
Bognár István Ádám a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

elnöke. Korábbi kari HÖK elnökként kimagasló tevékenységével jelentősen 

hozzájárult a hallgatói élet összekovácsolásához, a hatékony hallgatói 

érdekképviselet megteremtéséhez, valamint a hallgatók és oktatók közötti 

partneri viszony kialakításához.  

 

Dr. Borbély György nyugalmazott egyetemi tanár, aki a Debreceni 

Egyetem Természettudományi Karának volt dékánhelyettese, majd dékánja, a 

Növénytani Tanszéket vezette 15 éven keresztül. Kiváló oktatási és kutatási 

tevékenysége során a fotoszintetizáló szervezetek élettani folyamatainak 

feltárásában ért el kiemelkedő eredményeket. 

 

Dr. Cserháti Csaba egyetemi docens az elmúlt 30 évben végzett kimagasló 

oktató- és kutatómunkájáért, aki munkatársaival együtt létrehozta és 

működteti a Szilárdtest Fizikai Tanszék Elektronmikroszkópos Laboratóriumát. 

 

Csománé Tóth Katalin  osztályvezető, aki a TTK Dékáni Hivatalának 

vezetőjeként hosszú időn keresztül végzett kimagasló és sokoldalú 

tevékenységével meghatározóan járult hozzá az oktatóbarát ügyintézés 

fejlesztéséhez, a kar gazdasági és adminisztratív működtetéséhez, valamint a 

duális képzés elindításához. 

 

Dr. Csorba Péter egyetemi tanár a Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék 

vezetéséért, a dékáni vezetésben betöltött szerepéért, a Földtudományi 



Doktori Iskola vezetéséért, valamint a kvantitatív tájökológiai kutatásban elért 

eredményeiért. 

 

Dr. Dévai György  professzor emeritus, aki a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola 

Hidrobiológia Programjának vezetőjeként kiemelkedő szerepet vállalt a doktori 

képzésben, gazdag szakmai tapasztalatainak átadásával a Hidrobiológus MSc 

képzésben, valamint hazai és nemzetközi projektek megvalósításában. 

 

Dr. Fábián István  egyetemi tanár, akinek oktatói és kutatói tevékenysége, 

irányító munkája példaértékű, tanszékvezetőként, a DE-TEK elnökeként és a DE 

rektoraként rendkívül sokat tett egyetemünk és a TTK, valamint a Kémiai 

Intézet hagyományos értékeinek, eszmeiségének, szakmai színvonalának 

megőrzéséért. 

 

Dr. Farkas Etelka professzor emerita, aki a TTK korábbi oktatási 

dékánhelyetteseként kimagasló oktatásszervező és fejlesztő tevékenységével 

jelentősen hozzájárult a kar képzési programjainak kibővítéséhez, a bolognai 

rendszerű mesterképzés, valamint az osztatlan tanárképzés sikeres 

elindításához. 

 

Dr. Gaál István egyetemi tanár az egyetemen zajló oktatás, ezen belül a 

tanárképzés fejlesztésért több szinten kifejtett magas színvonalú munkájáért és 

vezetői tevékenységéért. 

 



Dr. Gulácsi Zsolt egyetemi tanár, aki az Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi 

tanáraként több évtizeden keresztül fejtett ki kimagasló tudományos és 

oktatási tevékenységet. A Fizikai Intézetben meghonosította az Elméleti 

Szilárdtestfizikai kutatási irányt és nemzetközileg elismert tudományos iskolát 

teremtett a szakterületen. 

 

Hajdu Márton volt kari HÖK elnök, aki sikeresen alakította a kari Hallgatói 

Önkormányzat működését és arculatát az új hallgatói generációk igényeihez. A 

TTK Végzős Bál hagyományának és több innovatív rendezvénysorozat 

elindításával jelentősen hozzájárult a kari hallgatói közösség 

összekovácsolásához.  

 

Kerekes Ildikó osztályvezető, aki a TTK Tanulmányi Osztályának 

vezetőjeként a kar oktatási adminisztrációjának fejlesztése és működtetése, 

valamint a hallgatóbarát ügyintézés megteremtése érdekében hosszú időn át 

kifejtett kimagasló tevékenységéért. 

 

Dr. Kerényi Attila professzor emeritus az Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék és a 

Földtudományi Doktori Iskola vezetéséért, valamint nemzetközi jelentőségű 

talajeróziós kutatásaiért és a környezetvédelmi oktatás számára írt szakmai és 

népszerűsítő könyveiért. 

 

Kovácsné Kiss Adrienn ügyvivő-szakértő, a Matematikai Intézet 

adminisztrációjának vezetőjeként az intézet oktatómunkáját segítő 

lelkiismeretes és magas szintű munkájáért. 



 

Dr. Kökényesi Sándor emeritus tanácsadó, a debreceni Villamosmérnök 

képzés elindításában és működtetésében, valamint a Fizikai Intézetben új 

kutatási területek, mint az amorf félvezetők, fotonika, fényérzékeny anyagok 

technológiája, biokompatibilis anyagok fejlesztése, meghonosítása terén 

végzett meghatározó és magas színvonalú tevékenységéért. 

 

Dr. Lóki József professzor emeritus a Természetföldrajzi és Geoinformatikai 

Tanszék létrehozásáért és vezetéséért, a geoinformatikai képzési terület 

elindításáért, a térinformatikai konferencia és szakkiállítás 10 éven át tartó 

megszervezéséért, valamint nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 

széleróziós kutatásaiért. 

 

Macskin László volt kari HÖK elnök, aki kimagasló szervező munkájával 

jelentősen hozzájárult az elsőéves hallgatók egyetemi integrációját segítő és 

lemorzsolódásukat csökkentő rendezvények bevezetéséhez és a hallgatói 

érdekképviselet fejlesztéséhez a karon.  

 

Dr. Misák Sándor főiskolai docens, a villamosmérnöki képzés szakfelelőseként 

kifejtett meghatározó tevékenységéért, továbbá a korszerű ipari automatizálás 

területén kifejtett magas színvonalú oktatási tevékenységéért, az ipari 

partnerekkel kialakított gyümölcsöző együttműködésekért és a gyakorlati 

oktatásban egyedülállóan korszerű PLC laboratórium létrehozásáért. 

 



Dr. Páles Zsolt egyetemi tanár magas szintű oktatási tevékenységéért, 

valamint kimagasló és rendkívül sokrétű tudományos, tehetséggondozói, 

tudományszervezői és vezetői munkájáért. 

 

Dr. Pecsenye Katalin nyugalmazott egyetemi docens, aki megteremtette a 

modern molekuláris alapú populáció genetikai kutatásokat a Debreceni 

Egyetemen és aktívan propagálta azok természetvédelmi felhasználását. 

 

Dr. Sailer Kornél professzor emeritus, aki a TTK korábbi dékánjaként két 

cikluson keresztül jelentős erőfeszítéseket tett a kar gazdasági stabilitásának 

megteremtése, és fenntartható fejlődési pályára állítása érdekében. 

 

Sass Péter volt kari HÖK elnök, aki kiemelkedő fejlesztő és szervező 

munkájával jelentősen segítette a hallgatói érdekképviseletet helyi és országos 

jelentőségű ügyekben, meghatározó módon járult hozzá az elsőéves hallgatók 

egyetemi integrációját segítő rendezvények létrejöttéhez a TTK-n. 

 

Dr. Somsák László egyetemi tanár, aki az elmúlt negyven évben kutatócsoport- 

és tanszékvezetőként, intézetigazgatóként, a Kémia Doktori Iskola 

programvezetőjeként végzett kiemelkedő színvonalú oktató-, valamint 

nemzetközileg elismert kutató- és iskolateremtő munkát. 

 

Dr. Szilasi József nyugalmazott egyetemi docens az oktatás és 

tehetséggondozás területén végzett színvonalas tevékenységéért és a 



Publicationes Mathematicae Debrecen folyóirat szerkesztésében kifejtett 

áldozatkész és lelkiismeretes munkájáért. 

 

Dr. Teperics Károly egyetemi docens a földrajztanárképzés 

szakmódszertani részlegének a létrehozásáért, a földrajztanárképzés 

fejlesztéséért végzett áldozatos munkájáért, valamint a modern oktatásföldrajzi 

kutatásokban elért eredményeiért. 

 

Dr. Varga Zoltán professzor emeritus, aki az Evolúciós Állattani Tanszék volt 

vezetőjeként kiemelkedő eredményeket ért el a lepkék taxonomiájának és 

biogeográfiájának vizsgálatában. Számos tanítványa dolgozik az egyetemi és a 

természetvédelmi szférában. 

 

Dr. Zsuga Miklós professzor emeritus, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett 

a Kémiai Intézet korszerű tömegspektrometriás laboratóriumának 

megalapításában, a TTK-n folyó gyakorlatorientált vegyészmérnökképzés 

beindításában és irányításában, valamint a TTK és a különböző iparvállatok 

közötti szakmai kapcsolatok bővítésében. 

 


