus accumbensbe 
injiciált neuropeptikumokkal és opioi-
dokkal (Budapest 1985); Centrálisan 
adagolt neuroleptikumok és enkefalina-
nalogok hatása az apomorfin okozta szte-
reotipiára és forgómozgásra (Debrecen 
1986); A dopamin okozta hypermotilitás 
gátlása a nucleus accumbensbe injiciált 
opioid peptidekkel (Szeged 1988); Bio-
chemical and pharmacological characteri-
sation of memory improving compound 
GYKI‑20 238 (Joint Meeting of the Hun-
garian and Polish Pharmacological Socie-
ties on CNS Pharmacology Budapest, 
1991. okt. 9‑11.); New agants for cogniti-
on disorders (XII.th International Sympo-
sium on Medicinal Chemistry Basel, 1992. 
szept. 13‑17.); The Pharmacology of 
GYKI‑46 903, a new Memory enhancer 
(XII. International Congress of Pharmaco-
logy, Montreal, Canada, 1994. jul. 24‑29., 
megjelent nyomtatásban: Canadian Phys-
iol.Pharmacol 72 Suppl. 1 13155P 1994); 
Affinity of GYKI‑20 238 to muscarinic 
receptors and its effect on performance 
of rats in radial maze (Trends in drug Re-
search 9th Noordwijkerhout‑Camerino 
The Nederlands) 1993. máj. 23‑27); Fon-
tosabb szakcikkei: Modulation by enkep-
halin analogues and neuroleptics of apo-
morphine‑induced stereotypy and turning 
behaviour in rats (Neuropharmacology 
Vol.26. (9) 1309‑1314,1987); Inhibition 
of apomorphine‑induced circling behavi-
our by injection of neuroleptics and opio-
id peptides into the nucleus accumbens in 
rats with unilateral nigral lesion (Acta 
Physiologica Hungarica 68,351, 1986); 
Modulation of dopamine‑induced hyper-

„... ember: küzdj és bízva bízzál!“ (Ma-
dách Imre: Az ember tragédiája); „Legna-
gyobb cél pedig, itt, e földi létben,/ Ember 
lenni mindég, minden körülményben.“ 
(Arany János: Domokos napra)

Máté Ildikó

Dr., sz. Győri Ildikó Juliánna O: gyógy-
szerész‑doktor, marketing közgazdász, 
a Dunakeszi Ágnes Gyógyszertár Kft. 
ügyvezető társtulajdonosa; B: Budapest, 
1954.03.12.; P: Édesanyja Murányi Pi-
roska Ilona (1927 ‑ 2018) idegenvezető, 
majd az IBUSZ volt valutapénztárosa; 
Édesapja Győri Árpád (1923 ‑ 2001) köz-
gazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt 
főtanácsosa, majd a Budapest Bank Fel-
ügyelő Bizottságának elnöke; E: 1960 ‑ 
1968 között a IV. kerületi Bajza József 
Általános Iskolába, 1968‑tól a Könyves 
Kálmán Gimnázium kémia‑biológia ta-
gozatára járt, ahol 1972‑ben érettségizett; 
Már 1972‑től az egyetem elkezdéséig ku-
tatásokban vett részt asszisztensként 
1972 ‑ 1973 között a Kísérleti Orvostudo-
mányi Kutató Intézetben, majd 1973‑tól 
1975‑ig a Gyógyszerkutató Intézetben; 
1975 ‑ 1980 között a SOTE Gyógysze-
rész karára járt, itt szerezte meg gyógy-
szerész diplomáját; 1980 és 1985 között 
a Gyógyszerkutató Intézetben végezte 
kutató munkáját a gyógyszerész‑dokto-
ri címhez. Diplomamunkájának címe: 
1,4‑Androsztadién‑3,17‑Dion Bakteriosz-
tatikus, illetve Baktericid hatásának vizs-
gálata Mycobacteriumokon (Konzulense: 
Prof. Dr. Szentirmai Attila); 1997 ‑ 2000 
között a Budapesti Közgazdasági és Ál-
lamigazgatási Egyetem Marketing közgaz-
dasági szakán szerezte másoddiplomáját. 
Diplomamunkájának címe: A marketing-
kommunikáció eszközrendszerének fel-
használása az orvoslátogatói munkában 
(Konzulense: Dr. Fazekas Ildikó); Ca: 
1980 ‑ 1985 között a Gyógyszerkutató In-
tézet Mikrobiológia osztályán gyógysze-
részként kutatott, utána 1985 ‑1995‑ig 
a Gyógyszerkutató Intézet Farmakológia 
osztályán gyógyszerész‑doktorként kuta-
tott tovább, ahol csoportvezető lett. 1995 
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nalízis; koordinációs kémia; WaCW: 
Tudományos közleményei a világ leg-
nagyobb presztízsű kémiai és gyógysze-
részeti folyóirataiban jelentek meg; Aw: 
MTA Buzágh Aladár‑díj; Semmelweis 
Díj, Schulek Elemér Díj, Szebellédy 
László Díj, Széchenyi Professzori Ösz-
töndíj, Sollertia, Diligentia Scientiarum, 
Fiducia díj; Me: MTA Szerves és Gyógy-
szeranalitikai Munkabizottság elnöke volt 
több, mint 20 évig; Magyar Gyógyszeré-
szeti Társaság Tudományos Bizottság, el-
nöke volt; Acta Pharmaceutica Hungarica 
című folyóirat, főszerkesztő (17 évig); 
Ach: Dékánsága nyomán a Semmel-
weis Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Kara lett a teljes magyar egészségügyi 
felsőoktatás legmagasabb kategóriába 
(101 – 150) sorolt egysége a nemzetkö-
zi felsőoktatási QS rangsorban; Beve-
zette az összetett tanulmányi versenyt 
az elsőéves gyógyszerészhallgatóknak, 
melyben a legjobb eredményt elért hall-
gatók meglátogatják a világ legnagyobb 
laboratóriumát, a svájci CERN‑ben. Há-
romnyelvűvé tette a gyógyszerészképzést 
(magyar, angol, német) ‑ két idegennyel-
vű gyógyszerészképzés a világon egyedül 
Budapesten van. A Kar eszközparkját je-
lentősen gyarapította. Az általa teremtett, 
nemzetközi hírű tudományos iskola tagjai 
a világ számos laboratóriumának szívesen 
látott vendégkutatói, kialakította az erdé-
lyi magyar gyógyszerészképzés anyagi 
és tudományos támogatását és működteti 
e rendszert; LS: Angol; H: Sport (elsősor-
ban futball, ping‑pong, evezés), irodalom; 
RoS: Következetesség, tehetségek támo-
gatása, konfliktusok vállalása.

Nyáry Éva

O: Festőművész; B: Debrecen, 1946. 
12. 11.; P: A gróf bedeghi és berencsi 
Nyáry család sarja. Édesapja gróf dr. Nyá-
ry József, ideg‑ és elmegyógyász, igazga-
tó‑főorvos, édesanyja Szoboszlai Margit 
volt; MS: Első férje Dr. Balogh István, 
nagykövet; két gyermekük született. Má-
sodik házasságában él, férje Sigmond Al-
bert, építészmérnök; Ch: Nyáry Erika 
(1971, belsőépítész); Nyáry Krisztina 

1998, társszerző); Néptáncóra az általá-
nos iskola 1. osztályában (2004); Táncjel-
olvasás alapfokon (2005); Házi jegyzetek 
a Bihari Művészeti Iskola és Cilinder Mű-
vészeti Iskola részére. Koreográfiák leírá-
sa: Együtteseink műsorából XVI. (1982); 
Két játék, egy tánc (1982) Táncos játékok 
és táncok gyermekeknek (1986); Perdül 
a szoknya (1986); Játék és tánc gyerme-
keknek (1989); Játék és tánc az iskolában 
I‑IV. osztály. Kiadványok szerkesztése: 
Hangszeres Népzenei füzetek Játék és 
tánc az óvodában; Magyar Népi Énekis-
kola I‑IV.; Aw: Szocialista Kultúráért Díj 
(1975); Pro Universitate (Debrecen, 
1975); Miniszteri dicséret (1979); Nép-
táncpedagógusi nívódíj (1997); Népmű-
velésért díj (1997): Örökség díj (2001); 
Magyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszt (2004); Kispestért díj (2005); Élet-
fa díj (2007); Vasvári Pál‑díj (2014); 
Örökségért díj (2019); Prima Primissi-
ma díj (2019); Me: Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület, alapító tag, alel-
nök (1990‑2004), ügyvezető igazgató 
(2004‑07); LS: Angol; H: Unokáival töl-
tött idő, úszás, kézműveskedés (2016‑ig); 
RoS: Szülei példamutatása, szoros csalá-
di kapcsolatok. Szülei mondatai mai na-
pig meghatározóak számára és életét, 
munkásságát is tükrözik: „Ha már csiná-
lod, segíts a másiknak.“, „Minden nap 
legalább 4‑5 apró jó cselekedetet tegyél.“, 
„Soha ne feküldj le haraggal a szíved-
ben.“ (édesanyja); „Kislányom, viselked-
ni tudni kell.“ (édesapja)

Noszál Béla
Prof. Dr. habil, professzor emeritus O: 
Gyógyszerész, egyetemi tanár; B: Buda-
pest, 1947. 08. 05.; P: Édesapja Noszál 
Béla, szabó, édesanyja Siba Ilona, gyógy-
szertári asszisztens; Ch: Illa (2002); E: 
1961‑65: Kossuth Lajos Gimnázium, Pest-
erzsébet; 1965‑67: Ipari tanuló, gyógyszer-
gyártó szakmunkás képesítés; 1967‑72: 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 
gyógyszerész diploma, a Kar legjobb 
hallgatója volt (Kiváló Tanuló cím és Nép-
köztársasági ösztöndíjas, egyedüliként); 
1975: egyetemi doktori fokozat; 1981: 
a kémia tudomány kandidátusa; 1993: aka-
démiai doktor; habilitáció fizikai kémiából 
(ELTE), gyógyszerészi kémiából (SOTE); 
Ca: 1967: Kőbányai Gyógyszerárugyár, 
gyógyszergyártó szakmunkás; 1972 óta 
munkahelye a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet ill. az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Tanszék (1972‑1994). 
1994‑2012 között a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerészi Kémiai Intézetének igaz-
gatója, 2002‑2013 között a Gyógyszerész-
tudományi Kar négyszer megválasztott 
dékánja. 2017 óta professzor emeritus. 
Külföldi munkák: Virginiai Egyetem Ké-
miai Tanszék; Kaliforniai Egyetem (Ri-
verside) Kémiai Tanszék. Kutatási területe: 
gyógyszer‑ és biomolekulák bioreleváns 
fizikai‑kémiai jellemzése, mikrospeciáció; 
analitikai módszerfejlesztés, gyógyszera-

Neuwirth Anna Mária

O: Néptáncpedagógus; B: Debrecen, 
1950. 12. 16.; P: Édesapja Neuwirth Gyu-
la, háziipari szövetkezeti osztályvezető, 
édesanyja Kubinyi Magdolna varrónő 
volt. Testvérei: Magdolna (†2014, gyer-
mekneurológus osztályvezető főorvos), 
Gyula (belgyógyász osztályvezető főor-
vos), György (villamosmérnök), Péter 
(villamosipari technológus mérnök); Ch: 
Gyermeke: Kata (1983, aneszteziológus); 
Unokái: Balázs (2016), Réka (2018); GrA: 
Anyai ágon a Kubinyi és Sinai család ősi 
nemesi családok, számos jeles személyi-
séggel. Sinai Miklós református lelkész, 
a Tiszántúli református egyházkerület püs-
pöke (18. század); E: 1965‑69: Vegyipari 
Technikum, Debrecen; 1975: Kossuth La-
jos Tudományegyetem, kémia‑fizika sza-
kos középiskolai tanári diploma, Debre-
cen; 1982: Népművelési Intézet, elsőfokú 
néptáncoktatói tanfolyam; 2000: Magyar 
Táncművészeti Főiskola, Budapest; 2006: 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem, Budapest; Ca: 1965‑ben 
a Debreceni Népi Együttes tagja, majd 
1967‑ben az utánpótlás csoport vezetője 
lett. 1969‑ben Dr. Béres András együt-
tes‑vezető asszisztensévé nevezték ki. 
1975‑től Budapesten, a Bihari János Tánc-
együttes asszisztenseként folytatta tevé-
kenységét. 1991‑2015 között volt a Bihari 
János Táncegyüttes vezetője. 2000‑ben 
megalapította a Bihari János Alapfokú Mű-
vészeti Iskolát, melynek máig igazgatója. 
Kidolgozta (Foltin Jolánnal, Karcagi Gyu-
lánéval, Salamon Ferencnével) azt a tan-
anyagot és a hozzátartozó taneszközöket, 
amelyek megalapozták az iskolai néptánc 
oktatást. Ennek a munkának eredménye, 
hogy a tánc 1995‑ben beépült a Nemzeti 
Alaptantervbe. Nagyon sok koreográfiáját 
táncolják művészeti alapiskolákban, illetve 
gyermekegyesületekben. 1981‑ben a Nép-
művelési Intézet Néptáncosok Szakmai 
Házának alapító tagja, 1987‑2004 között 
vezetője. 1989 óta tanít a kispesti Ady End-
re Általános Iskolában; WaCW: Játék és 
tánc az iskolában I‑IV. (1982, társszerző); 
Az alapfokú művészoktatás követelmé-
nyei és tantervi programja (néptánc szak, 
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nagyanyja, Vicza Rozália meghatározó 
szerepet töltött be életében. Két testvére 
van: bátyja, László (ma Széchenyi‑díjas 
magyar biológus, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja); öccse, Gábor 
(ma a Honvéd Kórház sebész, traumatoló-
gus, ortopéd főorvosa); MS: 1971‑ben 
házasodott, felesége dr. Varga Zsuzsanna, 
ny. orr‑fül‑gégész, audiológus főorvos; 
Ch: Lajos (1975, ma diplomás szociális 
munkás), Katalin (1979, ma környezetvé-
dő mérnök); E: 1954‑62: Általános Isko-
la, Aranyosgadány; 1962‑66: Nagy Lajos 
Gimnázium, Pécs; 1967‑73: Pécsi Orvos-
tudományi Egyetem (POTE) Általános 
Orvosi Kar, Pécs, általános orvos; Szak-
vizsgák: Anaesthesiológiai és intenzív te-
rápia (1978), általános sebészet (1982), 
szívsebészet (1983); 1989: az orvostudo-
mányok doktora (a kandidátusi fokozat 
kihagyásával). Külföldi tanulmányutak, 
előadások, továbbképző kurzusok: 1981: 
Róma (téma: billentyűsebészet); 1982: 
Moszkva (világkongresszus, előadó); 
1983: Moszkva (Szecsenov Egyetem 
meghívása előadások tartására); 1984: 
Düsseldorf (Európai Kongresszus, elő-
adó); 1984‑85: Harvard Medical School, 
Dept. of Anaesthesia, Boston, USA, Bos-
ton Biomedial Research Institute Dept. of 
Muscle Research; 1985: Baltimore (elő-
adó), San Francisco (előadó); 1986: Bécs 
(előadó); 1988: Helsinki (előadó); 1989: 
Párizs (szívtranszplantációs kurzus); 
1990: Tolouse (mammaria sebészeti kur-
zus); Ca: 1966: Mecseki Ércbányák, föld-
alatti csillés; 1966‑67: POTE Fül‑Orr‑Gé-
geklinika, műtőssegéd; 1973‑75: Pécsi 
Városi Kórház, Sebészet‑Traumatológia, 
orvosgyakornok; 1975‑77: POTE Anaest-
hesiológiai és Intenzív Therápiás Klinika, 
egyetemi orvosgyakornok; 1977‑91: 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Ér‑ és Szívsebészeti Klinika, egyetemi ta-
nársegéd, egyetemi adjunktus; 1991‑94: 
Hajnal Imre Egészségtudományi Egye-
tem (HIETE) Szív‑ és Érsebészeti Klini-
ka, klinikaigazgató, egyetemi tanár; 
1994‑97: Zala Megyei Kórház Szívsebé-
szeti Osztály, osztályvezető főorvos; 
1994‑97: HIETE zalaegerszegi Szívse-

írására. Kiemelkedő alkotása a „Törté-
nelmi Imádság – 56“, mely festmény 
a Miniszterelnöki Hivatalba került. Hel-
mut Kohl német kancellár felkérésére  
elkészítette nagyméretű pannóját, „Né-
metország egyesítése“ címmel, melyet 
a Parlamentben adtak át. Nagyméretű 
történelmi festménye a Szent Lázár Lo-
vagrendről és Don Carlos Gereda Borbón 
herceg portréja Máltán, az ősi „Torri Ta 
Lanzun“ várkastélyban látható a végle-
ges helyén. A holland miniszter drs. Ro-
nald Hendriks portréja Bécsben került 
átadásra. Az esztergomi Vaszary Kolos 
Kórház Templom apszisának üvegabla-
kát tervezte és restaurálta, amely ma 
is látható; WaCW: Könyvei: Az Ősma-
gyarok Életfája (1996); A Magyar Szent 
Korona zománcképei (2002); Ősi magyar 
díszítőművészet (2006); Egy pillanat 
az örökkévalóságból (2014, hat nyelven 
jelent meg); Egri Mária ‑ Nyáry Éva fes-
tőművész (2015); Egy pillanat az örökké-
valóságból. Nyáry Ernő bagdadi érsek éle-
te (2019, angol nyelven is); Híres Nyáry 
ősök „Hitemre, becsületemre, embersé-
gemre“ (Ad fidem, honorem et humanita-
tem meam) (2019).; Aw: Arany emlékpla-
kett (Budapesti Történeti Múzeum, 1991); 
Stefanus Rex ‑ Gold kitüntetés (1991); 
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje (1994); Magyar Szent Korona 
bélyeg sorozata „Az év legszebb bélyege“ 
(2005); Magyar Szent Korona bélyeg so-
rozata „A világ legszebb bélyege“ (2006); 
Magyar Posta Művészeti ‑ Nívó Díj 
(2006); Flamme des Friedens ‑ Gold pla-
kett (2014); Szent István Rend ‑ 250 éves 
Jubileumi Emlékérem (2014); Vitézi 
Nagykereszt (2014, Vitézi Lovagrend Vi-
lágszövetsége); Gold Cross of Merrit ‑ 
Grand Magistral Decree, Spain (2016); 
Művészeti Nagydíj (2019, MANE ‑ Ma-
gyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete); 
Me: Tagságok: 1991. Pannónia Art Galé-
ria elnöke 1993. Paris – Grand Palais, örö-
kös tagság, 2017. MMA – Magyar Művé-
szeti Akadémia Köztestületi tagja, 2018. 
MAOE ‑ Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesülete, MANK – Magyar Alko-
tóművészek Szervezete, 2019. MANE – 
Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete 
– Művészeti Tagozat vezetője, Tisztelet-
beli Elnök h. Magyar Történelmi Családok 
Egyesülete, tag (1994‑); a Jeruzsálemi 
Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend 
tagja (2009‑2018); The Military and hospi-
taller Order of Saint Lazarus of Jerusalem 
(Madrid, Spain) ‑ Grand Prior of Hungary 
(2015‑2018); LS: Angol; RoS: „Hitemre, 
becsületemre, emberségemre“ (Ad fidem, 
honorem et humanitatem meam) ‑ ősei es-
küjének szövege.

Papp Lajos
Prof. Dr. O: Szívsebész; B: Aranyosga-
dány, 1948. március 21.; P: Édesapja 
Papp Jenő, édesanyja Budai Ilona. Apai 
ágon a család ötszáz éve az Ormánság 
szélén ezen déli részén él, szőlőművelés-
sel, borkészítéssel foglalkoztak. Anyai  

(1976, üzletasszony); GrA: Apai nagy-
szülei gróf Nyáry Károly és báró galánt-
hai Fekete Magdolna voltak. Apai nagy-
bátyja, gróf Nyáry Ernő Bagdad érseke 
volt; E: A budapesti Eötvös József Gim-
náziumban érettségizett. Férje diplomata 
hivatása miatt öt évet Szíriában éltek. 
Damaszkuszban művészeti tanulmányo-
kat folytatott az Adham Ismail Képzőmű-
vészeti Főiskolán, ahol 1985‑ben festő-
művészként végezett kitűnő eredménnyel. 
A Magyar Képzőművészeti Főiskola ho-
nosította diplomáját. Ezt követően angol 
és francia mesterek oktatták (további 5 év 
külföldi szakmai gyakorlat, többek között 
Bécsben, Párizsban, Stockholmban; Ca: 
Végigjárta Csontváry útját, (Szíria, Jordá-
nia, Libanon). „Szíria magyar szemmel“ 
készített festmény sorozatát a Szíriai Köz-
társasági Elnök nyitotta meg egy nagysza-
bású kiállítás keretében, Damaszkuszban 
(President of the Ahlen was Sahlen Asso-
ciation ‑ Exhibition held under the high 
patronge of Mr. and Mrs. Mrs. Khadam). 
A Damascus ‑ 1985. Syria Times, Tishre-
en, Al‑Baat, Al‑Thawra újságok és a Tele-
vízió beszámoltak nagysikerű kiállításá-
ról. Nyáry Éva a nyolcvanas években 
készült festményeinek a nyilvánosság elé 
tárt kiállításait különböző publikációk-
ban, újságcikkekben, megjelent kritikák-
ban, képelemzéseken keresztül követhet-
jük, amelyet neves művészettörténészek 
és szaktekintélyek állítottak össze. XX. 
század második fele magyar képzőművé-
szetének egyik legerőteljesebb festőegyé-
nisége, aki a nyolcvanas évek első éveitől 
szinte berobbant a magyar művészetbe, 
a magyar festészet élvonalába, és sorra 
rendezte nagy visszhangokat kiváltó kiál-
lításait. Számos hazai és külföldi kiállítá-
son mutatták be festményeit, többek kö-
zött a Collegium Hungaricum felkérésére 
Bécsben, Stockholmban, Szófiában, Da-
maszkuszban, Rómában, Párizsban, Mün-
chenben, Dél Korea ‑Szöul Piccadilly Art 
Festiválon, Firenze Florence Biennálén és 
Magyarország különböző nagyvárosai-
ban, valamint a Budapesti Történeti Mú-
zeumban. 1990‑ben olajfestményen kina-
gyítva megfestette a Magyar Szent 
Korona alakos zománcképeit, és magát 
a koronát. Államiságunk legfőbb jelképét 
bemutató festmények ‑ A Magyar Szent 
Korona olajfestmény sorozata ‑ mely 
a Parlamentben került elhelyezésre ‑ hazai 
és nemzetközi publicitást, elismerést ho-
zott számára. Koronakutatásait befejezve 
négy évig tanított az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rán. A Magyar Szent Koronáról festett 
olajfestményeinek felhasználásával a Ma-
gyar Posta alkalmi bélyegblokkot jelente-
tett meg (2005‑2009). 1993‑ban tizenkét 
tételben megfestette Szokolay Sándor ki-
választott zeneműveinek nonfiguratív 
képi adaptációját, 2018‑ban az Opera so-
rozatát. A kiállítás itthon és külföldön 
is nagy sikert aratott. Szokolay Sándort 
a Megfestett zenék című festmények ins-
pirálták a művésznőhöz írt Kantáta meg-
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ai versenyen 10. helyezést ért el, harmad-
éves gimnazistaként. (Politikai okok miatt 
egyetemi tanulmányait megkezdését egy 
évvel halasztani kényszerült.); RoS: 
Munkamánia; Szorgalom; Alázat; Bátyja, 
akire mindig példaképként tekintett.; 
Web: www.papplajosprofesszor.hu

Szabó Erika

O: Ügyvezető, tulajdonos, okleveles 
könyvvizsgáló, közgazdász, gazdasági 
mérnök, mérlegképes könyvelő; B: Újfe-
hértó, 1977.09.15.; P: Édesapja Szabó 
László, ács – állványozó mester; Édes-
anyja Kiss Ilona szakácsnő; A szüleitől 
kapott legfontosabb eszmei értékeknek 
a kitartást, a hivatástudatot és a tanulás 
fontosságát tartja; MS: Élettársi kapcso-
latban él, élettársa Dodog Szabolcs Ró-
bert, vízilabdaedző, játékvezető; Ch: 
Gyermekei: Ádám (1998); Máté Szabolcs 
(2012); E: 1992 – 1996 Bethlen Gábor 
Közgazdasági Szakközépiskola, képesí-
tett könyvelő, statisztikus, vállalati terve-
ző; 2003 – 2006 Károly Róbert Főiskola, 
Pénzügy szak, gazdasági mérnök; 2007 
Mérlegképes könyvelő; 2007 – 2009 Ká-
roly Róbert Főiskola, MSC, közgazdász; 
2018 IFRS mérlegképes könyvelő; 2019 
Okleveles könyvvizsgáló; Ca: 1996 – 
2000 AB Aegon, területi képviselő; 2000 
– 2009 Kőbányai Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala, könyvelő, analitikus 
könyvelő, főkönyvelő; 2009 – 2013 Sem-
melweis Egyetem, kontroller; 2013 Do-
dog – Szabó Kft., ügyvezető, tulajdonos; 
2013 – 2016 Dodog – Szabó Kft., ügyve-
zető, tulajdonos, ügyfélkör kialakítás és 
bővítés, együttműködés az első nagyvál-
lalati ügyfelekkel; 2016 Dodog – Sza-
bó Kft., ügyvezető, tulajdonos, jelentős 
létszámbővítés; 2016 Dodog – Sza-
bó Kft., ügyvezető, tulajdonos, székhely 
vásárlás és iroda kialakítás; 2017 – 2018 
Dodog – Szabó Kft., ügyvezető, tulajdo-
nos, további ügyfélkör bővítés; 2018 Do-
dog – Szabó Kft., ügyvezető, tulajdonos, 
az iroda melletti lakás megvásárlása és 
irodává alakítása; 2019 Dodog – Sza-
bó Kft., ügyvezető, tulajdonos, újabb lét-
számbővítés; 2019 Szera Diamond Kft., 

Cardiovascular Surgery. Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, közgyűlés tagja; Magya-
rok Szövetsége; Esések Iskolája Egyesü-
let alapító tag és elnöke (2012.06.27.); 
Ach: Orvosként ő az egyedüli, aki akadé-
miai doktorátusát a kandidatúra kihagyá-
sával 100%‑os értékeléssel védte meg. 
A világon először Magyarországon ve-
zették be az általa kidolgozott kardio‑te-
letermográfiát (1980). Nemzetközileg 
is kiemelkedő eredményeket ért el a pa-
tológiás és az épszívizom biokémiai 
vizsgálatainak terén. Tanulmányozta 
az izomtranszformációt, és az intracellu-
láris szabad Ca‑ és Mg‑meghatározás 
technikáját. Különösen jelentősek még 
az akut coronaria bypass és intermittáló 
sinus coronarius occlusio hatásának vizs-
gálata akut lokális ischaemiában. Fizioló-
gia, patofiziológia kutatásokban a világon 
először leírt, publikált megállapításai: 
Az Inozin cardiotonikus és cardioprotek-
tív hatásai; Teletermográfiával észlelt és 
rögzített szívfelszíni hőemisszió és 
az epicardiáris véráramlás lineáris össze-
függése; A cardiotonikus gyógyszerek 
szívsebészeti műtéti halálozást befolyá-
soló direkt összefüggései; Nem a szív 
a keringés energiaforrása. 1980‑81‑ben 
hazánkban elsőként kísérleti körülmé-
nyek között vezetésével kidolgozták, 
majd emberi szívműtétekre adaptálták 
a komputer kiértékelésű epicardialis 
mapping technikát, melyet a thermog-
raphiával szimultán alkalmazták. Megte-
remtették a ritmusbetegségek szívsebé-
szeti kezelésének legfontosabb feltételét, 
valamint a bal kamrai aneurysmák egzakt 
körülhatárolásának, illetve a coronaria 
bypassműtétek hatásosságának megbíz-
ható vizsgálómódszerét. Szívsebészként, 
elsőként vezette be a hazai szakmai gya-
korlatba: kiterjesztett coronaria endarte-
rectomiákat (mindhárom ágra terjedő 
részleges, vagy egy‑két főágra terjedő 
teljes desobliteratiot); teljes revasculari-
satiora törekvő hatos‑hetes‑nyolcas‑ki-
lences coronaria bypass műtéteket; együ-
lésben végzett coronaria bypass és carotis 
endarterectomia műtéteket; együlésben 
végzett szív és tüdőműtéteket; együlés-
ben végzett többes billentyű beültetés és 
coronaria bypass műtétek; a dissectio aor-
tae teljes reconstructiojának plasztikai 
műtétjét (suspensios eljárás); LS: Angol, 
orosz; H: Hivatása a hobbija, a szívsebé-
szet, a gyógyítás. Több, mint 8000 kötetes 
könyvtárral rendelkezik; PMM: Anyai 
nagyanyjától 21 éves korában tudta meg, 
hogy születése traumatikus volt. A köl-
dökzsinór kétszeresen a nyakára tekere-
dett, leállt a légzése és szíve, már lemond-
tak róla, amikor a bába nem feladván 
visszahozta az életbe. Az 1965‑ös évben 
három meghatározó élményt is szerzett: 
Kodály Zoltán: Mohács című oratóriumá-
nak ősbemutatóján ő mondta el a Mohács 
című verset, s az előadás végén Kodály 
Zoltán személyesen gratulált neki, kezet 
fogtak; A Helikon Játékokon három 
aranyérmet szerzett; Az országos biológi-

bészeti Tanszék és zalaegerszegi Szívse-
bészet, Szívgyógyászat alapító egyetemi 
tanára; 1997‑1999: PTE és Irgalmasrend, 
II‑es számú Sebészeti Klinika Szívsebé-
szet, klinika igazgató, egyetemi tanár; 
1999‑2008: PTE Általános Orvostudomá-
nyi Kar Szívgyógyászati Klinika, klinika 
igazgató, egyetemi tanár; 2008‑: Szívvel 
Lélekkel Kft., ügyvezető tulajdonos, ahol 
folytatja gyógyító tevékenységét; 2011‑: 
Kaposvári Egyetem emeritus professzora. 
Kutatási területe: ‑ coronaria keringés 
physiolóogiája és pathophysiologiája ‑ 
szívsebészet. Munkásságát „A beteg érde-
ke a legfőbb törvény“ (salus aegroti sup-
rema lex esto) szellemében végezte. 
Nyugdíjba vonulásától, 2008‑tól „A nem 
ártás elve“ (Primum nil nocere) erősödött 
fel benne, és a gyógyítást ezzel az attitűd-
del gyakorolja; WaCW: Tudományos 
munkássága nemzetközi hírű. Számtalan 
publikációja jelent meg a világ kiemelke-
dő szakmai lapjaiban. Könyvei: Jöjjön el 
a Te országod (2003); Quo vadis Domine? 
(2003); Verbum cordis (2005); Magya-
rokhoz (2006); Szabadíts meg a gonosztól 
(2008); Csodák és tragédiák életemben 
(2009); Segíts Ég! (Kairosz Kiadó Bp. 
2010); Úton… (2012); Gyógyító Gondo-
latok. Breviárium (2013); CaSA: Az el-
csatolt magyar területekről rászoruló 
gyermekeket fogad minden nyáron két 
hónapig; Aw: Év nemzetközi embere (Ox-
ford, 1996); Magyar Művészeti Akadémia 
Aranyérem (1998); Széchenyi‑díj (2001); 
Magyar Örökség‑díj (2003); Budapest V. 
ker. Díszpolgára (2003); Kaposvár Dísz-
polgára (2006); Prima‑díj (tudományos 
kategória, 2006); Príma Primissima‑díj 
(közönség‑díj, 2006); Júliánus‑díj (Júlia-
nus Alapítvány Csíkszereda, 2007), Pro 
Cultura‑díj (Pázmány Péter Felsőoktatási 
díj, 2008); Pro Patria non Nobis Domine! 
(aranygyűrű) Ring of Friendship of the 
World Magyarországi Aranygyűrűje Ala-
pítvány (2008); Pro Civitate‑díj Pécs 
(2008); Teleki Pál Érdemérem (2008); 
Árpád‑pajzs (2009); Csernus Mihály em-
lékérem (2010); Szilaj Csikó díj; Szer 
Üzenete díj (Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
nelmi emlékpark díja, 2011); Budapest 
díszpolgára (2011); Magyar Köztársaság 
Érdemrend Közép‑keresztje a csillaggal 
(2011); Zalaegerszeg díszpolgára (2014); 
Pesti Srác Díj (2014); Bocskai‑díj (2015); 
Ambassador díj (2015); Wass Albert‑díj 
(2016); Magyar Kultúra Lovagja (2016); 
Tőkés‑díj (2016); Zala megye díszpolgára 
(2016); Pro Natura díj (2017); Me: Min-
den szakmai társaságból kilépett, úgy 
mint: Klinikai II. (műtéti) Tudományos 
Bizottság; Kardiológiai Szakmai Kollégi-
um Szívsebész Szakcsoportja, elnök; Ma-
gyar Élettani Társaság; Magyar Farmako-
lógiai Társaság; Magyar Kardiológusok 
Társasága; Magyar Kardiológiai Társa-
ság, választott vezetőségi tag, alelnök; 
Magyar Sebész Társaság; American Col-
lege of Angiology; Cardiovascular and 
Interventional Radiological Society of 
Europe; The International Society for 
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Virágh András Gábor

O: Zeneszerző, orgonaművész; B: Buda-
pest, 1984. szeptember 25.; P: Édesapja 
Virágh András, orgonaművész, karnagy. 
Nagyapja Virágh Endre orgonaművész, 
karnagy. Anyai nagyszülei, dr. Regős Já-
nos és Szalai Magdolna is meghatározó 
szerepet töltöttek be életében; MS: Nős, 
2015‑ben vette feleségül Kiss Alexandra 
Enikő brácsaművészt; E: 1991‑94: Váci 
Mihály Ének és Zenetagozatos Általános 
Iskola, Szombathely; 1994‑99: Váci Mi-
hály Ének és Zenetagozatos Általános Is-
kola, Budapest; 8 éves korában kezdett el 
zongorázni, 13 évesen orgonálni; első ta-
nára nagyapja, második tanára édesapja; 
első zeneszerzés tanára Koloss István; 
1999‑2003: Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium, Buda-
pest, orgonatanára Elekes Zsuzsa, zene-
szerzés tanára Fekete Győr István; 
2003‑04: a Bécsi Zeneakadémia orgona 
szakos hallgatója Peter Planyavskynál, 
a Bécsi Stephansdom akkori orgonistájá-
nál; 2004‑09: Debreceni Egyetem Zene-
művészeti Kar, orgona szak, tanárai 
dr. Karasszon Dezső, dr. Kovács Szilárd, 
dr. Jakab Hedvig, orgonaművész‑, tanári 
diplomáját kitüntetéssel szerezte meg; 
2005‑09: a Berkesi Sándor által vezetett 
Kollégiumi Kántus korrepetitora és or-
gonistája; 2007‑08: a Magyar Köztársa-
ság Ösztöndíjasa; 2013: Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem, Budapest, ze-
neszerzés szakán diplomázott Fekete 
Gyula osztályában; 2013‑2016: Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem, zeneszer-
zés DLA program; Mesterkurzusokon 
is részt vett: Ewald Kooiman, Amster-
dam; Szathmáry Zsigmond, Freiburg; Vá-
radi Antal, Stuttgart (orgona); Ács József, 
Eschweiler; Gárdonyi Zsolt, Würzburg; 
Maros Miklós, Stockholm; Nigel Osborne, 
Edinburgh (zeneszerzés); Ca: 1998‑2010: 
a Budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony 
Főplébániatemplom orgonistája és kor-
repetitora; 2010‑: a Szent István Bazilika 
orgonaművésze, Budapest; 2013‑: a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója; 
2010‑14: a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Kar oktatója; 2016: az amerikai 

Dunaferr Portolan Kft. (szállítmányozás 
és logisztika), alapító tag, a hajóbérlés 
mellett a gabona logisztika felépítése volt 
a feladata, ügyvezető igazgató (2000‑02) 
‑ igazgatása alatt az ország legnagyobb 
szállítmányozó cége a 2001 évi MSZSZ 
toplista (nettó árbevétel) alapján; 1999‑: 
Centroport Kft. (magyar‑holland vegyes-
vállalat), alapító, ügyvezető igazgató, ag-
rárlogisztikai bázis megvalósítása a tervek-
től a működésig; 2006‑17: Plimsoll Kft. 
(szállítmányozás és logisztika), alapító tag, 
tulajdonos; 2017‑: Plimsoll Zrt. (szállítmá-
nyozás és logisztika), alapító részvényes 
(partner). Szakértői területek: Közlekedési 
Főfelügyelet jegyzett szakértője: Hajózási 
kereskedelmi (fuvarozás, szállítmányozás) 
(1996‑), Nautikai (tengeri, sporthajózási) 
(1996‑2011); Nemzeti Közlekedési Ható-
ság szakértője: Hajózási nautikai (2011‑); 
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Ka-
mara, közlekedésmérnöki szakértője: Ki-
kötőtervezés és Kikötő üzemeltetés, 
KÖ‑SZ (2002‑17), Közlekedési építmé-
nyek szakértése, SZÉM1 (2017‑); Magyar 
Logisztikai, Beszerzési és Készletezési 
Társaság: Tanúsított Logisztikai szakértő-
je (2002‑13), Logisztikai Magiszter 
(2013‑); Európai Bizottság DG: FP6 
„Creating“ kutatási program szakértője 
(2004‑17), FP7 „Move It“ kutatási prog-
ram szakértője (2011‑14), NRTM Kon-
zorcium „OKK state aid“ program szak-
értője (2012‑13), POPEI „Start Danube 
Region Project“ program szakértője 
(2015‑16), DAPhNE „Danube Ports 
Network“ program szakértője (2017‑19), 
NOVIMAR „NOVel Iwt and MARitime 
t.c.“ szakértője (2017‑19). Oktatási tevé-
kenysége: 1996‑tól a BME, BGF meghí-
vott előadója, szakmai konzulens, szak-
mai gyakorlatvezető, az Államvizsga 
Bizottság elnöke; 2005‑től BGF Kari 
Tanács „címzetes“ főiskolai docense; 
2017‑től a Hajós Akadémia előadója; 
WaCW: Az 1998‑ban megjelent Import/
Export okmányok című angol‑magyar 
szakkönyv társlektora A 2002‑ben meg-
jelent MSZSZ szállítmányozási szakis-
meretek sorozat Folyami árufuvarozás 
című fejezetének szaklektora; 2011‑ben 
a „Neli“ program „Intermodal IWT“ 
elektronikus tananyag egyik szakmai for-
dítója; 2013‑ban A Dunai Hajózás Kézi-
könyve szakmai szerkesztője; 2016‑ban 
a Kikötői gazdaságtan, kereskedelmi is-
meretek című tankönyv szerzője. Számos 
hazai és nemzetközi előadás, konferencia 
meghívott vendége, aktív szereplője; 
Aw: 2012‑ben az MLBKT az „Év Lo-
gisztikai Menedzsere“ címet adomá-
nyozta; Me: 2000‑től a BALTIC Londo-
ni Hajózási Tőzsde tagja; 2012‑től 
a Magyar Dunai Kikötők Szövetségének 
elnöke (harmadik ciklusát tölti); LS: An-
gol; H: Olvasás, kertészkedés, utazás, 
unokáival töltött idő; RoS: Családi hát-
tér, felesége támogatása, jó fizikum 
(II. osztályban vízilabdázott), felelősség-
vállalás, ősöknek való megfelelni akarás. 
Ars poeticája: Ősök nyomában.

ügyvezető tulajdonos, 200 négyzetméte-
res helyiség vásárlása (a cég a könyvelés 
mellett fő tevékenységként irattározással 
foglalkozik); 2019 Dodog – Szabó Kft., 
ügyvezető, tulajdonos, a cég árbevételé-
nek a megduplázása; WaCW: Az ügyfe-
leik kiszolgálásában a minőség és a preci-
zitás a legfontosabb számára. Ez pedig 
nem működhetne a csapatukban lévő 
nagyszerű kollégái nélkül, cégeinek ve-
zetője Kozár László, akinek munkája 
nagyban hozzájárul a cég fejlődéséhez  
és jelenlegi sikeréhez; CaSA: Minőségi 
Könyvelők Egyesülete, tag; Magyar 
Könyvelők Országos Egyesülete, tag; 
Aw: Bisnode AA+ minősítés; Opten 
A minősítés; 2019‑ben az év könyvelője; 
LS: Angol; H: Az olvasás és a szakmai 
fejlődés; PMM: Büszke a gyermekeire, 
kollégáira és az életútjára; RoS: Úgy gon-
dolja, sikerének alapja a megbízhatóság, 
az empátia, a lojalitás a megbízóik és 
a kollégái felé, valamint a folyamatos 
szakmai képzés; Web: www.dosza.hu

Szalma Béla

Capt. O: Tengerészkapitány, címzetes fő-
iskolai docens, cégtulajdonos; B: Buda-
pest, 1958. 07. 10.; P: Hajós dinasztia 
tagja: nagyapái Szalma Béla, Magasváry 
Timora Gyula, nagybátyja Szalma Károly 
és édesapja Dr. Szalma Béla hajóskapitá-
nyok, testvére Szalma Botond tengerész-
tiszt. Édesanyja Magasváry Itha, a MA-
HART‑nál dolgozott; MS: Nős, felesége 
1980 óta Szerdahelyi Réka; Ch: Gyerme-
kei: Zsófi (1982, francia szakos bölcsész), 
Eszter (1983, szociológus), Domonkos 
(1987, kertészmérnök), Lőrinc (1996, 
kertész); Unokái: Zille (2010), Léla 
(2013), Vajta (2013), Réka (2015), Torda 
(2015), Domos (2017), Karsa (2020); E: 
1972‑76: Toldy Ferenc Gimnázium, ké-
mia tagozat; 1980: Budapesti Műszaki 
Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar; 1990: 
Tengerészkapitány; 1992: Budapesti Gaz-
dasági Főiskola, logisztika szak, közgaz-
da diploma ‑ Vörösdiploma; Ca: 1980‑92: 
MAHART (tengerhajózás), matróz‑fedél-
zeti tiszt‑tengerészkapitány; 1992‑2006: 
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1970 ‑ az Ars Renata szólóének‑együttes 
alapító tagja Virágh Lászlóval; 1981 ‑ 
a Capella Savaria barokk zenekar énekes 
szólistája, számos rendezvény, fesztivál, 
köztük a Kapolcsi Művészetek Völgye 
fellépője; Később Vashegyi György 
együtteseinek, az Orfeo Zenekarnak és 
a Purcell Kórusnak, valamint a Dr. Kamp 
Salamon vezette Lutheránia énekkarnak 
is állandó szólistája; 1986 ‑ 1994 között 
az Országos, később Nemzeti Filharmó-
nia énekes szólistája; 1994 ‑ szabadfog-
lalkozású énekművész, reneszánsz és 
barokk művek előadója, oratóriumok, 
passiók, kantáták, hangszerkíséretes mo-
tetták felvételei őrzik magasrendű művé-
szetét. A legrangosabb külföldi régize-
ne‑együttesek, fesztiválok vendége volt 
többek között Innsbruckban, Gentben, 
Brugge‑ben, Regensburgban, Göttingen-
ben, Milánóban, fellépett Londonban, 
turnézott Ausztráliában, Izraelben és 
az Egyesült Államokban, számos felvé-
telt készített a Westdeutsche Rundfunk 
számára, valamint rendszeresen dolgo-
zott a milánói Il Giardino Armonicoval. 
Repertoárján Haydn, Mozart, Beethoven és 
Schubert dalainak tolmácsolása mellett 
magyar szerzők dalai is szerepelnek, té-
vedhetetlenül tájékozódik a reneszánsz-
tól a kora romantikáig terjedő időszak 
zenei világában. Egyedülálló tehetsége 
sok mindent egyesít magában: gyönyörű 
hangot, tökéletes énektechnikát, stílusér-
zéket, ízlést, nagyfokú igényességet és 
felelősséget hivatása iránt; WaCW: 
63 hanglemeze közül 10 szólólemez, 
4 az év hanglemeze díj nyertese: Händel: 
Duettek és kantáták (Paul Esswooddal), 
Händel: János‑ és Brockes‑passió, Mon-
teverdi: Tancredi e Clorinda; Aw: 1988 
Magyar Rádió Nívódíja; 1989 Liszt Fe-
renc Díj; 1999 Magyar Köztársaság Kivá-
ló Művésze cím; 2000 Hungaroton Díj; 
2004 Tinódi Lant (a régi magyar histori-
kus énekek előadásáért); 2012 Magyar 
Művészetért Díj, Ex Libris kategória; 
2014 Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Címere Emlékplakett a város hírnevének 
terjesztéséért, a nagykanizsai zeneokta-
tás és zenekultúra képviseletéért; 2016 
Budapest Főváros V. ker. Belváros‑Li-
pótváros Önkormányzata Kölcsey Fe-
renc díja; 2018 Kossuth‑díj; Me: Magyar 
Bach Társaság; Magyar Régizenei Társa-
ság; 2013 ‑ Magyar Művészeti Akadémia 
zeneművészeti tagozat; H: utazás, szín-
ház, koncertek, olvasás.

István Bazilika történetének legfiatalab-
ban kinevezett orgonaművésze 25 évesen; 
a Művészetek Palotájában 2016. október 
9‑én volt Sinfonietta című, három tételes, 
nagyzenekarra írott művének az ősbemu-
tatója; RoS: Tehetség; Szorgalom; Mentá-
lis és fizikai állóképesség; Jó időbeosztás; 
Fegyelmezettség; Kiváló kommunikáció; 
Kompromisszumkészség; Tárgyalókész-
ség; Gondviselés (Szerencse). A pillanat 
felismerésén és megragadásán múlik 
a legtöbb dolog; Web: viragh.hu

Zádori Mária 

sz. Horváth Mária O: szoprán, Liszt Fe-
renc‑díjas, Kiváló Művész; B: Nagykani-
zsa, 1948. 09. 04.; P: Horváth György 
1918 bőrkereskedő; Hegyi Ilona 1925 ad-
minisztrátor; MS: Virágh László zene-
szerző, költő, műfordító; Ch: Anna Laví-
nia 1978, a Mydrosz Együttes énekese; 
unokái: Katona Mira Dorottya és Katona 
Lelle Bíborka; E: 1955 ‑ 1963 között 
a Nagykanizsai Állami Zeneiskola zongo-
ra szakán Gárdonyi Józsefné, énekesként 
1963 ‑ 1975‑ig Ivankovits Ferencné tanít-
ványa; 1963 ‑ 1967 között a nagykani-
zsai Winkler Lajos Vegyipari Technikum 
diákja, érettségi vizsgát tesz és vegyész-
technikusi oklevelet szerez; 1965 közép-
iskolásként a MTV Ki Mit Tud? ének 
kategória győztese; 1969 mint koncerté-
nekes működési engedélyt szerez az Or-
szágos Filharmóniánál; Ca: 1969 ‑ 1970 
a Fővárosi Művelődési Ház Operastúdió-
jának énekes előadóművésze; 1971 ‑ 
1986 a Magyar Rádió és Televízió Ének-
karának tagja, majd szoprán szólistája; 

Pacific Chorale rezidens művésze, ahol 
többek között O salutaris hostai című ve-
gyeskarra írott művét valamint Orgonasz-
vitjét is bemutatásra tűzték a Los angelesi 
Segrestrom Hallban; 2016‑: Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem, egyetemi tanár-
segéd; WaCW: Orgonaművészként Euró-
pa számos országában, illetve a tengeren-
túlon is fellépett, művei pedig számos 
hazai, és külföldi hangversenyen, feszti-
válon hangzanak el. Kompozícióit 2014 
óta a németországi Ostinato Musikverlag, 
a norvégiai Norsk Musikforlag és az EMB 
(Editio Musica Budapest) jelenteti meg; 
Aw: Bartók Béla emlékére megrendezett 
első országos szakközépiskolai zeneszer-
zés verseny, Budapest, Különdíj (2002); 
I. Kodály Zoltán országos orgonaverseny, 
Budapest, II. díj, valamint saját orgonasz-
vitjének előadásáért előadói díj (2003); 
Országos Orgonaverseny, Szeged, I. díj 
(2004); Színház‑ és filmművészeti Egye-
tem dalversenye, Budapest, Legjobb kor-
társ mű díj (2006); Nemzetközi zeneszer-
ző pályázat, Los Angeles, USA, I. díj 
(2006); A Magyar Köztársaság Ösztöndíja 
(2007); Debreceni művészeti ösztöndíj 
(2008); Fischer Annie előadóművészi 
ösztöndíjas (2008); Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem zeneszerző versenye, 
Budapest, I. díj, valamint a Magyar Zene-
művészeti Társaság különdíja (2008); 
Nemzetközi zeneszerző pályázat, Nagy-
várad, Románia, I. díj (2008); Tudo-
mányegyetemi karok kiváló hallgatója 
kitüntetés, Debrecen (2009); Debreceni 
művészeti ösztöndíj (2009); Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem zeneszerző ver-
senye, Budapest, I. díj (2010); a Magyar 
Zeneművészeti Társaság és a Bartók Béla 
Emlékház különdíja (2010); JUNIOR 
PRIMA DÍJ (2011); Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem zeneszerző versenye, 
Budapest, II. díj (2011); a Magyar Zene-
művészeti Társaság különdíja (2011); 
Nemzetközi zeneszerző verseny, Mürz-
zuschlag, Ausztria, I. díj (2012); a Ma-
gyar Művészeti Akadémia zeneszerzői 
díja (2013); Aurora Musis Amica zene-
szerzői díj (2013); Istvánffy Benedek 
zeneszerzői díj Femme Fatale című egy-
felvonásos operájáért (2015), Erkel Fe-
renc‑díj (2017), Istvánffy Benedek zene-
szerzői díj Sinfonietta c. zenekari műért 
(2017), Kodály Zoltán alkotói ösztöndíj 
(2019), Az év komolyzenei műve ‑ Artisjus 
díj (2020).; LS: angol, német; H: futás, 
Lego‑gyűjtés; PMM: A budapesti Szent 
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MAGYARORSZÁG SIKERES SZEMÉLYISÉGEI

Rövidítések jegyzéke

  Name Név 

  Title Cím

  Pseudonym Művésznév

 O - Occupation 	 Foglalkozás

 B - Born Születési hely

 P - Parents Szülők

 MS - Marital status Családi állapot

 Ch - Children Gyerekek

 GrA -  Great ancestors Híres felmenők

 E - Education Iskolai képzettség

 Ca - Career Karrier

 CO - Companies ownership Cégrészesedés 

 WaCW - Writings and creative works Publikációk

 CaSA - Civil and social activities Civil és társadalmi munkásság

 Aw - Awards 	 Kitüntetések

 Me - Memberships Tagságok

 Ach - Achievements Eredmények

 LS - Language skills Nyelvismeret

 H - Hobby Hobbi

 PMM - Personal magic moments Életének meghatározó pillanata

 OA - Other activities Egyéb tevékenységek

 RoS - Reason of success A siker titka 

 Web - Website Weboldal

ef
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