
AMagyar Tudomány Ünnepe Szegedi
Tudományegyetemen tartott meg-
nyitóján adták át a 2006. évi tudo-

mányos díjakat. Az MTA Elnöksége ki-
emelkedô tudományos életmûve elisme-
réseként Eötvös József Koszorúval tün-
tette ki Lajtha Györgyöt, a mûszaki tudo-
mány doktorát, a Posta Kísérleti Intézet
nyugdíjas tudományos igazgatóhelyette-
sét, címzetes egyetemi tanárt, a távközlô
rendszerek és hálózatok elméletében és
gyakorlati fejlesztésében elért kimagasló
eredményeiért, iskolateremtô tevékeny-
ségéért, továbbá gazdag tudományos is-
meretterjesztô irodalmi munkásságáért.

November 6-án Szegeden 
Dr. Lajtha György címzetes egyetemi tanár

Vizi E. Szilveszter akadémikustól, 
az MTA elnökétôl vette át a kitüntetést.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1992.
végén a kiemelkedô tudományos életmûvek elismeré-
sére alapította az „Eötvös József Koszorú” elnevezésû
kitüntetést, amely díszoklevélbôl, ezüstérembôl és jel-
vénybôl áll. A kitüntetés odaítélé-
sének személyi feltételei: a tu-
domány doktora fokozat, il-
letve az MTA doktora tu-
dományos cím birtoklása;
a szakmai közvélemény
által elismert kiemelkedô
jelentôségû tudományos
életmû, mely révén a je-
lölt rászolgált arra, hogy
célzott kutatási támogatás-
ban részesüljön; illetve a je-
lölt 70 év feletti életkora. 

Prof. Dr. Lajtha György okleveles villamosmérnök a
távközlési, híradástechnikai és informatikai szakma ide-
haza és külföldön méltán elismert kiválósága. Az általa
kidolgozott hálózattervezési módszert több országban
is sikeresen alkalmazták. 

Több évtizedes oktatói és fôszerkesztôi munkássá-
ga során, a hatalmas fejlôdésen átment szakmánk több
generációja számára sikerült átadnia hatalmas elméleti
és gyakorlati tudását. A távközlési rendszerek elméleti

és a távközlô hálózatok gyakorlati
fejlesztésében elért eredmé-

nyeiért, iskolateremtô hatá-
sú tudományos és oktatá-
si tevékenységéért, a
magyar távközlési szak-
értelem széles nemzet-
közi elismertetése terén
kifejtett munkásságáért,

a PCM rendszerek és a
fénytechnika hazai alkalma-

zásában és a kapcsolatos
szakirodalom megjelentetésé-

ben vállalt meghatározó szerepéért több rangos díjban
részesült. Kimagasló alkotásai, tervezôi, szakértôi mun-
kái több alkalommal is nemzetközi elismerést szereztek
hazánknak. 

(Az MTA és a Novofer Alapítvány honlapjai alapján)
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Dr. Lajtha György 
tudomány napi kitüntetése
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