(/)

mobil (/2014/01/15/barhol-barmikor-hiradofacebook
rss (/hirado.aspx)
in english (/rovatok/in-english)

Magyarország hírportálja

Videó

Belföld

Külföld

Telesport

Kékfény

Tudomány

Gazdaság

High-tech

Bulvár

Kultúra

(http://hirado.mtv.hu/videok)
(http://www.hirado.hu/rovatok/belfold/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/kulfold/)
(http://www.telesport.hu/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/kekfeny/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/tudomany/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/gazdasag/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/high(http://www.hirado.hu/rovatok/bulvar/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/k
tech/)
MÉG
TÖBB HÍR

Főoldal (http://www.hirado.hu) / Tudomány (http://www.hirado.hu/rovatok/tudomany/)

Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

Merre tart a robotika?

Forrás: MTI | 2014. 12. 18. 19:30:00

Tizenegy tudóst és kutatót, fejlesztőt és feltalálót tüntettek ki kiemelkedő teljesítményének

LEGOLVASOTTABB

(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/merre-tart-arobotika/)
Erősödött a rubel

elismeréséül idén a Gábor Dénes-díjjal csütörtökön az Országházban.

(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/erosodott-arubel-2/)
Lavrov: az újabb amerikai szankciók
sokáig alááshatják az együttműködést
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/lavrov-azujabb-amerikai-szankciok-sokaig-alaashatjak-azegyuttmukodest/)
Intelligens biciklit fejlesztettek ki

A tudósok, az idei díjazottak nemcsak megálmodják és megtervezik, majd létrehozzák a jövőt, hanem

Hollandiában

fel is találják, új távlatokat nyitnak meg új eszközökkel, új eljárásokkal, amelyek révén eddig
ismeretlen lehetőségekhez juthat a magyar állam, az egész nemzet - hangoztatta Kövér László, az
Országgyűlés elnöke a díjak átadásakor.

(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/intelligensbiciklit-fejlesztettek-ki-hollandiaban/)
Izrael: a Hamász megkezdte az alagutak
helyreállítását

"A tudományos kutatásra rendelkezésre álló pénzügyi kereteink sajnos mindig is korlátozottak voltak,
és valószínűleg a jövőben is azok maradnak, ezért különösen fontos, hogy a szakma művelői iránti
társadalmi megbecsülésünket minden lehetséges fórumon kinyilvánítsuk" - mutatott rá a házelnök.

(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/izrael-ahamasz-megkezdte-az-alagutak-helyreallitasat/)
Szökőár: megőriznének mementóként

Gyulai József, a díjat odaítélő kuratórium elnöke arról beszélt, hogy a díj a díjazottak kiválósága révén
mára beépült a hazai, sőt a nemzetközi tudatba is. Kiemelte a közoktatás fontosságát, amelynek
mindenki számára lehetőséget kell biztosítania a kibontakozáshoz és meg kell adnia a kiugrás
lehetőségét.

négy középületet Japánban
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/szokoarmegoriznenek-mementokent-negy-kozepuletetjapanban/)
Szanyi: Kitört az irigység
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/szanyi-kitortaz-irigyseg/)
Felborult egy autó az M5-ös autópályán
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/felborult-egyauto-az-m5-os-autopalyan/)
Harmadik feleségétől is válik a herceg
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/harmadikfelesegetol-is-valik-a-herceg/)

minden hír >>
(http://hirado.cms.mtv.hu/legfrissebbhirek/?oldal=1)

Átadták a Gábor Dénes-díjakat

Jamrik Péter, a Novofer Zrt. vezérigazgatója kijelentette: a díj 25 év után azért tud egyedi és időtálló
lenni, mert világnézeti vagy vallási hovatartozásra tekintet nélkül, generációs szakadékokon túllépve,
szakmai féltékenységet félretéve és politikai indíttatást mellőzve kerülnek fel a díjazottak tablójára a
magyar üzleti és szellemi élet kiválóságai.

Címlap
(/)

In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Bitay Enikő mérnök-informatikus, a határon túli
magyar tudományos műhelyek vizsgálata, a technikatörténeti örökség feltárása, kutatása és
védelme, a fiatal műszakiak tudományos találkozóinak létrehozása és az eredmények közreadása
területén elért eredményeiért.
A kuratórium Gábor Dénes-díjat adományozott Dusza János fizikusnak, anyagkutatónak, a korszerű
anyagtudomány, kutatás és fejlesztés, valamint a technológiai transzfer rendszerekhez kapcsolódó
infrastruktúra kiépítése és az európai kutatási térségbe történő integrációja során, a Visegrádi
országokkal együttműködve végzett sikeres munkájáért, publikációs és oktatói tevékenységéért.
Solymosi János villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary Kft. magyar űripari cég alapításában, az
üzletépítésben, az űrtechnológia, a magyar műholdas űrtávközlés és a korszerű repülőgép fedélzeti
berendezések fejlesztésében, az intelligens robotrepülő technológia meghonosításában és
nemzetközi piacra vitelében, az űrtechnológiai minőség-ellenőrzésben vállalt tevékenységéért és a
magyar szaktudás nemzetközi hírnevének öregbítéséért részesült az elismerésben.
Kitüntették Haidegger Tamás villamosmérnök, orvosbiológiai mérnököt a digitális képfeldolgozáson
alapuló, az orvosi kézhigiénia objektív ellenőrzésére alkalmas berendezés prototípusának
megalkotása, a termék kifejlesztése és a Hand-in-Scan szabadalomra alapozott startup vállalkozás
létrehozása terén kifejtett közreműködéséért, valamint az eszköz nemzetközi szintű elterjesztéséért,
sebészrobotikai eredményeiért.
Szikla Zoltán papírgyártó mérnök a magyar papíripar felvirágoztatásában vállalt meghatározó
tudományos, szakmai, szervező és irányító tevékenységéért vehette át a díjat, Guttman András
okleveles vegyészmérnök pedig az ezredforduló kémiáját, biológiáját és orvostudományát új
alapokra helyező genomika, proteomika és glikomika fejlődését megalapozó korszerű bioanalitikai
kutatások, továbbá a bioszeparációs tudományok terén elért eredményeiért, amelyeket több száz
tudományos publikáció és 23 megvalósult szabadalom is fémjelez.
Elismerték Karger-Kocsis József okleveles vegyészmérnököt, a természetes és mesterséges polimerek
és kompozitjaik tulajdonságainak javítása, vizsgálata és alkalmazása, az anyagvizsgálati módszerek,
technikák kidolgozása és továbbfejlesztése, a mátrix és erősítőanyag határfelületi kölcsönhatások
tanulmányozása, műanyag és gumihulladékok újrahasznosítása terén elért eredményeiért, továbbá a
környezetvédelmi jelentőségű szabadalmak kidolgozásában vállalt alkotó közreműködéséért.
Augusztinovicz Gusztáv Fülöp villamosmérnök, a környezeti zajcsökkentési és rezgéscsillapítási
eljárásokhoz kapcsolódó, a modern számítástechnika által támogatott numerikus számítási és
tervezési eljárások fejlesztéséért és alkalmazása terén elért eredményeiért vehetett át Gábor Dénesdíjat, Katona Gergely fizikust pedig az agykutatásban új lehetőségeket teremtő, a világon először
bevezetett, valós idejű három dimenzióban szkennelő akusztooptikán alapuló mikroszkóp
létrehozása és a gyors háromdimenziós két-foton mikroszkópok teljes moduláris szoftverének
megírása terén nyújtott alkotó közreműködéséért díjazták.
In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Szelezsán János matematikus, a Gábor Dénes
Főiskola egyik alapítója, oktatója és egykori rektora, a magyar programozás elmélet első úttörője.
Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat ítéltek Borbás Enikőnek, a BME vegyészmérnök
hallgatójának, aki Antipszichotikumok formulálása és in vitro analitikai vizsgálati módszerei című
dolgozatában a mentális kórképekben szenvedő betegek számára szájból felszívódó
gyógyszerformula kifejlesztése mellett meghatározta a gyógyszeriparnak hasznos in vitro kioldódásifelszívódási modell előnyeit és hátrányait.
A Gábor Dénes-díjat 25 évvel ezelőtt alapította a Novofer Alapítvány, és azóta 193-an részesültek az
elismerésben. Az alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai
fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése az IT-távközlés, a gépipar, az
energetika, a vegyészet-gyógyszeripar, a mezőgazdaság-biotechnológia, az üzleti menedzsment és a
kiemelkedő oktatási teljesítmények területén.

Szijjártó tisztázni akarja,
hogy jut majd
Magyarországra a gáz
A külgazdasági és külügyminiszter jövő heti
oroszországi útja kapcsán is nyilatkozott a
Kossuth Rádiónak.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/szijjartotisztazni-akarja-hogy-jut-majd-magyarorszagra-agaz/)

Czomba 105 ezres
minimálbért jósol
A garantált bérminimum pedig várhatóan 122
ezer forintra nő, ami 3,4 százalékos növekedést
jelent mondta Czomba Sándor.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/czomba105-ezres-minimalbert-josol/)

Czomba: Legfeljebb átmeneti
foglalkoztatottsági problémát
okozhat a vasárnapi zárva
tartás
Az államtitkár szerint jelenleg minden adott
ahhoz, hogy a szektorban növeljék a
foglalkoztatottsági szintet.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/czombalegfeljebb-atmeneti-foglalkoztatottsagiproblemat-okozhat-a-vasarnapi-zarva-tartas/)

Élelmiszer-ellenőrzés: ezek a
legfrissebb tapasztalatok
Az eddigi tapasztalatok kedvezőbbek a tavalyinál
- mondta Zsigó Róbert, a Földművelésügyi
Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős
államtitkára a Ma reggelben.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/elelmiszerellenorzesezek-a-legfrissebb-tapasztalatok/)

Jövő májusra lehet pénz
felújítani a 3-as metrót
A kivitelezővel 2015 első félévében köthet
szerződést a BKV - írja a Napi Gazdaság.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/jovomajusra-lehet-penz-felujitani-a-3-as-metrot/)

Ma is olcsóbb lett az
üzemanyag
6-6 forinttal.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/ma-isolcsobb-lett-az-uzemanyag/)

Lecsapott az adóhatóság:
óriási vagyont zároltak
A tatabányai bűnszervezet hat tagját a bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte, további egy
gyanúsított házi őrizetbe kerül.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/lecsapottaz-adohatosag-oriasi-vagyont-zaroltak/)

Este jön a Virtuózok fináléja
A nézők döntik el, a 3 korcsoportgyőztes közül kié
lesz a komolyzenei tehetségkutató 12 milliós
fődíja.

(http://ad.adverticum.net/C/64809/3077974/307796600/1418981783442/www.hirado.hu/3077953?
u=1410035980900442257083)

Tetszik

Megosztás Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.

(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/este-jona-virtuozok-finaleja/)

A hepatitis A után
nyomoznak
Megosztás:

Fertőző májgyulladást okozó vírussal fertőződött
meg egy pilisszentlászlói iskola negyedikese, a
népegészségügyi hatóság igyekszik felderíteni, ki
lehet veszélyeztetett a kislány környezetében.
(http://hirado.cms.mtv.hu/2014/12/19/ahepatitis-a-utan-nyomoznak/)

(http://gazdablog.hu/)

Virtuális bizalom
(http://gazdablog.hu/blog/agrrinformatika) Mint az Agriportal
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(http://skoffelza.hu/)

A magyar kosárlabda sztárjai a
közmédián
(http://skoffelza.hu/blog/a-magyar-kosrlabda-sztrjai-akzmdin) Exkluzív videó a kosárlabdamérkőzések új szakértőiről
Zelenyánszky Balázs tálalásában

.

(http://mozgasterblog.hu/)

MostMi lesz?

(http://mozgasterblog.hu/blog/mostmi-lesz) Januárban újabb
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