
A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL 
 
 
 

Negyedik nemzetközi tudományos konferencia  
az atomi szinten lejátszódó  

elemi jelenségekről 
 

A kolozsvári Babeş–Bolyai egyetem és a 
debreceni Atommagkutató Intézet szerve-
zésében 2008. június 18. és 20. között ke-
rült megrendezésre az „Elemi folyamatok 
atomi rendszerekben – Conference on Ele-
mentary Processes in Atomic Systems 
(CEPAS)” című tudományos konferencia.  
Az immár negyedik alkalommal sorra kerü-
lő találkozónak az idén a kolozsvári egye-
tem adott otthont. A konferenciasorozat el-
ső összejövetelét 2000-ben az ungvári 
egyetemen, a másodikat 2002-ben a gdans-
ki műszaki egyetemen, míg a harmadik ta-
lálkozót 2005-ben a miskolci egyetemen 
rendezték meg. A résztvevők száma folya-
matosan nő, az első konferenciának közel 
70 regisztrált résztvevője volt, míg az ideire 
már 107 kutató érkezett. A konferencia ed-
digi helyszínei és a létrehozásakor megfo-
galmazott szándékok alapján kijelenthetjük, 
hogy ezt a rendezvénysorozatot a közép-
európai országok tudományos intézményei 
karolták fel, tekintik magukénak. Ez nem 
jelenti azonban azt, hogy a résztvevők köre 
is csak erre a régióra korlátozódna. Az idei 
konferenciára közel 40 kutató érkezett a 
térségen kívüli országokból, többek között 
Japánból, az Egyesült Államokból, Német-
országból és Argentínából, hogy csak né-
hányat ragadjunk ki a 21 résztvevő ország 
közül. A konferencia rangját jelzi az is, 
hogy az Európai Fizikai Társaság hivatalos, 
támogatott rendezvényei között is megta-
lálhatjuk a tanácskozást.  

A konferencia tematikája elég széles. 
Magában foglal minden olyan területet, 
amely az elektronok, pozitronok, ionok és 
fotonok szabad atomokkal és molekulák-
kal, vagy szilárd, folyadék- és gőzfázisú 
anyagokkal történő kölcsönhatásai során le-
játszódó jelenségeket kutatja. Az eredmé-
nyekről 10 szekcióban 35 előadó számolt 
be. A szóbeli előadásokat követően 2 szek-
cióban mintegy 120 poszteren nyílt lehető-
ség a további eredmények bemutatására. 
Nagy Lászlónak, a szervező bizottság veze-
tőjének üdvözlő szavait követően Andrei 
Marga, a Babeş–Bolyai Egyetem rektora, 
és Pálinkás József, a Magyar Tudományos 
Akadémia Elnöke nyitotta meg a konferen-
ciát. A megnyitót követő egyik első előadás 
Berényi Dénes akadémikust, a CEPAS 
konferenciák egyik kezdeményezőjét kö-
szöntötte abból az alkalomból, hogy idén 
lesz 80 éves, méltatva az atomi ütközési fo-
lyamatok vizsgálatában végzett mintegy 40 
éves kutatómunkáját.  

A konferencián számos érdekes szakte-
rület került megvitatásra, közülük emelnék 
ki néhányat. Külön szekciót alkotó téma 
volt az ütközések során kilökődött elektro-
nok interferenciája. A jelenség a klasszikus 
Young-féle kétréses interferencia-kísérletig 
vezethető vissza, amely a fény hullámter-
mészetét igazolta a 19. század hajnalán. 
Davisson és Germer 1927-ben hasonló kí-
sérletet végzett el anyagi részecskékkel, 
ennek során elektronokat szóratott kristály-
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rácson. Eredményük igazolta az anyag hul-
lámtermészetét, ami az akkor formálódó 
kvantummechanika egyik legmeggyőzőbb 
kísérleti igazolásaként vonult be az iroda-
lomba. Az interferencia kimutatásának fel-
tétele az, hogy a részecskéhez rendelhető 
hullámhossz a rések távolságával össze-
mérhető legyen. Ez a feltétel teljesül a mo-
lekulák ionizációja során is, ami napjaink-
ban számos kutatás tárgyát képezi. A kilö-
kődött elektron bármely nehéz magon szó-
ródhat, ennek eredményeként a detektált 
elektronok energia és szög szerinti eloszlá-
sában egy interferenciaképnek megfelelő 
mintázat figyelhető meg. A jelenség tanul-
mányozása igen jól definiált mérési elren-
dezéseket igényel az egyéb folyamatokból 
származó elektronok nagy háttere miatt. 
Kimutatását és részletes vizsgálatát legin-
kább a hidrogén molekulaion és valamilyen 
nehéz, elektronjaitól megfosztott ion ütkö-
zésében végzik, ilyen körülmények esetén 
biztosítható ugyanis a legegyszerűbben az, 
hogy a folyamatban csak egy elektron ve-
gyen részt. Ezekben a kutatásokban mind 
az ATOMKI és mind a Babeş–Bolyai 
egyetem kutatói szép sikereket értek el.   

Egy másik, szintén nagy érdeklődést 
kiváltó terület az antirészecskékkel indukált 
atomi folyamatok vizsgálata. A pozitron és 
az elektron, valamint a proton és az anti-
proton csak az elektromos töltéseik előjel-
ében különböznek. Ezek a különbségek 
azonban jelentősen eltérő folyamatokhoz 
vezethetnek egy szabad atommal történő 
kölcsönhatásuk során. Például az elektron 
„csak” gerjeszteni vagy kiütni tud egy má-
sik elektront az atomból, míg a pozitron el-
lentétes töltése révén kötött állapotot is lét-
rehozhat az elektronnal, amit pozitronium-
nak nevezünk. A hélium atom alacsony 
energiájú antiprotonnokkal kiváltott ionizá-
cója évek óta az érdeklődés homlokterében 
áll. A kísérletekből nyert hatáskeresztmet-

szet-adatok és a modellszámítások eredmé-
nyei jelentős eltérést mutatnak.  Egy újabb 
kísérleti vizsgálat – amelyről elsők között 
ezen a konferencián számoltak be – a ko-
rábbi mérések pontatlanságára mutat rá, az 
újonnan közzétett adatok már lényegesen 
jobb egyezést mutatnak az elméleti számí-
tások jóslataival. Kis sebességű, már-már 
állónak tekinthető antiprotonok előállítása 
meglehetősen nehéz feladat, az antihidro-
gén, az antiproton és a pozitron kötött álla-
potai, tulajdonságainak vizsgálatához azon-
ban erre van szükség. Ezek a kutatások el-
sősorban a mikrovilág pontosabb megisme-
rését és a kvantummechanika jobb megér-
tését segítik elő. 

Szintén a kvantumvilág jobb megértését 
tűzte ki célul a darmstadti fizikai kutatóin-
tézet által koordinált nemzetközi együtt-
működés, melynek keretében extrém nagy 
energiájú ionok létrehozására és tárolására 
alkalmas berendezéseket, valamint nagy in-
tenzitású lézereket terveznek és építenek 
meg a közeljövőben (Stored Particle Ato-
mic Research Collaboration, SPARC). Így 
többek között lehetőség nyílik az atomi fo-
lyamatok tanulmányozására relativisztikus 
ütközési feltételek között, vagy a kvantum-
elektrodinamika tesztelésére a nagy elekt-
romos és mágneses terek esetén. Hidrogén-
szerű urán ionok és urán atommagok ütkö-
zése során olyan „kvázi” atomokat lehet 
megfigyelni, amit a természetben nem talá-
lunk meg. Ezekről a tervekről és az előze-
tes eredményekről egy ún. SPARC szekci-
óban kapott ismertetőt a hallgatóság a kon-
ferencia utolsó délutánján.  

A számos érdekes téma közül érdemes 
még szót ejteni a molekulák és fotonok, va-
lamint az ionok kölcsönhatásainak vizsgá-
latairól is. Ez napjainkban az egyik legdi-
namikusabban fejlődő terület, amely to-
vábbi ösztönzést kap a sugárbiológiai al-
kalmazások felől. A sugárterápiás alkalma-
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zások szempontjából igen fontos annak meg-
értése, hogy például a víz vagy a DNS mole-
kula hogyan roncsolódik, töredezik a külön-
böző sugárzások hatására. Az eredmények 
gyakorlati felhasználásának lehetősége moti-
válja annak az új kutatási területnek a fejlő-
dését is, amely a mikrométer nagyságrendű 
belső átmérővel rendelkező ún. nanocsövek 
vizsgálatát tűzte ki célul. A nanocsövekbe 
belőtt ionok transzmissziójának vizsgálatá-
ban elért eredmények az ionok fókuszálható-
ságát, vezethetőségét vetítik előre, amelynek 
szintén lehetnek sugárterápiás alkalmazásai.  
Több előadás is foglalkozott az ún. kinemati-
kailag teljes mérések elemzésével. Ezekben a 
komoly technikai felkészültséget igénylő mé-
résekben a szétrepülő fragmentumokról min-
den lehetséges információt meghatároznak. 
Ehhez szükség van a kezdeti feltételek igen 
pontos ismeretére is, amelyet többek között 
pl. a céltárgy cseppfolyós nitrogén hőmér-
sékletűre történő hűtésével valósítanak 

meg. Az eredmények megvitatása során 
azonban kiderült, hogy még számos nyitott 
kérdés vár megoldásra e területen. 

A konferenciát kulturális programokkal, 
koncertekkel, múzeumlátogatással, kirándu-
lással is igyekeztek színesíteni a szervezők. 
A konferencia szüneteiben zajló számos igen 
hasznos tudományos diszkusszión túl ez is 
hozzájárult a találkozó meleg, baráti légkör-
éhez. Minden résztvevő fontosnak tartotta a 
sorozat folytatását, egyben megállapodtak 
abban is, hogy a következő, 2011-ben meg-
rendezésre kerülő találkozó helyszíne Belg-
rád lesz.  A konferencián elhangzott előadá-
sokról készült 61 közlemény a Nuclear 
Instruments and Methods című nemzetközi 
tudományos folyóiratban fog megjelenni a 
közeljövőben.  A konferenciáról hivatalos 
web oldala: http://phys.ubbcluj.ro/cepas/, 
ahol további információkat találhatunk a 
rendezvényről.     

Gulyás László 
 
 
 

Mátyás és öröksége.  
Kulturális és politikai kölcsönhatások Kelet és Nyugat között 

 
A Reneszánsz Év 2008 keretében 2008. 
szeptember 18–19-én nemzetközi törté-
nészkonferencia került megrendezésre a 
Debreceni Egyetemen. Az eseményt a Deb-
receni Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának Történelmi Intézete és a Reneszánsz 
Programiroda szervezte. A konferencia ap-
ropóját Hunyadi Mátyás királlyá választá-
sának 550. évfordulója adta, magának a 
konferenciának a súlypontja is elsősorban 
Mátyás király uralkodására, mecénási tevé-
kenységére esett. A konferencia fő támoga-
tói a fentieken túl a Balassi Bálint Intézet, 
Debrecen Város Megyei Jogú Önkormány-
zata, az Erdélytörténeti Alapítvány, a Deb-
receni Egyetem BTK Történelmi Doktori 

Program, valamint a Debreceni Egyetem 
BTK Hallgatói Önkormányzata voltak.  

A több mint harminc előadó Magyaror-
szág egyetemeiről, főiskoláiról, valamint 
számos külföldi felsőoktatási és kutatóin-
tézményből érkezett. Képviseltette magát 
többek között az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, a Szegedi Tudományegye-
tem, az Eszterházy Károly Főiskola (Eger), 
a Magyar Tudományos Akadémia, a kül-
földi vendégek pedig Romániából, Csehor-
szágból és Franciaországból jöttek. 

A szeptember 18-i megnyitón beszédet 
mondott Barta János egyetemi tanár (Deb-
receni Egyetem Történelmi Intézet), Pálin-
kás József, a Magyar Tudományos Akadé-
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mia elnöke, Debreczeni Attila, a Debreceni 
Egyetem stratégiai rektorhelyettese és Ha-
lász János, Debrecen alpolgármestere. Fel-
szólalásaikban a reneszánsz magyar ural-
kodó érdemeinek méltatása mellett elisme-
résüket fejezték ki a Történelmi Intézet 
szervezőmunkájához. A köszöntők után ke-
rült sor a plenáris előadásokra. Először 
Solymosi László egyetemi tanár (Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézet) tartotta meg 
előadását „Mátyás és a magyarországi fő-
papok” címmel. Utána Havas László egye-
temi tanár (Debreceni Egyetem Klasszika-
filológiai Tanszék) ismertette Janus Panno-
nius és Mátyás király konfliktusát a költő 
politikai eszmerendszerének tükrében. Bits-
key István akadémikus, egyetemi tanár pe-
dig egy kevéssé ismert, mégis jelentős 
életművet hátrahagyó itáliai humanistáról, 
Celio Calcagniniről és annak egri működé-
séről beszélt. 

Az ebédet követően kezdődtek a dél-
utáni szekcióülések a Debreceni Egyetem 
főépületében. Az egyik szekcióban a cseh 
történész Antonín Kalous (Olmützi Egye-
tem) angol nyelvű előadást tartott a cseh 
történetírás Mátyás-recepciójáról; azt a 
kérdést boncolgatta, hogy ebben a hatalmas 
történetírói hagyományban kik tekintették 
Mátyás királyt a cseh nemzet ellenségének, 
vagy pedig éppen ellenkezőleg, Csehország 
legitim uralkodójának. Ugyancsak angol 
nyelven tartott előadást Szabados György 
(MTA-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai 
Kutatócsoport, Szeged) az Attila hun király 
és Hunyadi Mátyás közötti párhuzamokról 
és különbségekről a humanista és a barokk 
irodalomban. Bradács Gábor PhD-hallgató 
(Debreceni Egyetem) német nyelvű beszá-
molója a 15. századi osztrák történetírás 
Mátyás király-képével foglalkozott. Ezzel 
párhuzamosan zajlott egy másik, elsősor-
ban művészettörténeti szempontú szekció. 
Első előadója Prokopp Mária művészettör-

ténész, egyetemi tanár (ELTE BTK Művé-
szettörténeti Tanszék) volt, olasz nyelvű 
előadásában Vitéz János esztergomi érsek 
ún. Studiolája falképeinek festőjét, vala-
mint annak művészeti programját ismertet-
te. Bertényi Iván egyetemi tanár (ELTE 
BTK Közép- és Koraújkori Magyar Törté-
neti Tanszék) a Mátyás-kori címereslevelek 
variációiról tartott egy francia nyelvű be-
számolót. Ugyancsak a heraldika tárgykör-
éhez tartozott Szálkai Tamás doktorandusz 
hallgató (Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet) német nyelvű előadása, ő a Má-
tyás-kori címeradományozásokat ismertet-
te. Gyulai Éva (Miskolci Egyetem Történel-
mi Intézet) „Mátyás az emblematikában” 
címmel tartott ismertetést angol nyelven. 

A késő délutáni szekciókban előadást 
tartott Bársony István egyetemi docens 
(Debreceni Egyetem Történelmi Intézet), 
amelyben azt a kérdést taglalta, hogy Má-
tyás király mennyiben is tekinthető nemzeti 
királynak, vagy egy közép-európai hege-
mónnak. Gulyás László Szabolcs doktoran-
dusz (Debreceni Egyetem Történelmi Inté-
zet) előadásának a témája a középkor végi 
Hegyalja volt, különös tekintettel annak 
társadalmi elitjére. Kordé Zoltán (Szegedi 
Tudományegyetem, Közép- és Koraújkori 
Magyar Történeti Tanszék) francia nyelvű 
előadása az 1467. évi lázadásról, illetve ez-
zel összefüggésben az erdélyi vajdaság Má-
tyás általi átszervezéséről szólt. Ugyancsak 
Erdély történetével foglalkozott Maria 
Mako Lupescu (Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem, Kolozsvár): témája Mátyás király 
és az Erdélyben működő szerzetesrendek 
kapcsolata volt. A szeptember 18-i előadási 
nap ezzel véget ért. A programok azonban 
nem, ugyanis az este kezdetét vette egy re-
neszánsz kulturális est, ahol a résztvevők 
megismerkedhettek a Mátyás-kor humanis-
ta zenei tradíciójával, valamint gasztronó-
miai kultúrájával, egy vacsora keretében. 
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 A szeptember 19-én megrendezésre ke-
rülő délelőtti szekciók egyik fő témája Má-
tyás király külkapcsolatai voltak. Pósán 
László egyetemi docens (Debreceni Egye-
tem Történelmi Intézet) Mátyás király és a 
Német Lovagrend kapcsolatát ismertette 
német nyelven. Alexandru Simon, a ko-
lozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem-
ről, Mátyás király 1484. évi magyar-török 
háborújáról, egész pontosan a magyar ki-
rály katonai és diplomáciai erőfeszítéseiről 
számolt be angol nyelven. Ugyancsak a ko-
lozsvári tudományegyetemről érkezett, Da-
niela-Monica Mitea; előadása a Mátyás-
kori magyar-moldvai-havasalföldi kapcso-
latokat, illetve ezeknek a román történet-
írásban elfoglalt helyét tárgyalta, az egyes 
történetírói nézetek és jelképek tükrén ke-
resztül. Györkös Attila egyetemi adjunktus 
(Debreceni Egyetem Történelmi Intézet) 
francia nyelvű előadása Mátyás királynak 
az ún. Pazzi-merényletet (1478) követő 
magyar-francia diplomáciai kapcsolatokat 
ismertette; a szintén a Debreceni Egyete-
men oktató Bárány Attila előadásában egy 
szélesebb európai perspektívába helyezte 
Hunyadi Mátyás király 1480-as években 
folytatott diplomáciai tevékenységét. A 
szeptember 19-én megrendezett másik dél-
előtti szekció a „Magyarország a Hunyadi-
ak korában” címet viselte. Első előadója 
Petrovics István (Szegedi Tudományegye-
tem Közép- és Koraújkori Magyar Történe-
ti Tanszék) volt, előadásában Mátyás király 
korának városfejlődéséről beszélt Szeged 
és Debrecen példáján keresztül. Az ELTE 
Közép- és Koraújkori Magyar Történeti 
Tanszékén oktató Draskóczy István a ma-
gyarországi nemesfémbányászatot ismertet-
te Nagybánya példáján keresztül. A maros-
vásárhelyi Simon Zsolt (Institutul de Cer-
cetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”) a 
Mátyás-kori magyar-moldáv-havasalföldi 
kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkozott 

előadásában. Adrian Magina (Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem, Kolozsvár) a ka-
ránsebesi kerület 15. század végi társadalmi 
változóképességét és elitjeit ismertette. A 
Maros Megyei Könyvtár képviseletében 
Weisz Szidónia érkezett a konferenciára: 
angol nyelvű előadásában azt a kérdést tag-
lalta egy erdélyi nemes, Erdélyi István pél-
dáján keresztül, hogy milyen perspektívái 
lehettek Mátyás király szolgálatának, vagy 
a vele való szembefordulásnak. Tudor Să-
lăgean, a kolozsvári székhelyű Erdélytör-
téneti Nemzeti Múzeum (Muzeul Naţional 
de Istorie a Transilvaniei) kutatója Mátyás 
király születési helyéről tartott előadást. 

A délutáni szekciókban tartotta beszá-
molóját Véber János a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtára Kézirattárának 
és Régi Könyvek Gyűjteményének képvi-
seletében a Mátyás- és a Jagelló-korról, 
melyet európai humanisták ajánlólevelein 
keresztül mutatott be. Az erdélyi székes-
káptalan és a humanizmus kapcsolatát is-
mertette Lakatos Bálint, az ELTE Közép- 
és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék-
ének doktorandusza Pelei Tamás, egy 16. 
század elején élt kanonok glosszáinak tük-
rében. Bitskey István előadásához hasonló-
an ugyancsak egy itáliai humanista, a firen-
zei Lippo Brandolini magyarországi tevé-
kenységét mutatta be előadásában Puskás 
István (Debreceni Egyetem Olasz Tan-
szék). Adrien Quéret-Podesta, a clermont-
ferrandi Blaise-Pascal Egyetem doktoran-
dusz-hallgatója egy kevéssé ismert hazai 
elbeszélő történeti forrásról, a somogyvári 
formuláskönyvről és az abban található év-
könyvről beszélt angol nyelvű előadásában. 
Kristóf Ilona (Eszterházy Károly Főiskola 
Bölcsészettudományi Kar, Középkori és 
Koraújkori Magyar Történelem Tanszék, 
Eger) témája a javadalomszerzés és ennek 
társadalomtörténeti összefüggései voltak a 
későközépkori Váradon, a hazai humaniz-
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mus egyik fellegvárában. Végezetül pedig 
Czövek Zoltán, a Debreceni Egyetem törté-
nész doktorandusza a zágrábi püspök, Túz 
Osvát 1499-ből fennmaradt végrendeletét 
ismertette beszámolójában.  

A konferencia előadásainak széles spekt-
ruma, színvonalas kidolgozása, valamint 
eredményeik újszerűsége fontos részletek-
kel gazdagítják a hazai Mátyás-kutatást. Az 

esemény – meggyőződésünk szerint – kivá-
lóan illeszkedik a lassan végéhez közeledő 
Reneszánsz Év 2008 tudományos rendez-
vénysorozatához, a megjelenés előtt álló 
konferenciakötet pedig a Mátyás királyról 
folyó kutatások megkerülhetetlen darabja 
lehet a jövőben. 

Bradács Gábor
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Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 
és „A tudományért a régióban” Alapítvány 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 
a PhD képzésben résztvevő 

vagy PhD fokozattal rendelkező pályakezdő 
kutatók számára 

 

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága pályázatot hirdet a PhD képzésben résztvevő, 
vagy PhD fokozattal rendelkező pályakezdő kutatók munkájának elismerésére. 

Pályázati feltételek: 

– A pályadíjat pályázat útján lehet elnyerni, melyet az év során bármikor be lehet nyúj-
tani az MTA DAB titkárságára 2008. december 12-ig. 

– A pályázat elbírálását az MTA DAB vezetősége végzi. 
– A pályadíj legmagasabb összege 50 000 Ft. 
– Pályázhatnak a hazai doktori iskolák PhD képzésében résztvevő doktoranduszok, va-

lamint azok a doktori fokozattal rendelkező 35 év alatti kutatók, akiknek doktori dip-
lomája a pályázat beadásakor legfeljebb két éves. PhD fokozattal már rendelkezőknél 
követelmény az MTA köztestületi tagság. 

– A bíráló bizottság évente egy rendkívül kiemelkedő kutatási eredményt felmutató pá-
lyázó teljesítményét külön is díjazhatja, eltekintve az előírt megszorításoktól. Csakis 
a hazai kutatóintézetekben elért eredmények díjazhatók. 

– Pályázni csak nyomtatásban megjelent tudományos eredmény (könyv, könyvrészlet, 
folyóiratcikk vagy másolatuk) beterjesztésével és az eredmények tömör ismertetésé-
vel lehet. 

– Az eredmények lényegét rövid szinopszisban és közérthető módon össze kell foglal-
ni, és egy mondatban meghatározni. 

– Nem önálló munka esetén mellékelni kell a társszerző(k) nem formális, hanem lé-
nyegbevágó nyilatkozatát arról, hogy a szóban forgó munkában mi volt a pályázó része. 

– 2009. februárjában az MTA DAB közgyűlésén kerül sor az e pályázatok alapján el-
nyert támogatások kihirdetésére. 

A pályázat ügyében az MTA DAB vezetősége dönt. A beérkezett pályázatoktól függő-
en a kategóriák összege átcsoportosítható. 

Debrecen, 2008. április 24. 

  MTA DAB vezetőség 
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Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 
és „A tudományért a régióban” Alapítvány 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 
tudományos művek kiadásának támogatására 

  
 

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága, elsősorban illetékes-
ségi és működési körzetében (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében) pályázatot hirdet tudományos művek kiadásának támogatására. 

Pénzbeli támogatást lehet kérni tudományos könyvek, periodikák vagy közlemények 
megjelentetéséhez. A pályázónak kellő indoklással elkészített, a kiadó által igazolt rész-
letes pályázati tervet kell benyújtania, amely tartalmazza a kiadvány megjelentetésének 
várható időpontját, a kért támogatás felhasználásának módját és a terjesztési kör megje-
lölését. 

Pályázni legfeljebb 120 ezer forintig terjedő támogatás elnyerésére lehet, az MTA Deb-
receni Területi Bizottság Székháza címén (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.).  
 
A pályázatoknak 2008. december 12-ig kell beérkezniük. 

2009. februárjában az MTA DAB Közgyűlésén kerül sor az e pályázatok alapján el-
nyert támogatások kihirdetésére. Az elnyert összegeket közvetlenül a kiadóhoz utal-
juk. 

A pályázat elnyerőitől a kiadvány megjelenésekor egy példányt kérünk az MTA DAB 
számára. 

A pályázat ügyében az MTA DAB vezetősége dönt. A beérkezett pályázatoktól függően 
a kategóriák összege átcsoportosítható. 

 

Debrecen, 2008. április 24. 

  

                                                                                   MTA DAB vezetőség 
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Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 
és „A tudományért a régióban” Alapítvány 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 
a kutatással nem hivatásszerűen foglalkozók részére 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága elsősorban illetékessé-
gi és működési körzetében (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében) pályázatot hirdet a kutatással nem hivatásszerűen foglalkozók (or-
vosok, középiskolai tanárok, lelkészek, mérnökök stb.) számára. 

Pénzügyi támogatást lehet kérni kisebb arányú, tudományos igényű kutatások (szocioló-
giai, felmérések, levéltári kutatások, diákok bevonásával végzendő kísérletek, stb.) foly-
tatására megfelelő szakmai és pénzügyi terv (utazásokra, anyagbeszerzésre, stb.) benyúj-
tásával legfeljebb 50 000 Ft-ig. Előnyben részesül, aki már publikációval bizonyította 
eredményességét. 

A pályázatoknak 2008. december 12-ig kell beérkezniük az MTA Debreceni Területi 
Bizottság Székháza címére (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.). 

A döntés kihirdetése a következő évi közgyűlésen (2009. februárjában) történik. A ku-
tatási támogatás a 2009 év folyamán használható fel, az akkor előírt feltételek szerint. A 
támogatást nyert kutatóknak 2009. december 31-ig rövid jelentést kell készíteniük elért 
eredményeikről. 

A pályázatok ügyében az MTA DAB vezetősége dönt. A beérkezett pályázatoktól füg-
gően a kategóriák összege átcsoportosítható. 

 

Debrecen, 2008. április 24. 

                                                                             az MTA DAB  vezetőség 
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Debrecen) 
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Szabadfalvi József jogtörténész, egyetemi tanár (Miskolci Egyetem –  

Miskolc) 
Szegedi Gyula orvos, akadémikus, egyetemi tanár (Debreceni Egyetem 

– Debrecen) 
Szász Tibor közgazdász, címzetes egyetemi tanár (Debreceni Egye-

tem – Debrecen) 
Szűcs Ernő történész, ny. főiskolai tanár (Debrecen) 
Tóth Kálmán PhD hallgató (ELTE – Budapest) 
Vági Attila egyetemi hallgató (Debreceni Egyetem – Debrecen) 
Venkovits Balázs PhD hallgató (Debreceni Egyetem – Debrecen) 
Végh László fizikus, tudományos főmunkatárs (MTA Atommagkuta-

tó Intézete – Debrecen) 
Vitéz Ferenc etnográfus, újságíró, főiskolai docens (Kölcsey Ferenc 

Református Tanítóképző Főiskola – Debrecen) 
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