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Március 16-án az MTA székházában Kroó 
Norbert fõtitkár 31 fiatal kutatónak adta át az 
Akadémiai Ifjúsági Díjat. A díjat 1972-ben ala-
pították az akadémiai tudományos kutatóhe-
lyen dolgozó, 30 év alatti kutatók szakmai 
munkájának ösztönzésére és a kiemelkedõ 
tudományos eredmények elismerésére. 

A díj elnyerésére eredetileg csak egyéni 
munkával elért tudományos és mûszaki 
eredménnyel lehetett pályázni. Az elmúlt 
29 év alatt a díj alapításáról szóló utasítás 
többször módosult, de az eredeti alapítói 
szándék nem változott: 1983-tól a pályázók 
korhatára 35 évre emelkedett, és az egyéni 
teljesítmény mellett a csoportmunka is elis-
merési lehetõséget kapott. Az elmúlt évtized 
pályázati kiírásai és értékelési metodikája a 
pályamunkák tudományos értékére helyezte 
a hangsúlyt a munkák tudományelméleti, 
módszertani, kulturális vagy oktatási jelen-
tõsége és társadalmi hasznossága mellett.

A pályázati felhívást az MTA fõtitkára az 
akadémiai intézmények (kutatóintézetek és 
támogatott kutatóhelyek) vezetõihez intézett 
levélben teszi közzé, az adományozás évét 
megelõzõ év júniusában. A pályázatot a 
tematikailag illetékes akadémiai intézmény 
igazgatójához kell benyújtani, aki azt az intéz-
mény szakmai zsûrijének véleménye alapján 
értékeli, s a pályamunkát az értékeléssel 
együtt megküldi az MTA Titkárságának. 

Az MTA Titkársága illetékes tudomány-
területi fõosztálya szakértõk bevonásával 
rangsorolja a pályamûveket, amelynek alap-
ján az Akadémia fõtitkára – meghatározva 
a díjazásra fordítható keretösszeget – dönt 
a díjak odaítélésérõl. Az Akadémiai Ifjúsági 
Díjat alapítása óta közel ötszáz fiatal tudós 
kapta meg.

Az Akadémiai Ifjúsági Díj oklevéllel és 
pénzjutalommal jár, ami egyéni pályázat ese-
tén 100 ezer  forint, együttes pályázat esetén 
személyenként legalább  40 ezer  forint.

2005-ben az Akadémia fõtitkárának dön-
tése alapján huszonöt pályamunka, összesen 
harmincegy fiatal tudós kapta meg az Akadé-
miai Ifjúsági Díjat. 

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TERÜ-
LETÉN

KUN PÉTER, az MTA-DE Néprajzi Kutató-
csoport tudományos segédmunkatársa • 
Szelek szárnyán. A sztyeppei nomádok lovas 
kultúrája

SCHMAL DÁNIEL, a Filozófiai Kutatóintézet 
tudományos segédmunkatársa • Természet-
törvények és gondviselés – egy filozófiai és 
teológiai kérdés a kései 17. században
  
G. FODOR GÁBOR, a Politikai Tudományok 
Intézete tudományos munkatársa • Egy nor-
matív értelemben felfogott politikatudomány 
kidolgozásának kísérlete

DOMONKOSI  ÁGNES, a Nyelvtudomá-
nyi Intézet munkatársa • Megszólítások és 
beszédpartnerre utaló elemek nyelvhaszná-
latunkban 

AZ ÉLETTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN:

BORHEGYI ZSOLT, a Kísérleti Orvostudomá-
nyi Kutatóintézet tudományos fõmunkatársa 

• Phase Segregation of Medial Septal GABAerg 
Neurons During Hippocampal Theta Activity
FODOR NÁNDOR, a Talajtani és Agrokémiai 
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Kutatóintézet tudományos munkatársa • 4M 
Növénytermesztési Modell

KITAJKA KLÁRA, az SZBK Biokémiai Intézet 
tudományos munkatársa • Zsírsavdiéták köz-
ponti idegrendszerre gyakorolt génexpressziós 
és membránmódosító hatása

KOVÁCS ÁKOS, az SZBK Biofizikai Inté-
zet tudományos segédmunkatársa • NiFe 
hidrogenázok és fotoszintetikus rendszer 
szabályozó szignál transzdukciós mechaniz-
musok Thicapsa  roseo-persicinaban

HACKLER LÁSZLó, az SZBK Funkcionális 
Genomikai Laboratórium tudományos 
munkatársa • Új aktív hordozó anyag és 
eljárás kombinatorikus vegyületek v. vegyület-
könyvtárak felületi immobilizálására

LACZKA-ÖZVEGY CSILLA, az SZBK Enzi-
mológiai Intézet tudományos munkatársa, 
SZENTPÉTERY ZSóFIA, az SZBK Enzimo-
lógiai Intézet tudományos segédmunkatár-
sa, CSEREPES JUDIT, az SZBK Enzimológiai 
Intézet tudományos segédmunkatársa • Az 
ABC transzhporterek szerkezetének és funkci-
ójának vizsgálata 	

MIKLóS ISTVÁNM az MTA-ELTE Elméleti 
Biológiai és Ökológiai Kutatócsoport Békésy 
György posztdoktori ösztöndíjasa • Szto-
chasztikus modellek a bioinformatikában

BODNÁR IBOLYA, az MTA-SE Neuroendok-
rin Kutatócsoport tudományos munkatársa 

• A prolaktin-elválasztás szabályozásának 
kutatása

PIVARCSI ANDOR, az MTA-SZTE Dermatoló-
giai Kutatócsoport tudományos munkatár-
sa •  A keratinociták szerepe a veleszületett 
immunitásban és fertõzésekkel szembeni 
védekezésben

A MATEMATIKA  ÉS TERMÉSZET-
TUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

PÁSZTI ZOLTÁN, a Kémiai Kutatóközpont 
Felületkémiai és Katalízis Intézet tudomá-
nyos munkatársa • Határfelületek in situ 
molekuláris szintû jellemzése korszerû 
spektroszkópiai módszerekkel: az összegfrek-
venciakeltési spektroszkópia néhány alkalma-
zása és magyarországi  meghonosítása

TOMPOS ANDRÁS, a Kémiai Kutatóközpont 
Felületkémiai és Katalízis Intézet tudomá-
nyos fõmunkatársa • Kombinatorikus meg-
közelítések a heterogén katalízisben

NAGY NóRA VERONIKA, a Kémiai Kutató-
központ Szerkezeti Kémiai Intézet tudomá-
nyos munkatársa • Mikroelosztás és koordi-
nációs módok meghatározása bioligan-
dum-réz(II) egyensúlyi rendszerekben két-
dimenziós ESR-spektroszkópiai módszerrel

BORDA  LÁSZLó, az MTA-BME Kondenzált 
Anyagok Elmélete Kutatócsoport tud. mun-
katársa • Kvantum-szennyezés modellek 
vizsgálata renormálási csoport módszerrel

CSONKA SZABOLCS, az MTA-BME Elektron-
transzport Szilárd Testekben Kutatócsoport 
PhD-ösztöndíjasa, HALBRITTER ANDRÁS, 
egyetemi adjunktus • Nanofizikai kísérletek 
atomi méretû vezetõkön

FARKAS ÁRPÁD, a  kFKI Atomenergia Kuta-
tóintézet tudományos segédmunkatársa • 
Radioaktív aeroszolok légzõrendszeri kiüle-
pedésének és biológiai hatásának vizsgálata 
numerikus módszerekkel

PÁZMÁNDI TAMÁS, a KFKI Atomenergia 
Kutatóintézet tudományos munkatársa • 
Ûrdozimetria háromtengelyû szilíciumde-
tektoros teleszkóp és a Pille hordozható TLD 
rendszer alkalmazásával
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GYÜRKY GYÖRGY, az Atommagkutató  
Intézet tudományos munkatársa • A nehéz 
elemek keletkezésével kapcsolatos magreak-
ciók kísérleti vizsgálata

SIPOS PÉTER, a Földtudományi Kutatóköz-
pont Geokémiai Kutatólaboratórium tudomá-
nyos munkatársa • Effect of Soil Composition 
on Adsorption of Lead As reflected by a Study 
on a Natural Soil Profile

KIS TAMÁS, a Számítástechnikai és Automa-
tizálási Kutatóintézet tudományos fõmunka-
társa • Projektütemezés változó intenzitású 

tevékenységekkel: elméleti eredmények és 
ipari hasznosítás

KOCSOR ANDRÁS, az MTA-SZTE Mestersé-
ges Intelligencia Kutatócsoport tud. munka-
társa, KOVÁCS KORNÉL, tud. segédmunka-
társa, PACZOLAY DÉNES, PhD-ösztöndíjasa, 
TóTH LÁSZLó, tud. munkatársa • Gépi 
tanulás és beszédjavítás terápia
     
ERDÉLYI SZILVIA, MTA-BME Mérnöki 
Szerkezetek Kutatócsoport tudományos 
segédmunkatársa • Könnyûszerkezetes 
öszvérgerendák vizsgálata

A Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiája
kroó norBerT akadémikusnak, az MTA fõtitkárának
a „de scienTia eT humaniTaTe opTime meriTis”  

érmet adományozta  fizikusi, tudománypolitikusi
és vezetõi eredményeiért, valamint a cseh tudósokkal

évtizedek óta folytatott együttmûködése elismeréseként.

Kitüntetések


