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Az OTKA Bizottság az 1990-ben benyújtott pályázatok tá
mogatásáról 1991. március 4-én döntött

A beérkezett pályázatok száma: 3283 db
A támogatott pályázatok száma: 2035 db

A támogatások időtartama: 1-4 év (1991-1994)

A támogatási összegek szakkollégiumonkénti megoszlása: 
- társadalomtudomány 18,7% 
- élő természettudomány 36,5% 
- élettelen természettudomány 44,8%

E lista - amely az 1991. március 4-i állapotot tükrözi - tu
dományos osztályonként, azon belül szakbizottságonként 
tartalmazza a pályázat OTKA azonosító számát, a témave
zető nevét, a téma megnevezését és az 1991-re adott támo
gatás összegét ezer forintban (nem kerekített értékkel).

^■MAGYAR-
N YOS A KA DÉMIA 

^KÖNYVTÁRA





I. Nyelv- és irodalomtudományok Osztálya

Irodalomtudományi Bizottság
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Bojtár Endre: A magyar irodalom közép- és kelet-európai kapcsolatai
és párhuzamai a két világháború között (szintézis előkészítése) 600 eFt
Dávidházi Péter. Munkatársaimmal el kívánjuk készíteni Kölcsey 
Ferenc összes műveinek kritikai kiadását, nyolc kötetben 1200 eFt
Láng József: Babits Mihály műveinek kritikai kiadása 1800 eFt
Kókay György: "A magyar irodalomtörténet bibliográfiája" keretében 
készülő utolsó kötetek munkálatainak befejezése: 4. kötet (1849-1905, 
személyi rész II), 5. kötet (1905-1970, általános rész) 500 eFt
Veres András: Bevezetés az irodalomértelmezésbe 400 eFt
Hopp Lajos: A magyarországi elbeszélő áhítati irodalom európai 
kapcsolatai a barokk korban 300 eFt
Fried István: Osztrák-magyar irodalmi (kulturális) kapcsolatok. 1. Bécs 
magyar szemmel (19-20. század). 2. A Monarchia a századfordu
lón 100 eFt
Csapodi Csaba: A középkori magyarországi irodalom kéziratainak 
lelőhelykatalógusa 40 eFt
Botka Ferenc: 20. századi magyar írók személyi bibliográfiái 700 eFt
Monok István: A 16-17. század magyarországi olvasmányainak 
számítógépes adatbankja 400 eFt
Ludányi Mária: Szórakoztató funkciójú műnemek a magyar főúri 
udvarokban. Epika és dráma. 15-17. század (monográfia) 24 eFt
Vizkelety András: Magyarországi közgyűjteményekben őrzött kódextö
redékek feltárása és az eredmények publikálása 400 eFt
Hemer János: A világkép és a történeti tudat változása Magyar
országon és Erdélyben 200 eFt
Birck Edit: Magyar irodalmi topográfia 300 eFt
Kabdebó Lóránt: A 20/30-as évekbeli költészettörténeti korszakváltás 
szemléleti-poétikai összetevői 150 eFt
Vigh Árpád: A frankofon országok kulturális identitása 375 eFt
Bókay Antal: Nyelv, nyelvi érintkezés és irodalmi kommunikáció - a 
kognitív tudományok és az irodalomtudomány alapjainak rekonstruk
ciója 125 eFt
Rubovszky Kálmán: Az ifjúsági könyv mint médium 62 eFt
Fodor Adrienné: 15-17. századi könyvtárak, könyvgyűjtők kötetei az 
Egyetemi Könyvtár állományában 120 eFt
Tamai Andor. Irodalom- és tudománytörténet 1450-1850 250 eFt
Kovács Sándor Iván : Zrinyi-kutatások 100 eFt



2264 Fülöp Géza: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1945- 
től 1990-ig 300 eFt

2267 Poszter György: A művészet és a művészetelméleti forma és funkció
változása az ezredforduló küszöbén. Új jelenségek a művészet társa
dalmi vérkeringésében 250 eFt

2452 Székely György: Magyar Színházművészeti Lexikon összeállítása 75 eFt
2658 Vörösné Windisch Éva: Hungarika kézirat-kataszter (külföldi 

gyűjteményekben őrzött újkori hungarika-kéziratok feltárása, nyilván
tartásuk elkészítése) 600 eFt

2764 Sípos Lajos: Babits Mihály levelezésének kritikai kiadása 200 eFt
2832 Bemáth Árpád: Irodalomelméleti kutatások irodalomtörténeti 

vizsgálódások tapasztalatainak általánosításával és a lehetséges világok 
filozófiai és logikai koncepciójának továbbfejlesztésével 100 eFt

3094 Baráthné Hajdú Ágnes: Szeged könyvkiadásának története a kezdetek
től napjainkig 50 eFt

Modem Filológiai Bizottság

490 Vadon Lehel: Az amerikai irodalom fogadtatása Magyarorszá
gon 87 eFt

1675 Rácz István: A mai angolszász líra műfaji jellegzetességei, nyelvi, 
nemzeti és etnikai meghatározottsága, összefüggései a mai magyar 
lírával 50 eFt

1676 Virágos Zsolt: Társadalmi és irodalmi mítoszok a huszadik századi 
amerikai (USA) kultúrában 40 eFt

1690 Gorilovics Tivadar. Elbeszélő műfajok narratológiai-szemiotikai és
történeti vizsgálata a francia irodalomban 100 eFt

2070 Kiss Sándor. A stílus fogalma az újabb francia nyelv- és irodalomtu
dományi kutatásokban (1960-1990) 112 eFt

2077 Masát András: Skandináv nyelvek és irodalmak kutatása 250 eFt
2079 Kulin Katalin: 20. századi latin-amerikai regények narratológiai vizs

gálatai 250 eFt
2214 Kocztur Gizella: Az angol irodalom magyarországi fogadtatása 1772-

1985 között (anglisztikai repertórium) 137 eFt
2215 Kretzoi Sarolta: Az Egyesült Államok és Magyarország: társadalmi 

mozgások és irodalmi mozgalmak és kölcsönhatásaik 137 eFt
2217 Süpek Ottó: A francia epika fejlődéstörténete a kezdetektől a felvilá

gosodásig. (Műfaj- és mentalitástörténeti kutatások) 87 eFt
2255 Kovács István: Lengyel művelődéstörténet a felosztások idején, a

nemesi szabadságharcosok korában (1795-1864) 50 eFt
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Nyelvészeti Bizottság

12 Udvari István: Felső-Magyarország szlovák és magyar nyelvű paraszti 
bevallásai Mária Terézia korából (Fejezetek a magyarországi hivatali 
írásbeliség történetéből)

185 Bassola Péter. Kontrasztív (magyar-német) főnévi valenciaszótár 
készítése

434 Békési Imre: Szemiotikái szövegtan
1941 Vértes Edit: Osztják szöveghagyatékok földolgozása és kiadása
1993 Szíj Enikő: Nyelvrokonság és nemzeti tudat. A finnugor nyelvhasonlítás 

hazai és külföldi forrásainak feltárása
2005 Mikola Tibor. Szamojéd nyelvi adatbank
2147 Tóth Etelka: Számítógépek a nyelvtudományban és a nyelvokta

tásban
2194 Éder Zoltán: Verseghy Ferenc nyelvtudományi munkássága
2197 Nyomárkay István: A magyarországi szláv kéziratok feldolgozása. A 

nyugat-magyarországi horvátok irodalmi nyelvének nyelvtörténeti 
szótára

2257 Hessky Pálné: Frazeográfiai kutatások. Elméleti és gyakorlati kérdések: 
magyar frazeológiai értelmező szótár összeállítása

2258 Rúzsa Imre: A természetes következtetés modellálása a késleltetett in
formáció elvén alapuló dinamikus szemantikai rendszerekben

2266 Zsilka János: Nyelvi mozgásformák: (a) az igék metafórikus jelen
tésének vizsgálatai (b) a főnevek jelentésének vizsgálata (c) az 
ige/főnév belső szerkezetének és lineáris kapcsolódásainak össze
függése

2273 Miskolczy Ambrus: Nyelv, nemzet, nyelvészet. (A magyarországi román 
filológia. Magyar-román nyelvi kölcsönhatások)

2446 Kiefer Ferenc: A magyar nyelv morfológiai rendszere
2828 Zilahi Lajos: Sárréti tájszótár (1991-94 évi anyaggyűjtés)
2839 Földes Csaba: Magyar-német és magyar-orosz igei-névszói szókapcso

latok szótára
2868 H. Tóth Imre: Az ószláv (óbolgár) nyelv 11-12. századi orosz 

szerkesztésű emlékeinek szótárindexe
3203 B. Lőrinczy Éva: Az Új Magyar Tájszótár negyedik kötetének befejező 

(S-Zs) része
3204 Hennán József Pál: A nyelvi rendszer történeti változásának modellje, 

a modell alkalmazása későlatin történeti adatbázis segítségével
3207 Kiss Lajos: A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára
3210 Sz. Bakró-Nagy Marianne: A magyarországi nyelvtudomány bibliográ

fiája
3211 Olaszy Gábor. A köznyelvi magyar beszéd ritmikai és dallam

szerkezetének komplex kutatása
3212 Benkő Loránd: Etymologisches Wörterbuch dér ungarischen Sprache, 

járulékos forráskutatásokkal (a munkálat befejezése)
3214 Szabolcsi Anna: Nyelvelmélet és mesterséges intelligencia

80 eFt

260 eFt
200 eFt
100 eFt

100 eFt
150 eFt

250 eFt
30 eFt

450 eFt

200 eFt

575 eFt

300 eFt

125 eFt
1250 eFt

40 eFt

50 eFt

100 eFt

1650 eFt

500 eFt
3850 eFt

250 eFt

300 eFt

1140 eFt
750 eFt
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3215 Szende Tamás: A magyar köznyelvi beszéd hangtana: folyamat
szervezési jellemzők és változásirányok 250 eFt

3216
3217

Csúcs Sándor. Számítógépes uráli etimológiai archívum 150 eFt
Kemény Gábor. A magyar nyelvművelés története és bibliográfi
ája 250 eFt

3218 Szépe György: A Magyar Köztársaság nyelvi állapota (1) a nem magyar 
anyanyelvű lakosságcsoportok nyelvi helyzete, (2) az egész lakosság 
idegennyelv-ismerete, (3) kétnyelvűség, asszimiláció, anyanyelv-fenn- 
tartás 385 eFt

3219 Réger Zita: Pszicholingvisztikai kutatások magyar nyelvi adatbá
zison 750 eFt

3220
3279

Kontra Miklós: Élőnyelvi vizsgálatok 2000 eFt
E. Abaffy Erzsébet: Régi magyar kéziratos szövegek (kódexek, 
misszilisek, egyéb források) kiadásra való előkészítése és megjelen
tetése 1375 eFt

Néprajzi Bizottság

97 Szabó László: Jász-Nagykun-Szolnok megye néprajzi csoportjainak
folklórja 150 eFt

540 Barabás Jenő: A Délnyugat-Dunántúl történeti, néprajzi kistájai 150 eFt
848 Selmeczi Kovács Attila: A néprajzi tárgyak, tárgyegyüttesek, mint a 

nemzeti kultúra dokumentumai (tárgytörténeti és tipológiai kutatá
sok) 200 eFt

1297 Oláh Gyula: Kelet-Középeurópa parasztsága (agrár-népessége) 
műveltségének és életformája átalakulásának vizsgálata. A hagyo
mányos kultúra felbomlása, a kényszer-kollektivizálás és a meginduló 
kistermelői életforma művelődési problémáinak kutatása 575 eFt

1671 Újváry Zoltán: A vallás etnikai funkciói és szerepe a nemzetiségi
kultúrák fennmaradásában 150 eFt

1673 Újváry Zoltán: A Kárpát-medence cigányságának történeti-néprajzi 
vizsgálata 100 eFt

2328 Örsi Julianna: A nagykun települések társadalomszervezete a 18.sz.-tól 
napjainkig 50 eFt

2473 Pócs Éva: Hatások, konfliktusok és változások az újkor népi menta
litás-történetében. Történeti-néprajzi vizsgálatok 16-18. századi 
levéltári források és kéziratos irodalom alapján 775 eFt

2825 Juhász Antal: Migráció és településtörténet a Duna-Tisza közén a 18.
század elejétől a 20. század közepéig 200 eFt

3109 Szilágyi Miklós: Társadalmi változások és a tradicionális kultúra áta
lakítása Magyarországon a 19-20. században 975 eFt

3110 Vargyas Gábor. Kulturális változás és modernizáció a harmadik vi
lágban 411 eFt
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Ókortudományi Bizottság

588 Maróth Miklós-. Az ókor tudományos öröksége Európában (az arisz- 
totelészi hagyomány) 250 eFt

590 Havas László-. Antik szövegek történelmi és társadalmi kontextusban. 
Az ókori szövegek az adott korban, más korok értelmezésében, egy 
bizonyos kor különböző társadalmi rétegeiben, különböző szellemi 
áramlatokban. 190 eFt

Orientalisztikai Bizottság

629 Sárközi Alice: Magyar mongol expedíció a nyugat-mongóliai sámániz
mus, buddhanizmus, folklór és nyelvjárások tanulmányozására 250 eFt

636 Dévényi Mária Kinga: Komplex elméleti és alkalmazott arab nyelvészeti 
program 225 eFt

2209 Bodor Sándor: Népvallás a Közel-Keleten (muzulmán, zsidó, 
kopt) 250 eFt

3206 Hazai György: A magyar történelem oszmán korszakára vonatkozó tö
rök források feltárása és feldolgozása, bibliográfiai munkálatok 675 eFt

3208 Tőkei Ferenc: Orientalisztikai és egyetemes néprajzi források felku
tatása, feldolgozása és kiadása az Európán kívüli kultúrák tanulmányo
zásához 375 eFt

Zenetudományi Bizottság

203
204

Maróthy János: Kísérleti zenetudomány 750 eFt
Kovalcsik Katalin: Cigány népzenei dialektusok Magyarország 
peremvidékein I 125 eFt

205 Károlyiné Berlász Melinda: A Magyarország Zenetörténete c. sorozat 5. 
kötete első történeti korszaka (1900-1945) zenetörténeti forráskuta
tásainak folytatását és lehetőség szerinti megírását célozza pályáza
tunk 625 eFt

206
207

Dobszay László: Magyar zenetörténeti forráskutatás és kiadás 750 eFt
Felföldi László: Erdély népzenei és néptánchagyományának kutatá
sa 445 eFt
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II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya 1

Filozófiai Bizottság J

28 Blasszauer Béla: Az intézményes szociális gondozás etikai és morális 1
feltételei 100 eFt 1

33 Balogh Tibor. Néhány 20. századi emberkoncepció filozófiai - pszi
chológiai jellemzői: az emberi evolúció posztmodern leírása 125 eFt 1

808 Hronszky Imre: Társadalmi felelősség, csúcstechnológiák és új kihí
vások 125 eFt i

951 Fehér Márta: Kommenzurabilitás és inkommenzurabilitás a teológiai és 
filozófiai (esztétikai) gondolkodás történetében 500 eFt

1658 Mihálydeák Tamás: Szövegreprezentáció az intenzionális logiká
ban 250 eFt

1660 Vajda Mihály: 20. századi filozófia-kézikönyv elkészítése (tanulmányok, 
eredeti szövegek, bibliográfia) 500 eFt

2076 Munkácsy Gyula: Továbbélő és megújuló hagyományok a magyar és a 
nemzetközi filozófiában 300 eFt

2218 Fehér M. István: Az értelmezés elmélete és története A hermeneutika 
mint diszciplína és mint a filozófiai elemzés közege: kialakulása, 
története, a különböző tudományágakhoz való viszonya 500 eFt

2476
2834
2908
3132

Sziklai László: Lukács György életműve 1902-1929 375 eFt
Csejtei Dezső: Az élet- és egzisztenciálfilozófiák története 500 eFt
Redl Károly: A középkori filozófia története 125 eFt
Karádi Éva: Mannheim Károly életművének interdiszciplináris és kon- 
textuális feldolgozása közelgő centenáriuma alkalmából, filozófiai, 
szociológiai, politológiai szempontból a 20. század nagy szellemi 
irányzataival összefüggésben 400 eFt

Művészettörténeti Bizottság

456 Horler Miklós: Magyarország építészeti kőtöredékeinek korpu
sza 2250 eFt

631 Csenkey Éva: Zsolnai forráskutatás 1853-1948 II. szakasz A pécsi Zsol
nai-gyár művészeti tevékenysége és értékelése 250 eFt

633 Batári Ferenc: 15-19. századi török, perzsa és kaukázusi szőnyegek az 
Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. Török szőnyegek magyar
országi köz- és magángyűjteményekben (megkezdett téma országos 
kiterjesztése). 175 eFt

634 Eszláry Éva: Az európai szobrászat emlékei magyar köz- és 
magángyűjteményekben. (13-18. század). 375 eFt

803 Török Gyöngyi: Szárnyasoltárok a középkori Magyarországon 500 eFt
850 Gerszi Teréz: A Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteményének szak

katalógusai 1250 eFt
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851 Urbach Zsuzsa: A Szépművészeti Múzeum régi képtárának szakkataló
gusa. Az európai festészet emlékei (14-18. század). Magyar köz- és 
magángyűjtemények európai festményei 1000 eFt

1968 Granasztói György né: Az OMF gyűjteményeiben (tervtár, fotótár, 
könyvtár) lévő hagyatékok, önálló állagok, gyűjteménycsoportok fond-
jegyzékszerű, tudományos feldolgozása 500 eFt

2067 Németh Lajos: A kortárs magyar képzőművészet (1960-80) stílusten
denciái, egyetemes és közép-kelet-európai kapcsolatai, sajátosságai, ill. 
a kortárs művészet értelmezésének módszertani problémái 250 eFt

2455 Tímár Árpád: Szövegkiadások a magyar művészettörténet, tudo
mánytörténet és művészeti kritika történetéből 900 eFt

3263 Gerevich László: Kolostori művészet kezdetei a 13. században Magyar
országon 50 eFt

Pedagógiai Bizottság

50 Halász Gábor. Az oktatás jövője és az európai kihívás 450 eFt
267 Ballér Endre: Modellváltás a pedagógusképzésben 175 eFt
281 Farkas Péter. A hiányos és formális általános képzettségű fiatalok szak

mai oktatásának kiterjesztése 400 eFt
406 Mihály Ottó: Az. iskola humanizálása 950 eFt
804 Lukács Péter: A magyar felsőoktatás-politikai döntési mechanizmus 

vizsgálata 800 eFt
931 Mesterházi Zsuzsanna: A korrekciós nevelési folyamat alternatíváinak 

kidolgozása 1575 eFt
1314 Koltai Dénes: A felnőttoktatás stabilizációs funkciója a társadalmi-gaz

dasági szerkezetváltás folyamatában 775 eFt
1387 Ágoston György: A tanárképzés, a pedagógia pszichológiai és módszer

tani oktatás története a JATE-n és jogelődjein 1872-1985 225 eFt
1585 Czachesz Erzsébet: Az olvasási nehézségek korai diagnózisa és kom

penzáló programok előkészítése 450 eFt
1622 Csapó Benő: Az ismeretközvetítés és a képességfejlesztés integrá

lása 650 eFt
2146 Medgyes Péter: A tanár szerepe az idegennyelv-tanulás folyamatában 

nyelvpedagógiai, szociálpszichológiai és alkalmazott nyelvészeti vizs
gálat 675 eFt

2272 Kardos József: A történelmi-társadalomtudományi képzés érték
közvetítő és személyiségfejlesztő szerepe 125 eFt

2414 Hársing László: Nyitott gondolkodásra nevelés egyetemeken és 
főiskolákon 50 eFt

2763 Habermann Gusztáv Miklós: Szemantikai és pragmatikai tényezők a 
pedagógiai interakcióban. Az osztálytermi hatalom és ellenőrzés 
szociolingvisztikája és pszicholingvisztikája 200 eFt
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Pszichológiai Bizottság

622 Láng Eszter. A vegetatív reaktivitás pszichofiziológiai vizsgálata em
beren 250 eFt

672 L.-né Engelmayer Ágnes- Specifikus képességdeficitek tükröződése az 
intelligenciastruktúra és a komplex tanulási képesség összefüggéseiben 
különböző gyermekcsoportoknál 250 eFt

1034 Popper Péter. Szelektív módszer az orvosi pályára való személyes al
kalmasság-alkalmatlanság pszichológiai vizsgálatára. (Az orvosi szak
ágazat-választás segítése az egyetemi tanulmányok során és a felvételi 
eljárás korszerűsítése pszichológiai eszközök alkalmazásával) 117 eFt

2314 Kampis György: Nem-szimbolikus folyamatok szerepének vizsgálata az
állati és emberi komplex mentális modellek szerveződésében 250 eFt

1155 Kiss György: A magyar pszichológia 20. századi fejlődésének sajátos
ságai 75 eFt

1311 Klein Sándor: A matematikatanulás pszichológiai problémái az ál
talános iskolában 200 eFt

1312 Kezdi Balázs: Kommunikációs folyamatok szerepének vizsgálata a 
személyiség fejlődésében és a társas interakcióban 250 eFt

1659 Mészáros István: A féltekei lateralizáció, a tudati fejlődés és a tudatál
lapotváltozás összefüggéseinek pszichológiai és pszichofiziológiai vizs
gálata 250 eFt

1664 Bugán Antal: Értékstrukturák változásainak vizsgálata interperszonális 
folyamatokban 250 eFt

2017 Pléh Csaba: A mondatmegértés és mondatclemzés a magyar nyelvben 
kísérleti pszicholingvisztikai és számítógépes nyelvészeti kutatások
alapján 750 eFt

2073 Oláh Attila: A megküzdő viselkedés eredményességének vizsgálata 
különböző stresszorokkal kapcsolatban az alkati személyiségdimenziók *
és az éntudatosság függvényében 190 eFt

2074 Faragó Klára: Történeti-politikai pszichológia. Egy szakterület regene
rálása szakirodalmi és empirikus vizsgálatok alapján 250 eFt

2095 B. Kakas Gizella: Az A-típusú viselkedés, definíciós és diagnosztikai 
problémák 75 eFt

2168 Bányai Éva: A hipnózis szociál-pszichofiziológiai szemléletű kísérleti 
vizsgálata és elemzése 625 eFt

2196 Kalmár Magda: Biológiai és környezeti nevelési feltételek összjátéka a 
veszélyeztetelt újszülöttek pszichikus fejlődésében - különös tekintet
tel a koraszülött, illetve kis születési súlyú gyermekek értelmi képes
ségeinek alakulására 250 eFt

2207 Zétényi Tamás: A vizuális percepció komputációs elmélete 375 eFt
2256> Vargha András: Kommunikációs hatékonyság és személypercepciós 

kompatibilitás párkapcsolatokban 125 eFt
226!l Kulcsár Zsuzsanna: Az. egészséges és kóros személyiség alakulása: 

visclkcdéskontroll hierarchikusan szervezett agyi mechanizmusok füg
gvényében 462 eFt

10



2593 Englander Tibor. Információgyűjtés, információhasznosítás a dön
téselőkészítésben, tervezésben és a társadalmi kockázatok észlelé
sében 375 eFt

2594 Kozéki Béla-. Az autonóm személyiség formálódását elősegítő pedagó
giai éthosz motivációs szempontú multidimenzionális vizsgálata 87 eFt

2595 Karmos György: Elemi akusztikus percepciós folyamatok kognitív pszi- 
chofiziológiai vizsgálata 750 eFt

2596 Czigler István: Az emberi információfeldolgozás alapfolyamatainak 
kölcsönhatásai és változásai felnőtt korban 550 eFt

2597 Marton Lajosné: Vizuális észlelés a szemmozgások szünetében. A 
szöveg olvasásakor a fixációban, ill. a szöveg szavanként történő meg
jelenítésekor létrejövő információfeldolgozás összevetése 125 eFt

2598 Váriné Szilágyi Ibolya: Siker-minták, siker-ideológiák, siker-értékek 
(rétegteóriák a társadalmi érvényesülésről és szabályszerűség
ről) 100 eFt

2599 Fülöp Márta: A rivalizáció jelenségének szociálpszichológiai vizsgálata. 
A rivalizáció és a szociális készségek kapcsolata, szocializációs 
lehetőségei 50 eFt

2600 Ranschburg Jenő: A specifikus tapasztalatok szerepe és az inter
venció lehetőségei a csecsemő és kisgyermekkori intelligencia fej
lődésében 312 eFt

2601 László János: A szociális tudás szerveződése a társas interakciók sza
bályozásában és a szövegmegértésben 375 eFt

2602 Sugáné Kádár Júlia: A korai hangadások funkcionális differenciációjá- 
nak és a verbalizáció folyamatának összefüggései a szoció-emotiv és a 
szoció-kognitiv fejlődéssel 75 eFt

2603 Erős Ferenc: Az identitás mint élettörténeti konstrukció: identitás
szerződés a rendszerválság időszakában 500 eFt

2604 Osman Pétemé: A mentális lexikonhoz való hozzáférést befolyásoló 
tényezők a beszédmegértés zavarainál 142 eFt

2606 Járó Katalin: A tolerancia és a szociális identitás kölcsönhatása az
intézményi értelmiségi szocializáció kezdeti időszakában középiskolai 
diákoknál 100 eFt

2607 Pataki Ferenc: Önéletrajzi narrativumok a helyzeti identitás-aktuali
zálásban: folytonosság és változás 100 eFt

2608 Gervai Judit: A nemek differenciálódása: a szülői személyiség, 
viselkedési modell és értékrend hatása a kisgyermekek szociális 
viselkedésére és nemi sztereotípáira 120 eFt

2609 Gefferth Éva: A tehetség és a kiemelkedő képességek azonosítása és 
iskolai pályafutásuk nyomonkövetése 250 eFt

2611 Halász László: Irodalmi szövegfeldolgozás kultúraközi vizsgálata 75 eFt
2730 Csabai Márta: A jelentésadási folyamat elemzése projektív pszicholó

giai teszt felvétele során: pszichofiziológiai szempont az érvényesség
ellenőrzésében 37 eFt

2896 Horváth György: Probabilisztikus modellek és az item-response-elmélet 
alkalmazhatósága korszerű tesztrendszerek kidolgozására 92 eFt

3280 Barkóczi Ilona: Kísérletek a kreatív gondolkodásmód feltárására 75 eFt
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Régészeti Bizottság

99 Szőke Mátyás: A középkori Visegrád I. A királyi palota (Az ÉK-i 
palota és a kápolna régészeti és építésztörténeti monográfiája) 1150 eFt

114 Gerő Győző: Oszmán-török régészeti emlékek kutatása Magyaror
szágon 87 eFt

117 Gaál István: A közép-európai neolitikum (újkőkor) szociálarcheoló- 
giai, palaeodemográfiai kutatása dél-dunántúli (Tolna és Baranya- 
megyei) minták alapján természettudományos módszerekkel is
mérhető és bizonyítható eredmények nyerése igényével 100 eFt

231 Bökönyi Sándor. Településrégészeti kutatások az Alföldön 2150 eFt
351 Bálint Csanád: A magyar föld és nép korai történetének enciklo

pédiája 1250 eFt
433 Szentpéteri József: Számítógépes adatbázis és publikáció létrehozása a 

Kárpát-medencei avar korszak régészeti lelőhelyeiről, Archáologische 
Denkmáler dér Awarenzeit in Mitteleuropa címmel a Magyar Nemzeti 
Múzeumban 875 eFt

453 Szőke Béla: Pannónia, Illyricum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól 
a középkorig. Mikroregionális kutatások a Dunántúlon (Hahóti 
medence) 1300 eFt

454 Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 2500 eFt
474 Tari Edit: Árpád-kori templomok régészeti kutatása Dél-Pest 

megyében 200 eFt
665 Redő Ferenc: A számítástechnika alkalmazása a régészetben (Országos 

Régészeti Adatbázis) 500 eFt
852 Szilágyi János György: A Szépművészeti Múzeum antik (görög, római, 

etruszk) gyűjteményeinek szakkatalógusa 250 eFt
853 Varga Edith: A Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének 

szakkatalógusa 112 eFt
1162 Költő László: A Somogy megyei Vörs-Papkert régészeti lelőhely kom

plex módszerrel történő feldolgozása 450 eFt
1176 Palágyi Szilvia: A balácai római villagazdaság kutatása 150 eFt
1212 Bartosiewicz László: A neolitikum és bronzkor régészeti történeti kro

nológiája 750 eFt
2259 Kákosy László: Ásatások Egyiptomban 187 eFt
2262 Kubinyi András: Az ELTE régészeti tudományos diákkör őskori, 

ókori, népvándorláskori és középkori régészeti kutatásai ős azok 
feldolgozása 625 eFt

2265 Bóna István: Településtörténeti kutatások a Tisza-vidéken és a 
Dunántúlon (külföldi együttműködésben szerzett, egységes koncep
ciójú településrégészeti programok) 1700 eFt

2761 Gömöri János: Magyarország iparrégészeti lelőhelykatasztere 75 eFt
2793 Sós Ágnes: Mosaburg-Zalavár kialakulása és történeti, kulturális kap

csolatai (9-11. század). Az 1973-tól folyamatos zalavári feltárások 
eredményeinek feldolgozása a téma címében jelölt fő szempontok 
alapján 125 eFt 
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2794

2795
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22

176

670

806

1969

2096
2613

2907

14

16

29

34

T. Dobosi Viola: A magyarországi felsőpaleolitikum történeti vázla
ta
Kovács Tibor. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi kataló
gusai
Nagy Mihály. Belső-Pannónia településhálózata
Tóth Endre: Római átkutatás a Dunántúlon

Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság

Szilágyi Gábor. A magyar fotográfia története : A fémképtől a holo
gráfiáig, 1839-1985
Járó Márta: Történelmi korok textíliáin lévő fémek (fémszálak, fém
porok) fémsók (pigmentek), valamint a pigmentek, illetve a fémporok 
rögzítéséhez használt ragasztó- és kötőanyagok elemzésére alkalmas 
komplex, műszeres analitikai vizsgálati módszer kidolozása ill. a már 
alkalmazott módszer továbbfejlesztése
Kócziánné Szentpét Erzsébet: A közlekedési muzeológia kézikönyve. 
Módszertani ismeretek és olyan specifikumok kidolgozása, amelyek 
művelése már tudományos színvonalú és csak vagy jórészt csak a köz
lekedéssel foglalkozó műszaki múzeumokban fordul elő
Hronszky Imre: A technika társadalmi konstrukciója közelítésmód a 
mai technikatörténet írásban
Bíró Gábor. A magyarországi műszaki- és természettudományok 
története, helye és szerepe 19-20. század egyetemes tudományos 
életében
Endrei Walter. Kutatások a magyar technikatörténet körében
Sulyokné Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés történetének 
19. századi tárgyi forrásai
N. Kiss István: A magyarországi mértékek és mérőeszközök felmérése, 
elsősorban a múzeumi gyűjtemények alapján. A tárgyi emlékanyagot 
tükröző mértéktörténeti szótár előkészítése

Történettudományi Bizottság

Romsics Ignác: Magyar kisebbségek a két világháború között 1919-től 
1938/1941-ig
Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár dualizmuskori 
(1867-1918) történetének feltárása eredeti irattári és levéltári doku
mentumok alapján
Tolnay Gábor. A Horthy-korszak földbirtokpolitikájának - főleg az 
1920. évi XXXVI. és az 1936. évi XXVII. törvénycikkek és az ezekhez 
kapcsolt jogszabályok - végrehajtása Jász-Nagykun-Szolnok és Békés 
vármegyékben
N. Szabó József: Kultúra és politika. Művelődéspolitika a posztplura
lista Magyarországon. (1946 ősze - 1948)

75 eFt

525 eFt
150 eFt
150 eFt

150 eFt

500 eFt

150 eFt

75 eFt

650 eFt
500 eFt

125 eFt

175 eFt

275 eFt

45 eFt

50 eFt

43 eFt
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241 Szászi Ferenc: Külföldre vándorlás az ország északkeleti megyéi
ből (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 1941-1989 
között 50 eFt

277 Sípos Péter. A Magyar-Osztrák Akadémiai Munkásmozgalomtörténeti 
Vegyesbizottság szervezésében és irányításával kutatómunka, publiká
ciós tevékenység és konferenciák szervezése a két ország társadalmi
politikai mozgalmainak komparatív vizsgálatára 1918-tól a jelenkorig 
terjedő évtizedekben 35 eFt

305 Krizsán László: Magyar kutatók szerepe Afrika és Ázsia földjének és 
társadalmainak tudományos megismerésében 75 eFt

327 Giczi Zsolt: A katolikus egyház szociális-karitatív és kulturális 
tevékenysége Szegeden a két világháború között 16 eFt

329 Kristó Gyula: Anjou-kori oklevéltár 575 eFt
334 Litván György: Az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos történeti 

kutatás és az ezzel foglalkozó dokumentációs és kutatóintézet 
megalapozása 775 eFt

347 Katona Tamás: Deák Ferenc leveleinek összeállítása egy tervezett 
Deák-összkiadás számára. Az összkiadás tervének elkészítése
Megjegyzés: a 985-ös pályázathoz kapcsolva

375 Tímár Lajos: A városi gazdasági elit a két világháború között 137 eFt
392 Bácskai Vera: A középiskolás szerepe a polgári átalakulásban. 1777- 

1849 325 eFt
455 Ladányi Andor. Klebelsberg felsőoktatási és tudománypolitikája 17 eFt
496 Na^ József: A magyar parasztság gazdasági, társadalmi és szociális 

helyzete az 1950-es években (Az MDP parasztpolitikája) 87 eFt
506 Faragó Tamás: Nagyvárosi társadalomszerkezet Magyarországon az 

iparosítás előtt 150 eFt
531 Szűcs László: A Magyar Minisztertanács (1944) 1945-1947 évi jegy

zőkönyveinek tudományos igényű (bevezető tanulmánnyal, 
jegyzetekkel ellátott) publikálása 4 kötetben 187 eFt

532 G. Vass István: Vállalati adattár 1945-1950. A II. világháború befe
jezése után tovább működő, illetve újonnan létesült ipari, építőipari 
cégek és pénzintézetek, valamint az ezek államosítása nyomán létrejött 
vállalatok legfontosabb adatai 187 eFt

533 Dóka Klára: Újkori és legújabbkori irattani kutatások 50 eFt
578 Benedek Gábor. Tisztviselői migráció a neoabszolitikus állam felbom

lása idején 56 eFt
664 Gyekiczki András: Történelmi, társadalmi és politikai kulcsszavak 

Magyarországon 225 eFt
675 Pálmány Béla: A magyarországi nemesség társadalmi tagolódása, bir

tok- (vagyoni, jövedelmi) viszonyai, a vármegyei vezetésben való 
részvétele 1790-1815 között (társadalomtörténeti, történeti statisztikai 
alapkutatás) 187 eFt

798 Solymosi László: Észak-dunántúli vármegyék történeti helységnévtára
(1773-1808) 95 eFt

799 Éri István: Kézművesipartörténeti kutatások 132 eFt
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858 Jemnitz János: Társadalmi, politikai és kulturális progresszió Nyugat- 
Európában a 19. század közepétől napjainkig (Anglia, Franciaország, 
Belgium, Olaszország és Spanyolország összehasonlításával) 175 eFt

859 Spira György: A magyar forradalom felszámolására irányuló ellenfor
radalmi szervezkedés 1848-ban 47 eFt

948 Rathmann János: A magyar felvilágosodás korának kultur- és 
eszmetörténeti vizsgálata (wolffiánusok, kantiánusok, kamerális 
iskolák, királyi akadémiák) 50 eFt

963 Palasik Mária: Az érdekérvényesítés lehetőségei és formái Magyar
országon 1957 és 1967 között 43 eFt

974 Glatz Ferenc: Magyarország történeti atlasza 950 eFt
975 Glatz Ferenc: Magyarország történetének rövid históriája 187 eFt
976 Pók Attila: Az MTA Történettudományi Intézetében készülő munkák 

kiadása 825 eFt
977 Niederhauser Emil: Dunatáji kutatások 837 eFt
978 Niederhauser Emil: A Magyarországon 1990 és 1993 között megjelent 

történeti munkák bibliográfiája 325 eFt
979 Engel Pál: Az Árpád-kor történetének kutatása. A késő-Árpád-kor 

(1196-1301) nem királyi okleveleinek kritikai jegyzéke 525 eFt
980 Engel Pál: Középkori és koraújkori életrajzi adattár 562 eFt
981 Szakály Ferenc: A magyarországi török hódoltság gazdaságtörténete, 

1541 és 1593 között 375 eFt
982 Somogyi Éva: Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanács 

jegyzőkönyveinek sajtó alá rendezése 937 eFt
983 Szász Zoltán: Széchenyi István levelezésének kritikai kiadása 375 eFt
984 Lackó Miklós: A magyar művelődés története a 20. században 262 eFt
985 Hanák Péter. Deák Ferenc művei 

Megjegyzés: a 347-es pályázattal együtt 325 eFt
986 Hanák Péter. A polgárosodás Magyarországon a 19-20. században.

Városi és vidéki társadalom 465 eFt
987 Vida István: A második világháború utáni Magyarország törté

netének kutatása. Iratok Magyarország 1945 utáni történetéhez 
(1945-1958) 500 eFt

1099 Forrai Judit: A prostitúció mint deviancia. Társadalmi kezelésére 
irányuló kísérletek, különös tekintettel a fertőző nemibetegségek nép
betegséggé válásának időszakára (Magyarország, 1880-1910) 45 eFt

1140 Maróti Egon: Tanulmányok az antik sport és versenyjátékok 
történetéhez 1. A deiphói Pythis versenyjátékai 2. Tanulmányok a 
görög pentatlon problémakörében 22 eFt

1304 F. Font Márta: Az Árpád-kori magyar történelem ó-orosz nyelvű forrá
sai. A 12. századra vonatkozó szövegek publikálása, fordítása 46 eFt

1583 Olajos Terézia: Bizánc és a Duna-vidék népei lustinianos császár utó
dai alatt 55 eFt

1591 Nagy László: Modernizációs törekvések és hatalmi viszonyok a Nyugat- 
Mcditerráncumban (19-20. század). 62 eFt
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Pszichológiai Bizottság

2168 Bányai Éva: A hipnózis szociál-pszichofiziológiai szemléletű kísérleti 
vizsgálata és elemzése 625 eFt

622 Láng Eszter: A vegetatív reaktivitás pszichofiziológiai vizsgálata em
beren 250 eFt

672 L.-né Engelmayer Ágnes: Specifikus képességdeficitek tükröződése az
intelligenciastruktúra és a komplex tanulási képesség összefüggéseiben 
különböző gyermekcsoportoknál 250 eFt

1034 Popper Péter: Szelektív módszer az orvosi pályára való személyes al
kalmasság-alkalmatlanság pszichológiai vizsgálatára. (Az orvosi szak
ágazat-választás segítése az egyetemi tanulmányok során és a felvételi 
eljárás korszerűsítése pszichológiai eszközök alkalmazásával) 117 eFt

1155 Kiss György: A magyar pszichológia 20. századi fejlődésének sajátos
ságai 75 eFt

1311 Klein Sándor: A matematikatanulás pszichológiai problémái az ál
talános iskolában 200 eFt

1312 Kezdi Balázs: Kommunikációs folyamatok szerepének vizsgálata a 
személyiség fejlődésében és a társas interakcióban 250 eFt

1659 Mészáros István: A féltekei lateralizáció, a tudati fejlődés és a tudatál
lapotváltozás összefüggéseinek pszichológiai és pszichofiziológiai vizs
gálata 250 eFt

1664 Bugán Antal: Értékstrukturák változásainak vizsgálata interperszonális 
folyamatokban 250 eFt

2017 Pléh Csaba: A mondatmegértés és mondatelemzés a magyar nyelvben
kísérleti pszicholingvisztikai és számítógépes nyelvészeti kutatások 
alapján 750 eFt

2073 Oláh Attila: A megküzdő viselkedés eredményességének vizsgálata 
különböző stresszorokkal kapcsolatban az alkati személyiségdimenziók *
és az éntudatosság függvényében 190 eFt

2074 Faragó Klára: Történeti-politikai pszichológia. Egy szakterület regene
rálása szakirodalmi és empirikus vizsgálatok alapján 250 eFt

2095> B. Kakas Gizella: Az A-típusú viselkedés, definíciós és diagnosztikai 
problémák 75 eFt

2196 Kalmár Magda: Biológiai és környezeti nevelési feltételek összjátéka a 
veszélyeztetett újszülöttek pszichikus fejlődésében - különös tekintet
tel a koraszülött, illetve kis születési súlyú gyermekek értelmi képes
ségeinek alakulására 250 eFt

2207 Zétényi Tamás: A vizuális percepció komputációs elmélete 375 eFt
2256 Vargha András: Kommunikációs hatékonyság és személypercepciós

kompatibilitás párkapcsolatokban 125 eFt
2261 Kulcsár Zsuzsanna: Az egészséges és kóros személyiség alakulása: 

viselkedéskontroll hierarchikusan szervezett agyi mechanizmusok füg
gvényében 462 eFt

2314 Kampis György’: Nem-szimbolikus folyamatok szerepének vizsgálata az
állati és emberi komplex mentális modellek szerveződésében 250 eFt
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2593 Englander Tibor. Információgyűjtés, információhasznosítás a dön
téselőkészítésben, tervezésben és a társadalmi kockázatok észlelé
sében

2594 Kozéki Béla: Az autonóm személyiség formálódását elősegítő pedagó
giai éthosz motivációs szempontú multidimenzionális vizsgálata

2595 Karmos György: Elemi akusztikus percepciós folyamatok kognitív pszi- 
chofiziológiai vizsgálata

2596 Czigler István: Az emberi információfeldolgozás alapfolyamatainak 
kölcsönhatásai és változásai felnőtt korban

2597 Marton Lajosné: Vizuális észlelés a szemmozgások szünetében. A 
szöveg olvasásakor a fixádéban, ill. a szöveg szavanként történő meg
jelenítésekor létrejövő információfeldolgozás összevetése

2598 Váriné Szilágyi Ibolya: Siker-minták, siker-ideológiák, siker-értékek 
(rétegteóriák a társadalmi érvényesülésről és szabályszerűség
ről)

2599 Fülöp Márta: A rivalizáció jelenségének szociálpszichológiai vizsgálata. 
A rivalizáció és a szociális készségek kapcsolata, szocializációs 
lehetőségei

2600 Ranschburg Jenő: A specifikus tapasztalatok szerepe és az inter
venció lehetőségei a csecsemő és kisgyermekkori intelligencia fej
lődésében

2601 László János: A szociális tudás szerveződése a társas interakciók sza
bályozásában és a szövegmegértésben

2602 Sugáné Kádár Júlia: A korai hangadások funkcionális differenciációjá- 
nak és a verbalizáció folyamatának összefüggései a szoció-emotiv és a 
szoció-kognitiv fejlődéssel

2603 Erős Ferenc: Az identitás mint élettörténeti konstrukció: identitás
szerződés a rendszerválság időszakában

2604 Osman Pétemé: A mentális lexikonhoz való hozzáférést befolyásoló 
tényezők a beszédmegértés zavarainál

2606 Járó Katalin: A tolerancia és a szociális identitás kölcsönhatása az 
intézményi értelmiségi szocializáció kezdeti időszakában középiskolai 
diákoknál

2607 Pataki Ferenc: Önéletrajzi narrativumok a helyzeti identitás-aktuali
zálásban: folytonosság és változás

2608 Gervai Judit: A nemek differenciálódása: a szülői személyiség, 
viselkedési modell és értékrend hatása a kisgyermekek szociális 
viselkedésére és nemi sztereotípáira

2609 Gefferth Éva: A tehetség és a kiemelkedő képességek azonosítása és 
iskolai pályafutásuk nyomonkövetése

2611 Halász László: Irodalmi szövegfeldolgozás kultúraközi vizsgálata
2730 Csabai Márta: A jelentésadási folyamat elemzése projektív pszicholó

giai teszt felvétele során: pszichofiziológiai szempont az érvényesség 
ellenőrzésében

2896 Horváth György: Probabilisztikus modellek és az item-response-elmélet 
alkalmazhatósága korszerű tesztrendszerek kidolgozására

3280 Barkóczi Ilona: Kísérletek a kreatív gondolkodásmód feltárására

375 eFt

87 eFt

750 eFt

550 eFt

125 eFt

100 eFt

50 eFt

312 eFt

375 eFt

75 eFt

500 eFt

142 eFt

100 eFt

100 eFt

120 eFt

250 eFt
75 eFt

37 eFt

92 eFt
75 eFt
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Régészeti Bizottság

99 Szőke Mátyás: A középkori Visegrád I. A királyi palota (Az ÉK-i 
palota és a kápolna régészeti és építésztörténeti monográfiája) 1150 eFt

114 Gerő Győző: Oszmán-török régészeti emlékek kutatása Magyaror
szágon 87 eFt

117 Gaál István: A közép-európai neolitikum (újkőkor) szociálarcheoló- 
giai, palaeodemográfiai kutatása dél-dunántúli (Tolna és Baranya- 
megyei) minták alapján természettudományos módszerekkel is 
mérhető és bizonyítható eredmények nyerése igényével 100 eFt

231 Bökönyi Sándor. Településrégészeti kutatások az Alföldön 2150 eFt
351 Bálint Csanád: A magyar föld és nép korai történetének enciklo

pédiája 1250 eFt
433 Szentpéteri József: Számítógépes adatbázis és publikáció létrehozása a 

Kárpát-medencei avar korszak régészeti lelőhelyeiről, Archáologische 
Denkmáler dér Awarenzeit in Mitteleuropa címmel a Magyar Nemzeti 
Múzeumban 875 eFt

453 Szőke Béla: Pannónia, Illyricum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól 
a középkorig. Mikroregionális kutatások a Dunántúlon (Hahóti 
medence) 1300 eFt

454 Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 2500 eFt
474 Tari Edit: Árpád-kori templomok régészeti kutatása Dél-Pest 

megyében 200 eFt
665 Redő Ferenc: A számítástechnika alkalmazása a régészetben (Országos 

Régészeti Adatbázis) 500 eFt
852 Szilágyi János György: A Szépművészeti Múzeum antik (görög, római, 

etruszk) gyűjteményeinek szakkatalógusa 250 eFt
853 Varga Edith: A Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének 

szakkatalógusa 112 eFt
1162 Költő László: A Somogy megyei Vörs-Papkert régészeti lelőhely kom

plex módszerrel történő feldolgozása 450 eFt
1176 Palágyi Szilvia: A balácai római villagazdaság kutatása 150 eFt
1212 Bartosiewicz László: A neolitikum és bronzkor régészeti történeti kro

nológiája 750 eFt
2259 Kákosy László: Ásatások Egyiptomban 187 eFt
2262 Kubinyi András: Az. ELTE régészeti tudományos diákkör őskori, 

ókori, népvándorláskori és középkori régészeti kutatásai és azok 
feldolgozása 625 eFt

2265 Bóna István: Településtörténeti kutatások a Tisza-vidéken és a 
Dunántúlon (külföldi együttműködésben szerzett, egységes koncep
ciójú településrégészeti programok) 1700 eFt

2761 Gömöri János: Magyarország iparrégészeti lelőhelykatasztere 75 eFt
2793 Sós Ágnes: Mosaburg-Zalavár kialakulása és történeti, kulturális kap

csolatai (9-11. század). Az 1973-tól folyamatos zalavári feltárások 
eredményeinek feldolgozása a téma címében jelölt fő szempontok 
alapján 125 eFt
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2794

2795

2796
2797

T. Dobosi Viola: A magyarországi felsőpaleolitikum történeti vázla
ta
Kovács Tibor. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi kataló
gusai
Nagy Mihály: Belső-Pannónia településhálózata
Tóth Endre: Római átkutatás a Dunántúlon

75 eFt

525 eFt
150 eFt
150 eFt

Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság

22 Szilágyi Gábor. A magyar fotográfia története : A fémképtől a holo
gráfiáig, 1839-1985 150 eFt

176 Járó Márta: Történelmi korok textíliáin lévő fémek (fémszálak, fém
porok) fémsók (pigmentek), valamint a pigmentek, illetve a fémporok 
rögzítéséhez használt ragasztó- és kötőanyagok elemzésére alkalmas 
komplex, műszeres analitikai vizsgálati módszer kidolozása ill. a már 
alkalmazott módszer továbbfejlesztése 500 eFt

670 Kócziánné Szentpét Erzsébet: A közlekedési muzeológia kézikönyve. 
Módszertani ismeretek és olyan specifikumok kidolgozása, amelyek 
művelése már tudományos színvonalú és csak vagy jórészt csak a köz
lekedéssel foglalkozó műszaki múzeumokban fordul elő 150 eFt

806 Hronszky Imre: A technika társadalmi konstrukciója közelítésmód a 
mai technikatörténet írásban 75 eFt

1969 Bíró Gábor. A magyarországi műszaki- és természettudományok 
története, helye és szerepe 19-20. század egyetemes tudományos 
életében 650 eFt

2096 Endrei Walter. Kutatások a magyar technikatörténet körében 500 eFt
2613 Sulyokné Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés történetének 

19. századi tárgyi forrásai 125 eFt
2907 N. Kiss István: A magyarországi mértékek és mérőeszközök felmérése, 

elsősorban a múzeumi gyűjtemények alapján. A tárgyi emlékanyagot 
tükröző mértéktörténeti szótár előkészítése 175 eFt

Történettudományi Bizottság

14 Romsics Ignác: Magyar kisebbségek a két világháború között 1919-től 
1938/1941-ig 275 eFt

16 Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár dualizmuskori 
(1867-1918) történetének feltárása eredeti irattári és levéltári doku
mentumok alapján 45 eFt

29 Tolnay Gábor. A Horthy-korszak földbirtokpolitikájának - főleg az 
1920. évi XXXVI. és az 1936. évi XXVII. törvénycikkek és az ezekhez 
kapcsolt jogszabályok - végrehajtása Jász-Nagykun-Szolnok és Békés 
vármegyékben 50 eFt

34 N. Szabó József: Kultúra és politika. Művelődéspolitika a posztplura
lista Magyarországon. (1946 ősze - 1948) 43 eFt

13



241 Szászi Ferenc: Külföldre vándorlás az ország északkeleti megyéi
ből (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 1941-1989 
között 50 eFt

277 Sípos Péter. A Magyar-Osztrák Akadémiai Munkásmozgalomtörténeti 
Vegyesbizottság szervezésében és irányításával kutatómunka, publiká
ciós tevékenység és konferenciák szervezése a két ország társadalmi
politikai mozgalmainak komparatív vizsgálatára 1918-tól a jelenkorig 
terjedő évtizedekben 35 eFt

305 Krizsán László: Magyar kutatók szerepe Afrika és Ázsia földjének és 
társadalmainak tudományos megismerésében 75 eFt

327 Giczi Zsolt: A katolikus egyház szociális-karitatív és kulturális 
tevékenysége Szegeden a két világháború között 16 eFt

329 Kristó Gyula: Anjou-kori oklevéltár - 575 eFt
334 Litván György: Az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos történeti 

kutatás és az ezzel foglalkozó dokumentációs és kutatóintézet 
megalapozása 775 eFt

347 Katona Tamás: Deák Ferenc leveleinek összeállítása egy tervezett 
Deák-összkiadás számára. Az összkiadás tervének elkészítése
Megjegyzés: a 985-ös pályázathoz kapcsolva

375 Tímár Lajos: A városi gazdasági elit a két világháború között 137 eFt
392 Bácskai Vera: A középiskolás szerepe a polgári átalakulásban. Y1T1- 

1849 325 eFt
455 Ladányi Andor. Klebelsberg felsőoktatási és tudománypolitikája 17 eFt
496 Nagy József: A magyar parasztság gazdasági, társadalmi és szociális 

helyzete az 1950-es években (Az MDF parasztpolitikája) 87 eFt
506 Faragó Tamás: Nagyvárosi társadalomszerkezet Magyarországon az 

iparosítás előtt 150 eFt
531 Szűcs László: A Magyar Minisztertanács (1944) 1945-1947 évi jegy

zőkönyveinek tudományos igényű (bevezető tanulmánnyal, 
jegyzetekkel ellátott) publikálása 4 kötetben 187 eFt

532 G. Vass István: Vállalati adattár 1945-1950. A II. világháború befe
jezése után tovább működő, illetve újonnan létesült ipari, építőipari 
cégek és pénzintézetek, valamint az ezek államosítása nyomán létrejött 
vállalatok legfontosabb adatai 187 eFt

533 Dóka Klára: Újkori és legújabbkori irattani kutatások 50 eFt
578 Benedek Gábor. Tisztviselői migráció a neoabszolitikus állam felbom

lása idején 56 eFt
664 Gyekiczki András: Történelmi, társadalmi és politikai kulcsszavak 

Magyarországon 225 eFt
675 Pálmány Béla: A magyarországi nemesség társadalmi tagolódása, bir

tok- (vagyoni, jövedelmi) viszonyai, a vármegyei vezetésben való 
részvétele 1790-1815 között (társadalomtörténeti, történeti statisztikai 
alapkutatás) 187 eFt

798 Solymosi László: Észak-dunántúli vármegyék történeti helységnévtára 
(1773-1808) ™ 6 95 eFt

799 Éri István: Kézművesipartörténeti kutatások 132 eFt
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858 Jemnitz János-. Társadalmi, politikai és kulturális progresszió Nyugat-
Európában a 19. század közepétől napjainkig (Anglia, Franciaország, 
Belgium, Olaszország és Spanyolország összehasonlításával) 175 eFt

859 Spira György: A magyar forradalom felszámolására irányuló ellenfor
radalmi szervezkedés 1848-ban 47 eFt

948 Rathmann János: A magyar felvilágosodás korának kultur- és 
eszmetörténeti vizsgálata (wolffiánusok, kantiánusok, kamerális
iskolák, királyi akadémiák) 50 eFt

963 Palasik Mária: Az érdekérvényesítés lehetőségei és formái Magyar
országon 1957 és 1967 között 43 eFt

974 Glatz Ferenc: Magyarország történeti atlasza 950 eFt
975 Glatz Ferenc: Magyarország történetének rövid históriája 187 eFt
976 Pók Attila: Az MTA Történettudományi Intézetében készülő munkák 

kiadása 825 eFt
977 Niederhauser Emil: Dunatáji kutatások 837 eFt
978 Niederhauser Emil: A Magyarországon 1990 és 1993 között megjelent 

történeti munkák bibliográfiája 325 eFt
979 Engel Pál: Az Árpád-kor történetének kutatása. A késő-Árpád-kor 

(1196-1301) nem királyi okleveleinek kritikai jegyzéke 525 eFt
980 Engel Pál: Középkori és koraújkori életrajzi adattár 562 eFt
981 Szakály Ferenc: A magyarországi török hódoltság gazdaságtörténete, 

1541 és 1593 között 375 eFt
982 Somogyi Éva: Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanács 

jegyzőkönyveinek sajtó alá rendezése 937 eFt
983 Szász Zoltán: Széchenyi István levelezésének kritikai kiadása 375 eFt
984 Lackó Miklós: A magyar művelődés története a 20. században 262 eFt
985 Hanák Péter. Deák Ferenc művei 

Megjegyzés: a 347-es pályázattal együtt 325 eFt
986 Hanák Péter. A polgárosodás Magyarországon a 19-20. században.

Városi és vidéki társadalom 465 eFt
987 Vida István: A második világháború utáni Magyarország törté

netének kutatása. Iratok Magyarország 1945 utáni történetéhez 
(1945-1958) 500 eFt

1099 Forrai Judit: A prostitúció mint deviancia. Társadalmi kezelésére 
irányuló kísérletek, különös tekintettel a fertőző nemibetegségek nép
betegséggé válásának időszakára (Magyarország, 1880-1910) 45 eFt

1140 Maród Egon: Tanulmányok az antik sport és versenyjátékok 
történetéhez 1. A deiphói Pythis versenyjátékai 2. Tanulmányok a 
görög pentatlon problémakörében 22 eFt

1304 F. Font Márta: Az Árpád-kori magyar történelem ó-orosz nyelvű forrá
sai. A 12. századra vonatkozó szövegek publikálása, fordítása 46 eFt

1583 Olajos Terézia: Bizánc és a Duna-vidék népei lustinianos császár utó
dai alatt 55 eFt

1591 Nagy László: Modernizációs törekvések és hatalmi viszonyok a Nyugat- 
Mediterráncumban (19-20. század). 62 eFt
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1610 Feiszt György: Győr, Moson, Sopron és Vas vármegyék 1711 előtti 
nemesi közgyűlési jegyzőkönyvi regestáinak kiadása 212 eFt

1678 Menyhárt Lajos: A magyar liberalizmus történeti gyökerei, sajátosságai 
és fejlődési szakaszai, kitekintéssel Kelet-Közép-Európára 87 eFt

1679 Szendrey István: A Tiszántúl agrárnépessége és mezőgazdasága a 18.
században 57 eFt

1680 Szőke Domonkos: A konzervatív politikai ideológiák jellemzői a két 
világháború közötti Magyarországon 50 eFt

1687 Rácz István: Gazdálkodási típusok a rendi korszak végén 62 eFt
1688 Orosz István: Debrecen város társadalmának történeti rekonstrukciója 

- 1869 150 eFt
1689 Orosz István: A 16-20. századi közép-európai regionális agrárfejlődés 

összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel az új jelenségekre 225 eFt
1693 Újváry Zoltán: A csehszlovákiai magyarság néprajzi kutatása 125 eFt
1931 Kozák Gyula: Teljes életútinterjúk készítése az elmúlt történelmi kor

szak jelentős személyiségeivel, gazdasági és politikai vezetőkkel, a tu
dományos, kulturális és művészeti élet prominens alakjaival 250 eFt

1932 Csató Tamás: Kis gazdasági szervezetek (kisvállalatok) az elmúlt száz 
év változó gazdaságában 175 eFt

1934 Gyimesi Sándor. A modernizáció gazdasági feltételeinek alakulása 
Közép- és Kelet-Európábán a 18-19.században 437 eFt

1960 Buzási János: Mohács előtti levéltári források automatizált információs 
rendszere I.-II. ütem 1000 eFt

1970 Borsa Iván: Családi levéltárak Mohács előtti okleveleinek reges- 
tái 56 eFt

2078 H. Balázs Éva: A magyarországi szabadkőművesség interdiszciplináris *
vizsgálata 1712-1825 150 eFt

2144 Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában 25 eFt
2145 Szögi László: A magyarországi egyetemek, tudományos egyesületek és 

az Akadémia közép- és nyugat-európai kapcsolatai 1790-1944 112 eFt
2199 Palotás Emil: Kelet-Európa népei a hosszú 19. században 162 eFt
2200 Palotás Emil: Az Osztrák-Magyar Monarchia külgazdasági kapcso

latai 77 eFt
2203 R. Márkányi Ágnes: Politikai kultúra, társadalom-mentalitás 

Magyarországon a kora újkori Európa hatalmi átrendeződésének
korában 187 eFt

2206i Miskolczy Ambrus: Az erdélyi és magyarországi magyar és román poli
tikai (jogi) gondolkodás összehasonlító vizsgálata (különös tekintettel a 
soknemzetiségi együttélésre és a kulturális kölcsönhatásokra. For
ráskiadás (17-20. század) 406 eFt

2208 Haraszti György: Történeti adatbázisok integrációja (1500-1900) 337 eFt
2210 Székely György: 1. Kulturális reformok és ideáltípusok a középkori

Európában 2. A természeti világ és a középkori ember 93 eFt
2250 Komoróczy Géza: Zsidó források Magyarország és a magyarországi

zsidóság történetéhez a kezdetektől a 18. század végéig. Magyar zsidó
történeti forráskutatás 400 eFl
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2253 Kósa László-. A református egyház a legújabbkori magyar társadalom
ban 1881-1990 125 eFt

2254 Kósa László-. A kisnemesség és utódai életmódja és mentalitása a 19. 
század magyarországi társadalomban 75 eFt

2260 Gergely Jenő-. A katolikus egyház közéleti, társadalmi és kulturális sze
repe Mz yarországon 1919 és 1944 között 100 eFt

2271 Sarkady. ános: Az ókori görög történeti fejlődés komplex vizsgálata a 
mykénéi kortól a hellenisztikus kor végéig 135 eFt

2333 Nagy József: Társadalmunk szerkezeti átalakulása a II. világháború 
után 145 eFt

2410 Zsámboki László: A bányászati-kohászati tudományok, szakirodalom 
és felsőoktatás a 18. századi ipari és természettudományos forradalom 
kezdetén 56 eFt

2507 Tóth Zoltán: Regionális változások az ipar és a kereskedelem hagyo
mányos és modern rétegeiben 225 eFt

2508 Péter Katalin: Gyermek a családban, gyermek a társadalomban, 16-17. 
század 245 eFt

2512 Józsa Antal: Magyar vonatkozású források a szovjet levéltárakban és 
közgyűjteményekben 80 eFt

2659 Fallenbüchl Zoltán: Magyarország tiszticímtára 1790-1815. Állami 
(királyi) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon 67 eFt

2769 Orbán Sándor. Majorok, puszták átalakulása és felszámolása a felsza
badulás utáni évtizedekben 75 eFt

2780 Vári András: Polgárosodás és processzionalizáció: 19. századi 
vidéki értelmiség az úri, hivatalnoki és polgári lét válaszútjain
(1790-1867) 43 eFt

2781 Halmos Károly: Hadiszállítók és hadseregellátás a Habsburg biro
dalomban a 19. században 46 eFt

2804 Egey Tibor. Pest-Pilis-Solt vármegye 1712 és 1740 között keletkezett 
közgyűlési jegyzőkönyveinek feltárása és kiadása 80 eFt

2805 Egey Tibor. Nz állami népművelés szervezete 1919 és 1929 között 5 eFt
2829 Tomka Béla: A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története az 1881-es 

új banktípustól az 1931-es pénzügyi válságig 10 eFt
2851 Páll István: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 18-20. századi kézműves 

iparának komplex feltárása és bemutatása egy múzeumi egység 
keretében 90 eFt

2898 Benda Gyula: Kisvárosi társadalom a 18-20. században 250 eFt
2899 Benda Kálmán: A tiszántúli mezővárosi és falusi társadalmak önszer

veződési, önkormányzati, egyesületi, érdekképviseleti törekvései 1790- 
1949 225 eFt

3095 Kovács Béla: Árak és bérek Egerben a 18. században 75 eFt
3101 Domonkos Ottó: Győr, Moson, Sopron megyék társadalmi, gazdasági 

kulturális viszonyai, a helyi társadalom kapcsolatrendszere, működése 
a 13. század utolsó harmadától a 19. század végéig 122 eFt

3259 Haskó Katalin: A demokrácia intézményesülésének folyamata és el
lentmondásai a 19. század második felének Franciaországában 7 eFt
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III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya

Csillagászati Bizottság

829
830

Szeidl Béla: Asztroszeizmológiai kutatások 1000 eFt
Almár Iván: A Mars légkörének vizsgálata a Mars-94 program 
keretében
Megjegyzés: az 1813-as pályázattal együtt _ 3130 eFt

1813 Szegő Károly: Plazmafizikai kutatások a Mars-94 programban 
Megjegyzés: a 830-as pályázathoz kapcsolva

2135 Marik Miklós: Mozgások és mágneses terek kölcsönhatása a nap 
esetében 250 eFt

2182 Szalay Sándor: Az univerzum szerkezete és keletkezésének 
mikrofizikai eredete 1500 eFt

Fizikai Bizottság

192 Kapuy Ede: Az elektronkorrelációt figyelembe vevő kvantum
mechanikai közelítő módszerek kidolgozása és alkalmazása molekulák, 
polimerek, klaszterek, szilárdtestek és szilárdtest-felületek elektron
szerkezetének tárgyalására 550 eFt

518 Apagyi Barnabás: Kvantummechanikai szórásproblémák megoldása 
variációs módszerekkel 200 eFt

669 Illényi András: Fotoakusztikus spektroszkópia analitikai alkal
mazhatóságának kérdései folyadékokban 300 eFt

1218 Kertész János: Felületek durvulása egyensúlytól távoli rendszerek
ben 800 eFt

1227 Lábadi Zoltán: Új hullámvezetési elvek és az ezek alapján működő 
lézerszerkezetek kifejlesztése és tulajdonságaik kutatása 1500 eFt

1315 Kozma László: Lézeraktív gázrendszerekben lejátszódó gyors fizikai 
folyamatok kísérleti és elméleti vizsgálata 1000 eFt

1444 Janszky József: Összenyomott (squeezed állapotú) fény előállítása és 
tulajdonságainak vizsgálata 2500 eFt

1731 Tamássy-Lentei Ilona: Kvantumkémiai közelítő módszerek továbbfej
lesztése, kidolgozása és alkalmazása két ill. több atomos molekulák, 
valamint clusterek egyes tulajdonságainak meghatározására az elek
tronkorreláció figyelembevételével 300 eFt

1732 Dede Miklós: Kőzetminták és szerkezeti anyagok (nem lassító 
közegek) termikus neutrondiffúziós paramétereinek mérésére 450 eFt

1733' Gáspár Rezső: Kvantumkémiai kutatások modell-potenciálokkal, mo- 
deli-operátorokkal és sűrűségfüggő módszerekkel 700 eFt
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1734

1775

1814

1815

1817

1822

1823

1824

1825

1826

1828

1830

1845

1890

1895

1896

1899

Csikai Gyula: Neuron reakciók adatainak kísérleti és elméleti 
meghatározása 1500 eFt
Biczó Géza: Kvantumelméleti alapkutatások molekuláris elektronikai 
alapegységek tervezéséhez 400 eFt
Szigeti János: Részecsketranszport vizsgálata magashőmérsékletú 
plazmában
Megjegyzés: az 1831-es pályázathoz kapcsolva
Szlachányi Koméi: Az elemi kölcsönhatások térclméleti vizsgá
lata 1250 eFt
Erő János: Az atommag állapotegyenletének vizsgálata nagyenergiájú 
nehézion reakciókkal 2250 eFt
Diósi Lajos: A gravitáció szerepe a hullámfüggvény spontán reduk
ciójában, kvantum-sztochasztikus elméletek
Megjegyzés: a 2193-as pályázathoz kapcsolva
Bencze Gyula: Sokrészecskés kvantumrendszerek dinamikájának 
elméleti vizsgálata 900 eFt
Pállá Gabriella: Magszerkezeti vizsgálatok alacsonyenergiás direkt 
reakciókban 800 eFt
Pintér György: Hadron-struktura vizsgálata antiproton-proton szétsu- 
gárzásban
Megjegyzés: az 1828-as pályázattal együtt 1000 eFt
Perjés Zoltán: Általános relativitáselméleti és gravitációs kutatá
sok 800 eFt
Krasznovszky Sándor. A KNO szkéling kapcsolata a Dao szkélinggel és 
a rugalmas szórással
Megjegyzés: az 1825-ös pályázathoz kapcsolva
Horváth Dezső: Alapvető fizikai kísérletek ultrahideg antiproto- 
nokkal 600 eFt
Lux Iván: Nemhagyományos paraméterbecslési modellek mérhető 
stochasztikus rendszerelemzők interpretációjára 1000 eFt
Lőrincz András: Környezetszennyező gázmolekulák közötti relaxá
ciós folyamatok tanulmányozása fotoakusztikus és fototermális 
módszerrel 1500 eFt
Molnár Gábor: Az alacsony energiájú mágneses dipólus és elektromos 
oktupólus kollektív állapotok vizsgálata atommagokban (n,n’gamma) 
reakcióval, töltöttrészecske szórással és módszerrel
Megjegyzés: az 1896-os pályázathoz kapcsolva
Lakosi László: Atommagok gerjesztése valódi és virtuális fotonokkal 
(gerjesztés rugalmatlan szórással az óriásrezonancia tartományban, a 
szóródást szenvedett magok szeparálása visszalökés alapján, nukleáris 
asztrofizikai alkalmazások)
Megjegyzés: az 1895-ös pályázattal együtt 900 eFt
Benkő Lázár: Nagyérzékenységű sugárzásmérési és tcrmolumineszcens 
dozimetriai eljárások kutatása és alkalmazása régészeti és geológiai 
időrend meghatározásra a tcrmolumineszcens kormeghatározás mód
szerével 550 eFt
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1942 Kuti Csaba: Lézerfény és nagyfrekvenciás, nagy amplitúdójú akusztikai 
állóhullámok kölcsönhatása 225 eFt

1977 Benedict Mihály: Speciális kvantumeffektusok atomi rendszer és su
gárzási tér kölcsönhatásában 100 eFt

1989 Szatmári Sándor. Multigigawattos, femtoszekundumos excimer lézer
rendszer kifejlesztése és anyagtudományi alkalmazása 900 eFt

2001 Uchrin György: A környezeti levegő tríciumtartalmának rendszeres 
vizsgálata a hidrogénizotóp környezetbeli viselkedésének tanulmányo
zására 300 eFt

2090 Szépfalusy Péter. Véletlenszerű folyamatok és komplex struktúrák
elmélete 2500 eFt

2106 Szeles Csaba: Változtatható energiájú monoenergetikus pozitronnyaláb 
kifejlesztése és alkalmazása pozitronoknak kondenzált anyagok 
felületével történő kölcsönhatásainak tanulmányozására 750 eFt

2177 Horváth Zalán: Nemperturbativ jelenségek vizsgálata a kvan- 
tumérelméletben 750 eFt

2178 Korecz László: Molekulák, molekula-együttesek különleges tulajdonsá
gainak a kutatása rezonancia-spektroszkópiai módszerekkel 150 eFt

2179 Geszti Tamás: Tanuló hálózatok fizikai modellezése és számítástech
nikai alkalmazásai 900 eFt

2181 Kiss Ádám: Maganyag gerjesztettségének vizsgálata középenergiás 
mag-mag ütközésekben 1750 eFt

2190 Pócsik György: Hadronok és új részecskék fizikája 1200 eFt
2192 Németh Judit: Nagyenergiájú nukleáris ütközések 900 eFt
2193 Károlyházy Frigyes: A kvantummechanikai szuperpozícióelv sérülé

sének elméleti vizsgálata, kísérleti javaslatok
Megjegyzés: az 1822-es pályázattal együtt 750 eFt

2350 Nagy Tibor. Magas hőmérsékletű magnetohidrodinamikai fluidumban 
fellépő erős szakadási felületek elméleti vizsgálata 75 eFt

2406 Kiss Endre: Alacsonyhőmérsékletű, nagynyomású plazmakisülések 
vizsgálata és alkalmazása különös tekintettel az ózon előállítására és a 
kohászatban, mezőgazdaságban, sterilizálásban való alkalmazásra, to
vábbá környezetvédelmi vonatkozásainak vizsgálatára 800 eFt

2935 Rózsa Károly: Üregkatódos Cu ion lézer vizsgálata, kifejlesztése és al
kalmazása 900 eFt

2936 Farkas Győző: A kvantumelektrodinamika által előrejelzett új köl
csönhatási törvények kísérleti vizsgálata extrém nagy lézenntenzitá- 
sokon és extrém rövid időtartamokon: különös tekintettel a sokfotonos 
foton-elektron kölcsönhatásokra atomokban és fémekben kötött, vala
mint szabad elektronok esetében 1750 eFt

2957 Varga Péter. Kvantumoptikai kutatások 900 eFt
2970 Tóth József: Nagyenergiájú elektron pozitron szétsugárzás vizsgálata a

LEP tárológyűrűn 2250 eFt
2972 Vesztergombi György: Nehézion streamer-kamra felvételek (fél-)auto- 

matikus feldolgozása pion interferencia tanulmányozására 1200 eFt
2973 Zimányi József: Ultrarelativisztikus nehézion reakciók elméleti vizs

gálata 900 eFt
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2974 Zoletnik Sándor. UV-VUV-lágy röntgen tomográfia forró plaz
mán 1300 eFt

2976 Buka Ágnes: Térbeli és időbeli mintázatok anizotróp, disszipatív 
folytonos közegekben 900 eFt

3004 Fényes Tibor. Atommag szerkezetének vizsgálata ciklotron nyalá
bokban 1750 eFt

3005 Hunyadi Ilona: A radon nyomdetektoros mérésén alapuló geo
lógiai, hidrogeológiai, karsztgenetikai, környezetvédelmi célú és a 
természetes radon balneo- és szpeleoterápiai szerepét is vizsgáló 
környezetkutatás 800 eFt

3007 Kádár Imre György: Elektron-elektron kölcsönhatás atomi folyama
tokban
Megjegyzés: a 3011-es pályázathoz kapcsolva

3008 Koltay Ede: Könnyű és közepes tömegszámú atommagok szer
kezetének sajátos vonatkozásai: vizsgálatok az asztrofizika és a 
molekula jelenségek szempontjából 1400 eFt

3010 Lovas Rezső György: Nukleáris rendszerekben fellépő szelektív kor
relációk elméleti tanulmányozása 1991-1994 1000 eFt

3011 Pálinkás József: Egy- és többelektonos ion-atom ütközési alapfolya
matok vizsgálata
Megjegyzés: a 3077-es pályázattal együtt 2000 eFt

3017 Nyakó Barna Mátyás: Nagyszpinű magállapotok vizsgálata nehézion 
magreakciókban 400 eFt

3055
3056

Bor Zsolt: Fentoszekundumos optika 2500 eFt
Szabó Gábor. Fentoszekundumos lézerinpulzusok kompressziója és 
mérése 1750 eFt

Matematikai Bizottság

3 Totik Vilmos: Potenciálelmélet és polinomok a komplex síkon 
(általános ortogonális polinomok elmélete, súlyozott polinomok és 
potenciálok, gyorsan csökkenő polinomok) 220 eFt

234 Móricz Ferenc: Fourier- és rotogonális sorok vizsgálata különös tekin
tettel a többdimenziós problémákra, approximációs és szummál- 
hatósági tulajdonságokra, valószinűségszámítási határtételekre és 
egyenlőtlenségekre, az ortogonalitás és függetlenség közötti kapcso
latra 540 eFt

1157 Hatvani László: Differenciálegyenletek megoldásának kvalitatív vizs
gálata, elméleti kutatások és alkalmazások 920 eFt

1186
1405

Farkas Miklós: Differenciálegyenletek kvalitatív vizsgálata 200 eFt
Székely J. Gábor. A megbízhatóságelmélet valószínűségszámítási és 
statisztikai módszerei
Megjegyzés: a 2286, 2288-as pályázatokkal együtt 400 eFt

1582 Nagy Péter. Algebrai és analitikus módszerek a klasszikus geometriai 
vizsgálatokban
Megjegyzés: a 2505-ös pályázathoz kapcsolva
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1641 Győry Kálmán: Algoritmusok kidolgozása diofantikus problémák 
megoldására, valamint számítógépes eljárások készítése az összes 
megoldások meghatározására

1650 Terdik György: Lineáris és bilineáris idősorok identifikációja 
Megjegyzés: az 1656-os pályázattal együtt

1652 Daróczy Zoltán: Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
1653 Tamássy Lajos: Konnexióelmélet és topológia

Megjegyzés: a 2505-ös pályázathoz kapcsolva
1656 Arató Mátyás: Alapkutatások a matematikai statisztikában és a 

sztochasztikus folyamatok elméletében
Megjegyzés: az 1650-es pályázathoz kapcsolva

740 eFt

280 eFt
940 eFt

1900 Petz Dénes: Az operátoralgebra-módszer alkalmazásai 290 eFt
1901 Rúzsa Imre: Számelmélet: a számelmélet analitikus, kombinatorikus és 

valószínűségi módszereinek alkalmazása és továbbfejlesztése elsősor
ban additív kérdések vizsgálatára 920 eFt

1902 Szász Domokos: Matematikai statisztikus fizika 780 eFt
1903 Schmidt Tamás: Algebrai struktúrák és osztályaik 3220 eFt
1905 Csáki Endre: Aszimptotikus, kombinatorikai és algebrai módszerek 

a valószínűségszámításban és sztochasztikus folyamatok elméle
tében 690 eFt

1906 Csiszár Imre: Információelmélet és alkalmazásai 590 eFt
1907 Fejes Tóth Gábor. Diszkrét geometria és geometriai algoritmusok 

Megjegyzés: a 2505-ös pályázathoz kapcsolva
1908 Hajnal András: Halmazelmélet és halmazelméleti topológia 540 eFt
1909 Katona Gyula: Kombinatorika és elméleti számítástudomány 960 eFt
1910 Szabados József: Interpolációelméleti kutatások 540 eFt
1965 Szász Gábor. Algebrai struktúrák és mátrixelmélet 290 eFt
2037 Ésik Zoltán: Iterációs algebrai elméletek 220 eFt
2085 Schipp Ferenc: Harmónikus analízis speciális csoportokon 

Megjegyzés: a 2086-os pályázattal együtt 440 eFt
2086 Schipp Ferenc: Martingái Hardy terek 

Megjegyzés: a 2085-ös pályázathoz kapcsolva
2114 Császár Ákos: Valós függvénytan és általános topológia 700 eFt
2117 Lovász László: Diszkrét algoritmusok tervezése és analízise 440 eFt
21501 Stoyan Gisbert: Parciális differenciálegyenletek párhuzamos numerikus 

módszerei 540 eFt
2153 Kátai Imre: Számelméleti függvények egyértelműségi halmazok álta-

lánosított számrendszerek és számkifejtések jegyeloszlásának vizs
gálata 450 eFt

2286 Mogyoródi József: A megbízhatóságelmélet valószínűségszámítási és 
statisztikai módszerei
Megjegyzés: az 1405-ös pályázathoz kapcsolva

2287 Sebestyén Zoltán: Hilbert-tér operátorainak kiterjesztéséi, dilatálási 
kérdései 100 eFt
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2288 Zempléni András: Algebrai struktúrákon értelmezett valószínűségel
oszlások konvoluciófélcsoportjainak aritmetikai tulajdonságai 
Megjegyzés: az 1405-ös pályázathoz kapcsolva

2289 Arató Miklós: A matematikai fizika sztochasztikus modelljei 
(általánosított véletlen mezők statisztikai vizsgálata)
Megjegyzés: a 2290-es pályázathoz kapcsolva

2290 Gyöngy István: Véges és végtelen dimenziós sztochasztikus rendszerek 
Megjegyzés: a 2289-es pályázattal együtt

2364 Maurer Gyula: Iterációelmélet valós függvénytani és absztrakt algebrai 
vonatkozásokkal

2505 Böröczky Károly: Geometria (diszkrét geometria, konvex geometria, 
geometriai algoritmusok, differenciálgeometria, véges geometria, 
integrálgeometria, topológia)
Megjegyzés: az 1582, 1653, 1907, 2583-as pályázatokkal együtt

2583 Uhrin Béla: Lefedési és pakolási problémák különböző terekben 
Megjegyzés: a 2505-ös pályázathoz kapcsolva

2588 Kersner Róbert: Nemlineáris evolúciós particiális differenciálegyenletek 
megoldásának vizsgálata

2648 Nagy Béla: Lineáris operátorok szerkezetének és lokális spek- 
trálelméletének vizsgálata

Operációkutatási Bizottság

1313 Komlósi Sándor. Általánosított konvexitás és nemdifferenciálható op
timalizálás

1904 Bőd Péter. Biztosításmatematikai alapkutatások a hazai életkockáza
tokkal kapcsolatos biztosítási rendszerek technikai megalapozása 
érdekében

2042 Ziermann Margit: Sztochasztikus jelek, rendszerek és idősorok model
lezése, statisztikai elemzése

2115 Terlaky Tamás: A matematikai és az irányított matroid programozás 
pivot algoritmusai

2116 Terlaky Tamás: Belső pont algoritmusok a matematikai programo
zásban

2152 Kovács Margit: Fuzzy döntésanalízis
2568 Rapcsák Tamás: A számítógépes döntéstámogatás (DSS) modern 

matematikai eszközei. Szimbolikus és objektumorientált technikák 
Megjegyzés: a 2587-es pályázathoz kapcsolva

2587 Maros István: Mesterséges intelligencia módszerek a matematikai 
programozásban
Megjegyzés: a 2568-as pályázattal együtt

2879 Pintér János: A globális optimalizáció elméletének és módszereinek 
továbbfejlesztése

280 eFt

50 eFt

3560 eFt

70 eFt

260 eFt

160 eFt

600 eFt

1350 eFt

360 eFt

1150 eFt
790 eFt

2700 eFt

140 eFt
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Szilárdtestfizikai Bizottság

23 Földvári István: Fotoreflektív egykristályok előállítása és a fotorefrak- 
tív hatást befolyásoló anyagi tulajdonságok vizsgálata 1525 eFt

278 Turmezey Tibor. Gyorshűtött és mechanikusan ötvözött alumínium 
alapú ötvözetek mikroszerkezete és makroszkópikus tulajdonságainak 
összefüggései 1025 eFt

279 Kovács-Csetényi Erzsébet: A magashőmérsékleti alakítási folyamatok és 
az alakított szerkezetet befolyásoló tényezők vizsgálata alumínium
ötvözetekben 775 eFt

517 Surján Péter. Molekulák és atomcsoportok elektronszerkezete és köl
csönhatásai: kvantumkémiai és szilárdtestfizikai kutatások 1075 eFt

865 Ferenczi György: Rezonáns Rámán szórási mérési elv kifejlesztése 
félvezetők szennyezési állapotainak vizsgálatára 2400 eFt

1219 Lábár János: A ritka földfémek röntgen-spektrumában, az M vonalak 
energia tartományában tapasztalt vonalszerű, anomális abszorpció 
kísérleti vizsgálata. Ezen eredmények alapján a kvantitatív elektron
sugaras röntgen mikroanalízis analitikai lehetőségének kiterjesztése a 
fenti M vonalakra 475 eFt

1222 Radnóczi György: Nanorétegek és rétegrendszerek kutatása (felépülés, 
stabilitás, mikroszerkezet, szilárd fázisú reakciók, mechanikai és elek
tromos tulajdonságok) 900 eFt

1224 Menyhárd Miklós: Töréssel fel nem nyitható belső felületek vizsgálata 
AES-sel és elektron mikroszkópiával 1325 eFt

1225 Barna B. Péter. Adalékok és szennyezők hatása a kristálynövekedésre 
és a polikristályos vékonyrétegek korróziós tulajdonságaira 1625 eFt

1230 Serényi Miklós: Antireflexiós réteggel ellátott félvezetők lézerdiódák 
vizsgálata külső rezonátorban 1200 eFt

1735 Beke Dezső: Hidrostatikai nyomások hatása a diffúziós szilárdtest 
amortizációra 1100 eFt

1737 Bódi Sándor Károly: Ferrit és magas hőmérsékletű szupravezető 
kerámiák neutron okozta károsodásának vizsgálata 250 eFt

1809 Nagy Dénes Lajos: Anomális elektron- és rácsállapotok 
betöltöttségének és relaxációjának vizsgálata a Mössbauer-spek- 
troszkópia nemkonvencionális módszereivel 2025 eFt

1829 Kótai Endre: Ion-implantáció elemi fizikai folyamatainak vizsgálata 
egykristályokban 1625 eFt

1831 Bakos József: Felületek, sekély felületi rétegek és felületen lejátszódó 
fizikai folyamatok vizsgálata lézeres nemlineáris spektroszkópiával 
Megjegyzés: az 1814-es pályázattal együtt 800 eFt

1833 Kajcsos Zsolt: Felületek és felületközeli rétegek komplex vizsgálata 
magfizikai módszerekkel 500 eFt

1974 Nánai László: Lézerfénnyel indukált gőz és folyadékfázisú 
fémleválasztás félvezetők felületére, mikroelektronikai alkalmazás 
céljára 375 eFt

1975 Hevesi Imre: Rendezetlen, nemegyensúlyi struktúrák előállítása, a 
rendezetlenség hatása a makroszkópikus és mezoszkópikus jellem
zőkre 1325 eFt
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1980 Kiss László Béla'. Spontán vezetőképesség-fluktuációk magas- 
hőmérsékletű szupravezetőkben (kutatás és alkalmazás) 450 eFt

2098 Tichy Géza'. Fémek és ötvözetek rácshibáinak tanulmányozása felület
fizikái mikroszkópiái módszerekkel és atomi modellezéssel 250 eFt

2183 Ungár Tamás'. Feszültség- és deformációinhomogenitások vizsgálata 
röntgen vonalprofil analízissel fémekben és ötvözetekben 600 eFt

2184 Juhász András'. Finomszemcsés oxid-kerámiák mechanikai tulajdonsá
gainak vizsgálata, különös tekintettel az anyagok szívósságára, ill. ma
gashőmérsékleti szuperképlékeny alakíthatóságára 475 eFt

2187 Lendvai János'. Alé-Zn-Mg-Cu ötvözetek hőkezelése során lejátszódó 
folyamatok komplex vizsgálata 1425 eFt

2188 Kovács István-. Egyensúlytól távoli ötvözetrendszerekben lejátszódó 
folyamatok hatása a mikroszerkezetre és a mechanikai tulajdonsá
gokra 950 eFt

2744 Deák Péter. Oxigén, szén, hidrogén és ön-intersticiális atomok köl
csönhatásának elméleti és kísérleti vizsgálata szilícium egykris
tályban 475 eFt

2745 Varga Gábor. Atomsugár-szilárd felület kölcsönhatásának elméleti 
vizsgálata 150 eFt

2932 Jánossy András'. Mágneses rétegszerkezetek vizsgálata lokális 
módszerekkel magas hőmérsékletű szupravezetőkkel rokon anya
gokban 2125 eFt

2933 Vincze Imre: Nemegyensúlyi ötvözetek atomi és elektronszerke
zete 2125 eFt

2934 Sváb Erzsébet: Amorf ötvözetek közeli és középtávú rendjének vizs
gálata neutron, röntgen és mágneses módszerekkel 1600 eFt

2940 Kroó Norbert: Fém/szigetelő határfelületek elektromágneses felületi 
módusainak (a felületi plazmonoknak) vizsgálata optikai módszerekkel 
periodikusan modulált egy- és sokrétegű szerkezetekben 2100 eFt

2942
2943

Bakonyi Imre: Modulált összetételű ötvözetek 1125 eFt
Faigei Gyula: Anizotóp és modulált szerkezetek röntgen és gam
maszórás spektroszkópiája 2050 eFt

2944 Mihály György: Töltés és spinsűrűség-hullámok szilárd testek
ben 1925 eFt

2946 Bata Lajos: Ferroelektromos folyadékkristályok fizikai vizsgá
lata 1900 eFt

2948
2949
2950

Jánossy István: Vékonyrétegek nemlineáris optikai kutatása 925 eFt
Tompa Kálmán: Hidrogén fémekben 2325 eFt
Kollár János: Elektronszerkezet és optikai spektrumok számítása és 
mérése szilárd anyagokban 1325 eFt

2951 Rosta László: Neutronszórás az anyagkutatásban (kondenzált rend
szerek - főként folyadékkristályok, ferrofolyadékok, magashőmérsék
letű szupravezetők, amorf félvezetők és fémötvözetek, biológiai és 
metallurgiai objektumok -.tanulmányozása neutronszórási kísérleti 
módszerekkel) 1775 eFt

2954 Kisdiné Koszó Éva: A középtávú rend vizsgálata többkomponensű 
amorf ötvözetekben 375 eFt
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2960 Szabó György: Rendeződés, diffúzió és részecskeáramlás valósághű 
rácsgáz modellekben 250 eFt

2963 Pető Gábor. Epitaxiális rétegek kialakulásának és tulajdonságainak 
vizsgálata 1425 eFt

2979 Sólyom Jenő: Alacsony dimenziós mágneses rendszerek és magas 
hőmérsékletű szupravezetés 2250 eFt

3060 Szörényi Tamás: Felületek mikrostrukturálása lézerekkel, különös 
tekintettel a félvezető technológiai alkalmazásokra 975 eFt

Számítástudományi Bizottság

421 Futó Iván: CS-PROLOG-ra épülő korlátokon alapuló logikai prog
ramozási eszköz (Constraint Logic Programming) megvalósítása és 
műszaki-gazdasági alkalmazása 625 eFt

501 Túrán György: A tanuláselmélet matematikai és számítástudományi 
problémáinak vizsgálata 875 eFt

800 Gábor András: Ismeretszerzést és rendszertervezést támogató ismeret
alapú CASE eszköz kifejlesztése 500 eFt

1615 Szilvási Márta: Komplex számítógépi geometriai modellezés, diszkrét 
transzformáció csoportok és térformák 600 eFt

1648 Sztrik János: Sorbanállási rendszerek a számítástudományban és meg
bízhatóságelméletben 575 eFt

1651 Szabó József: Adalékok a számítógépi grafika matematikai 
megalapozásához és a mesterséges intelligencia eszközök alkalmazása 
differenciálgeometriai kutatásokban '200 eFt

1654 Dragálin Albert: Szimbolikus számítási módszerek és alkalmazá
saik 625 eFt

1655 Arató Mátyás: Számítástechnikai rendszerek és folyamatok matema
tikai modellezése és alkalmazásaik 1000 eFt

1911 Németi István: Számítástudomány szemantikaorientált részének 
matematikai alapjai és algebrai logika 1750 eFt

2035 Gécseg Ferenc: Automaták kompozíciói 1425 eFt
2036 Csirik János: Ládapakolási algoritmusok elemzése 500 eFt
2045 Varga László: Bonyolultsági mértékek a program minőségi tulajdonsá

gainak jellemzésében - 800 eFt
2084 Iványi Antal Miklós: Bonyolult mátrixok biológiai, kémiai és műszaki 

alkalmazásai 450 eFt
2091 Jánosi Imre: Komplex fizikai rendszerek számítógépes szimulációja, 

valamint kapcsolódó mérések számítógépes kiértékelése 150 eFt
2149 Benczúr András: Az információkezelés matematikai és számítástu

dományi alapjai 2375 eFt
2513 Rudas Tamás: Kategóriális változók statisztikai elemzési módszereinek 

fejlesztése és alkalmazása társadalomkutatási feladatokra 385 eFt
2569 Tuza Zsolt: NP-nehéz tulajdonságok vizsgálata 225 eFt
2570 Gyárfás András: Konvex halmazok és klikkfedések 200 eFt
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Krammer Gergely: Az interaktív számítógép grafikai matematikai és 
szoftverergonómiai alapjai 525 eFt
Demetrovics János: Adatmodellek, adatszerkezetek, multimédia mód
szerek 3700 eFt
Rónyai Lajos: Algebrai algoritmusok és véges értékű logikák 1950 eFt
Heppes Aladár. Interakció objektumai osztott környezetben (fogalmi 
és algebrai modellek) 925 eFt
Kuba Attila: Háromdimenziós képek számítógépes rekonstrukciója és 
feldolgozása 240 eFt

IV. Agrártudományok Osztálya

Agrárközgazdasági Bizottság

Németi László: Az élelmiszergazdaság és a piacgazdaság összefüggései 
és az alkalmazkodás lehetőségei 344 eFt
Tompa Béla: A technológia transzfer szerepe az agrárszférában 344 eFt
Kassay László: A használati érték elemzési módszerének kiszélesítése 
a mezőgazdasági üzemek, kis- és középgazdaságok, valamint nagyüze
mek termelési és gazdálkodási területére és a vállalkozóképesség 
mértékének meghatározása 173 eFt
Fekete György: Az agrárfejlődés foglalkoztatási, vállalkozási és szoci
ológiai alapjai 257 eFt
Burgemé Gimes Anna: A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok 
külkereskedelmi stratégiája, különös tekintettel a harmadik világ 
országaira 173 eFt
Laczkó István: Földhasználat, tulajdon és szervezeti viszonyok a ked
vezőtlen adottságú, gazdaságilag elmaradott térségekben 430 eFt
Tanka Endre: Lehetséges szövetkezési típusok, formák, tulajdoni és 
gazdálkodási viszonyok a változó magyar agrárstrukturában 257 eFt
Halmai Péter. Az állam szerepe a piaci mezőgazdaságban 515 eFt
Csáki Csaba: A magyar mezőgazdasági stratégia az átalakuló világgaz
daságban 860 eFt
Kapronczai István: Tulaj donviszonyok, üzemi méret és termelési 
szerkezet kapcsolata a főbb mezőgazdasági ágazatok költség-, ár- és 
jövedelemviszonyaival, valamint az ebből adódó hatékonysági és kom
paratív előnyök érvényesítésének lehetőségei az átalakuló magyar 
mezőgazdaságban 173 eFt
Fazekas Béla: Szerkezetátalakítást, hatékonyságjavítást szolgáló piac
orientált módszerek a kedvezőtlen adottságú térségekben, az infra-

27



1576

struktúra és a mezőgazdasági termelés összehangolt fejlesztésének
430 eFtkapcsolatrendszere

810 Csorna Zsigmond: A filoxéra-vész története és hatása Magyarországon 
(egy katasztrófa máig ható tanulságai a Kárpát-medencében) 97 eFt

878 Lőkös László: Gazdálkodási formák változásának hatása a mezőgaz
dasági gazdálkodás eredményességére 173 eFt

1261 Kiss Tibomé: A farmergazdálkodás általános és állategészségügyi 
ökonómiája 173 eFt

1308 Sántha Attila: Agrártermelésünk fejlesztésének gazdasági, ökológiai és 
szervezeti feltételei 348 eFt

1346 Hajdú József: A nagyüzemi technika és eszközrendszer hatékony 
működtetési lehetőségek kutatása az átalakuló mezőgazdaság üzemi 
struktúrában, a falvak új műszaki hátterének kialakítása 173 eFt

1376 Illyés Benjámin: Az erdők komplex ökonómai értékelési módszerének 
fejlesztése 385 eFt

1407 Bartos Attila István: A legfontosabb termesztett kultúrnövények és 
tenyésztett állatok ökológiai és ökonómiai paramétereinek elemzése 
sokváltozós módszerekkel 155 eFt

1408 Kanizsay Endre: A szervezési és vezetési színvonal vizsgálata, eltérő 
agroökológiai tájegységekben lévő mezőgazdasági vállalatokban 
szövetkezetekben 344 eFt

1552 Bíró Ferenc: A magántuladonon alapuló szövetkezeti elvek és 
szervezeti struktúrák tudományos megalapozása 
Megjegyzés: a 2989-es pályázathoz kapcsolva

1559 Székely Csaba: Kísérleti gazdaság létesítése üzemgazdasági kutatások 
végzése céljából, nemzetközi tapasztalatok felhasználásával 344 eFt

1565 Magda Sándor. A mukaerő hatékony foglalkoztatásának feltételei a
mezőgazdaságban 257 eFt

1569 Flórisné Sípos Ida: A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó háztartá
sok szerepváltozása 257 eFt

1570 Guth László: A költségvetési intézmények társadalmi-gazdasági 
funkciója működési mechanizmusa, gazdálkodása 85 eFt

1574 Lehota József: Élelmiszerfogyasztói magatartási minták 173 eFt

1869

1966

2442

2448

Szakái Ferenc. A gazdasági növekedés értelmezése és alternatív in
dikátorai tekintettel a növekedés externális ökológiai és humán 
költségeire és azok internalizálási lehetőségeire
Búzás Gyula: Az agrártermelés tulajdon és érdekviszonyainak, vállalati 
struktúrájának átalakulását elősegítő dinamikus gazdasági modellek 
kidolgozása a Nyugat-Dunántúl sajátos ökológiai és gazdasági adottsá
gai között
Tomcsányi Pál: Élelmiszerek és mezőgazdasági nyersanyagok piaci 
stratégiájának megalapozására és versenyképességének fokozására 
szolgáló heurisztikus és algoritmikus eljárások elméleti módszertani 
fejlesztése
Zoltán Tamás: Integrált minőségformáló rendszerek (IMFR) az 
élelmiszergazdaságban
Balogh Sándor. A magyar élelmezési politika alapjai

344 eFt

620 eFt

690 eFt

103 eFt
430 eFt
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2643

2644

2758

2759

2823

2989

2990

2991

2992

3041

3048

3049

3052

3158

3197

3199

3224

Szenteleki Károly: A szőlő és bortermelés vertikum összefüggésrend
szerének elemzése matematikai módszerekkel
Szeles Gyula: Az integrált élelmiszergazdaság biológiai és gazdasági 
alapjainak, valamint összefüggésrendszerének feltárása a piacgazdaság 
viszonyai között a Dél-Dunántúl térségében
Zsamóczai Sándor. Szövetkezetek gazdálkodása a tudományos-tech
nikai forradalom korszakában
Megjegyzés: a 2989-es pályázathoz csatolva
Zsamóczai Sándor. Szövetkezetek szerepe a modern társadalomban 
Megjegyzés: a 2989-es pályázathoz csatolva
Staller Tamás: A magyarországi társadalmi fejlődés vizsgálata 
humánökológiai módszerekkel
Juhász János: Az alávető szövetkezeti értékek elméleti és nemzetközi 
felülvizsgálata
Megjegyzés: az 1552, 2758, 2759, 2990-es pályázatokkal együtt
Teliér Gyula: Négy vezető nyugat-európai ország (Anglia, Fran
ciaország, Németország, Olaszország) szövetkezeti rendszerének 
leírása közgazdasági, szociológiai és jogi elemzése, a szövetkezetide
ológia és a szövetkezetelmélet helyzete Nyugat-Európában 
Megjegyzés: a 2989-es pályázathoz csatolva
Villányi László: A vegyestulajdonú mezőgazdaság makroszintű 
irányításának alternatívái
Szűcs István: A magyar mezőgazdaság érték- és járadéktermelő 
képessége, változó tulajdon, szervezeti és piaci viszonyok közepette (A 
jelenlegi OTKA kutatási téma folytatása)
Tóth József: A mezőgazdasági ágazatok belső törvényszerűségeit kife
jező matematikai összefüggések feltárása
Kuti István: Magyarország és az Európai Közösség közötti gazdasági 
kapcsolatok fejlesztésének környezetgazdálkodási feltételrendszere, 
különös tekintettel az élelmiszergazdaságra. Az EK egységes belső pi
aca megteremtésének környezeti követelményei hazánkra nézve
Tamóczi Tibor. Mezőgazdasági belső vállalkozási modellek kialakítása 
és elemzésük
Nemessályi Zsolt: A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek 
felhasználásának értékelési módszerei a takarmány-, talajerő-, ener
giagazdálkodás és az ipari feldolgozás területein ökonómiai és 
környezetvédelmi összefüggésben
Dimény Imre: A vertikális kapcsolódások továbbfejlesztésének 
elméleti, módszertani összefüggései a kertészeti és az élelmiszeripari 
ágazatokban
Nagy Lajos: A föld- és tőketulajdon és a gazdasági struktúra távlatai a 
magyar mezőgazdaságban közgazdasági és jogi megközelítésben 
Megjegyzés: a 3199-es pályázattal együtt
Andrássy Adél: A vállalati alapok optimális kihasználása és fejlesztése 
a magyar mezőgazdaságban az 1990-es években, különös tekintettel a 
föld bérleti viszonyaira
Megjegyzés: a 3197-es pályázathoz csatolva
Benet Iván: A magyar agrármodell és a földpiac dilemmái

173 eFt

859 eFt

190 eFt

859 eFt

173 eFt

615 eFt

257 eFt

173 eFt

85 eFt

96 eFt

1032 eFt

432 eFt

519 eFt
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3244 Tóth Antal Ernő: A piacgazdasági rendszerre való áttérés egyes kérdé
sei a mezőgazdaságban 430 eFt

Agrárműszaki Bizottság

61 Borsa Béla: Talajművelőgépek vontatási ellenállása, előrejelzési 
lehetőségeinek matematikai statisztikai vizsgálata 300 eFt

319 Körmendy Imre: Tartósítóipari hőkezelés számítási és mérési eljárá
sainak fejlesztése 750 eFt

332 Fenyvesi László: Felületi hőátvitel elemzése infratelevíziós mérésekkel
250 eFt

449 Karai János: A termény alakja és emissziója szerinti felismerés alapján 
dolgozó szedőrobot elvének kidolgozása 1500 eFt

572 Neményi Miklós: A kukorica száradásakor a szemesterményszárítók
ban lejátszódó állapotváltozások modellezése a műszaki és biológiai 
szempontok figyelembevételével 875 eFt

1341 Csermely Jenő: A vetőmag feldolgozás hő- és anyagtranszport folya
matai és azok összefüggése a biológiai jellemzőkkel 1000 eFt

1343 Tóth László: A tőgyek közötti fertőzési lánc mérséklése és megszünte
tése céljából műszaki-biológiai összefüggések feltárása 625 eFt

1347 Fekete András: Terhelési jellemzők alapösszefüggéseinek meghatáro
zása mezőgazdasági gépek automatizált folyamataiban 1000 eFt

1381 Szepesi László: A gépesítésfejlesztés alapkérdéseinek vizsgálata a 
fakitermelésben, az ezredforduló időszakára 125 eFt

1522 Szendrő Péter. Elektrofizikai folyamatokon alapuló eljárás kidolgozása 
különleges vetőmagtisztítási folyamatokra 1000 eFt

1528 Sembery Péter. Mezőgazdasági anyagok (szemestermény, szálastakar
mány, gyümölcs, talaj) elektro-fizikai jellemzőinek vizsgálata, különös 
tekintettel a szárításhoz történő alkalmazásra 625 eFt

1866 László Alfréd: Permetlevek és folyékony műtrágyák cseppképzési, 
eloszlási viszonyainak az anyag-gép-környezet összefüggésrendszer
alapján történő vizsgálata 750 eFt

Erdészeti Bizottság

341 Horváth László: A légköri szennyezettség hatása az erdők egész
ségi állapotára különös tekintettel a savas ülepedésre és a foto-
oxidánsokra 875 eFt

657 Szodfridt István: A legfontosabb tápelemek biogeokémiai körforgalmá
nak in vivő vizsgálata erdeifenyő állományokban 375 eFt

797 Winkler András: Az erdei- és feketefenyő (Pinus silvestris, Pinus nigra) 
dendromassza hatékony felhasználását feltételező alapösszefüggések 
(törvényszerűségek) komoplex feltárása 875 eFt

990 Mátyás Csaba: Fontosabb erdei fafajok populációinak génökológiai
elemzése 1000 eFt
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992 Király László'. Erdőrendezési és faterméstani alapkutatások 
Megjegyzés: a 993-as pályázattal együtt

993 Király László'. Erdőrendezési, faterméstani kutatások az Erdőtervezési 
Útmutató korszerűsítésének tudományos megalapozásához 
Megjegyzés: a 992-es pályázathoz csatolva

1377 Márkus László: A fatermelés ökológiai és ökonómai összefüggéseinek 
megállapítása és ennek alapján komplex fatermclési modellek kidolgo
zása a hazai célállományokra

1379 Halupa Lajos: A természetvédelmi területeken levő erdők kezelési és 
felújítási irányelveinek kidolgozása, különös tekintettel a hazai fafajok 
génkészletének megőrzésére

1382 Sárvári János: A szelíd dió (Juglans regia L) kettős hasznosítású 
erdészeti termesztésének vizsgálata és összehasonlítása egyéb fa
fajokkal (kocsonyás tölgy, fekete dió)

1384 Rédei Károly: A fehér és a szürke nyár szerepe a megváltozott ökoló
giai körülmények között a Duna-Tisza közén

1385 Járó Zoltán: A legfontosabb magyarországi természetszerű származék 
és kultúr erdőtársulások évi szervesanyagképzéséhez szükséges víz
mennyiség meghatározási metodikájának kidolgozása. Jellemző etalon 
erdőtársulások tényleges évi szervesanyagképzéséhez felhasznált víz
mennyiség meghatározása folyamatvizsgálatokkal

1386 Sólymos Rezső: A természetszerű és az ültetvényszerű erdők 
nevelésének és fatermésének kutatása Magyarországon a ter
mészetközeli erdőgazdálkodás tudományosan megalapozott fejlesztése 
érdekében

1388 Somogyi Zoltán: Kocsányos tölgyesek növekedésének ökológiai mo
dellezése

1390 Gergácz József: Nyár génállományunk bővítése, különös tekintettel a 
bctegségellenállóságra és a termesztésbiztonság fokozására

Kertészeti Bizottság

263 Taniássy István: Nehezen szaporítható kertészeti növények (gyümölcs, 
dísz-, gyógynövények) mikroszaporítása és termőképességük fokozása 
Megjegyzés: a 264-es pályázathoz csatolva

264 Tamássy István: Környezetkímélő nagy produktivitású kertészeti 
növényfajták nemesítésének genetikai és fiziológiai alapjai 
Megjegyzés: a 263, 2472, 576-os pályázatokkal együtt

321 Vukov Konstantin: Az inulintartalmú növényi alapanyagok, nevezetesen 
a Helianthus tuberosus inulin- és fruktóztartalmának növelése

328 Szőke Molnár Lajos: Vízellátottsági stresszhatások és kiküszöbölésük 
lehetőségei és korlátái a növény életében és környezetében

349 Sáray Tamás: A kertészeti termékek hőfizikai, biológiai és biokémiai 
természetű változásainak kölcsönhatás-vizsgálata és elemzése a 
fagyasztás és a fagyasztva tárolás során, segítve az iparszerű gyártásnál 
az áru külső és belső minőségének jobb megőrzését

1000 eFt

375 eFt

500 eFt

375 eFt

250 eFt

625 eFt

500 eFt

375 eFt

375 eFt

1000 eFt

250 eFt

800 eFt

300 eFt
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357 Juhász Olga-. A szőlőtermés szerves vegyületeinek optimalizálása a 
borászati alapanyag és végtermék (bor) minőségének javítása és a 
környezetkímélő technológiák bevezetése céljából 
Megjegyzés: a 401-es pályázathoz csatolva

383 Szőke Lajos: Szőlő fajtaszelekció a környezeti stressztolcrancia, 
valamint a tápelem felvételi sajátosságok és termésminőség kapcsolata 
alapján
Megjegyzés: a 3106-os pályázattal együtt 550 eFt

401 Pólyák Dezső: A szőlő produktivitását meghatározó ökológiai tényezők 
vizsgálata szabadföldi és modell kísérletekben
Megjegyzés: a 357-es pályázattal együtt 1000 eFt

403 Homok László: A hatóanyag-tartalom növelés biológiai alapjainak 
kutatása az egészségmegőrzés céljait szolgáló gyógynövények, valamint 
a belőlük előállított drogok és gyógytermékek minőségjavítása 
érdekében 400 eFt

511 Tőkei László: Az almatermesztés időjárási kockázati tényezői
Magyar országon 200 eFt

538 Filius István: A primőr és szabadföldi zöldségfélék termesztéstech
nológiai változatainak vizsgálata, azok továbbfejlesztése béltartalmuk 
és piaci értékük szempontjából 800 eFt

575 Hrotkó Károly: A cseresznyefajtákra gyakorolt törpítő hatás és az oltási
kompatibilitás korai szűrése alanyként használt sajmeggy beltenyésztett 
populációban és törpítő fajhibridekben 300 eFt

576 Végvári György: Kertészeti növények mikroszaporított kultúráinál 
végzett műszeres analitikai vizsgálatok
Megjegyzés: a 264-es pályázathoz csatolva

577 Nyéki József: Gyümölcstermő növények termőképességét befolyásoló 
virágzás és termékenyülésbiológiai tényezők kutatása
Megjegyzés: a 660-os pályázattal együtt 500 eFt

660 Soltész Miklós: Az alma- és körtefajták termőképességének
hasznosítása és termésbiztonságának fokozása az intenzív termesztés 
biológiai alapjainak fejlesztésével
Megjegyzés: az 577-es pályázathoz csatolva

690 László Péter. Almatermésűek és csonthéjasok érésdinamikájának 
elemzése fizikai, kémiai és biológiai módszerekkel
Megjegyzés: az 1165-ös pályázathoz csatolva

945 Gyúró Ferenc: A korszerű gyümölcs-művelési rendszerek biológiai 
alapjainak vizsgálata 500 eFt

946 Papp János: Az almafák N-forgalmát és a gyümülcs minőségét befolyá
soló agrokémiai tényezők összefüggései 400 eFt

1149 Farkas József: Néhány áruminőséget befolyásoló fiziológiai és genetikai
tényező alkalmazásának lehetősége a konstans és hibrid paradicsom
fajták előállításában 800 eFt

1165: Sass Pál: Gyümölcsfélék minőségjavításának és megőrzésének bioló
giai és termesztési feltételei
Megjegyzés: a 690-es pályázattal együtt 500 eFt

1939 Diófási Lajos: Az alany hatása a minőségi fehér és kék borszőlőfajták
életciklusaira, anyagcsere-folyamataira, a must és a bor tápclcm tar-
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talmára szín-, illat- és zamatanyagaira eltérő ökológiai környezetben 
Megjegyzés: az 1940-es pályázattal együtt 800 eFt

1940 Diófási Lajos: Környezetkímélő szőlőtermesztés hegyvidéken 
Megjegyzés: az 1939-es pályázathoz csatolva

2031 Brunner Tamás: Gyümölcsfák természettechnikai törpésítésének és 
termőhajlam fokozásának élettani és biokémiai vizsgálata, különös 
tekintettel a környezetvédelmi és humánbiológiai szempontokra 500 eFt

2472 Tamássy István: Kertészeti növények mikroszaporításának biológiai 
alapjai és felhasználásuk a növénynemesítésben
Megjegyzés: a 264-es pályázathoz csatolva

2489 Hodossi Sándor: A hydroponiás eljárás biológiai, műszaki és 
ökonómiai alapjainak kidolgozása a kertészeti növények produktivi
tásának növelése, a minőség javítása és a termésbiztonság fokozása 
érdekében 300 eFt

2492 Schmidt Gábor. Prekondicionális juvenilitás regenerációs képesség 
biológiai alapjai különös tekintettel a fás növények ivartalan sza
porítására 300 eFt

2519 Gergely István: Az egyes gyümölcsfajok potenciális termeszt- 
hetőségének meghatározása a magyarországi víz- és talajadottságok 
értékelése alapján 500 eFt

2520 Kovács Zoltán: Mutációs genetika alkalmazása a szabadföldön magról 
szaporítható lágyszárú dísznövények esetében 300 eFt

2782 Balázs Sándor. Szaprobionta gombafajok biológiai és termesztési 
alapjainak feltárása 1000 eFt

2840 Kollányi László: A környezetkímélő bogyósgyümölcstermesztés bioló
giai alapjainak kutatása, különös tekintettel a genetikai potenciál 
gazdagítására
Megjegyzés: a 2841-es pályázattal együtt 500 eFt

2841 Zatykó József: Bogyósgyümölcsűek nemesítésének korszerűsítését 
célzó szövettenyésztéses eljárások kidolgozása
Megjegyzés: a 2840-es pályázattal együtt

3027 Kádár Gyula: A borok értékes anyagainak vizsgálata az optimális 
borkészítési technológia megválasztásához, az exportképesség javítása 
érdekében 500 eFt

3106 Oláh László: Kis víz- és tápanyagigényű fűfajok alkalmazása az erózió 
elleni védelemben szőlőültetvényekben
Megjegyzés: a 383-as pályázathoz csatolva

Növénynemesítési Bizottság

135 Láng László: Extra korai (árpával érő) búzafajták előállításának 
elméleti alapjai 500 eFt

137 Kumik Ernő: A napraforgóolaj zsírsav összetételének megváltoztatása, 
különös tekintettel a nagy olajsav tartalmú szintetikus fajták és hib
ridek előállításának genetikai problémáira 250 eFt

138 Barnabás Beáta: Alumínium toleráns növények in vitro szelekciója 
búza (T. aestivum L.) antérakultúrából 450 eFt
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139 Bedő Zoltán: A búza (Trilicum aestivum L.) alkal
mazkodóképességének és a genetikai variabilitás növelésének 
lehetőségei alacsony pH-jú talajokon 750 eFt

140 Páldi Emil: Környezeti stresszhatások fiziológiai alapjainak vizsgálata 
kukoricánál szántóföldi és fitotroni körülmények között 1000 eFt

150 Veisz Ottó: A búza fagyállóságáért felelős gének expressziójának vizs
gálata ökológiai, genetikai és biokémiai módszerekkel 875 eFt

151 Sutka József: A búza szárazságtűrésének genetikai és biokémiai 
elemzése 1250 eFt

242 Sági Ferenc: Új, hatékony növényi sejt- és szövettenyésztési eljárások 
kidolgozása a szerves tápanyag- és hormonviszonyok műszeres 
elemzése alapján, különös tekintettel a gabonafélékre 575 eFt

265 Máthé Ákos: Biológiailag aktív anyagokat tartalmazó vadohtermő 
növényfajok ökofiziológiai, genetikai és biokémiai változékony
sága 600 eFt

388 Velich István: A bab, borsó, hagyma, uborka és paprika abiotikus 
stressz reakciójának (kiemelten a szárazságtűrés) tesztelésére alkalmas 
módszerek kidolgozása, a genetikai tartalékok felmérése, új környezet- 
rezisztens fajták bevezetése 450 eFt

404 Németh János: Kukorica vonalak és populációk genetikai variabili
tásának növelése ciklotronban történt neutron kezeléssel 250 eFt

486 Matuz János: A gabonafélék minőségét meghatározó endosperm fe
hérje frakciók azonosítása és öröklődésük vizsgálata fajtákban és hib
ridjeik F0-F4 generációiban 600 eFt

488 Mórocz Sándor: A protoplaszt technika továbbfejlesztése és genetikai 
manipulációs rendszerek kiépítése kukoricán 1350 eFt

565 Molnár Zoltán: Sejttenyésztési és szomatikus sejtgenetikai 
módszerek vizsgálata abrakhüvelyes növényeknél (borsó, görög
széna, lóbab) 250 eFt

583 Barabás Zoltán: Növények biokémiai hiány-mutánsainak indukálása és 
felhasználása a hibrid vigor kutatásában 850 eFt

585 Mesterházy Ákos: A Fusarium fajokkal szembeni rezisztencia búzá
ban, a genetikai, biotechnológiai és a kórélettani alapok tovább
fejlesztése 750 eFt

1010 Petri Gizella: A kender kannabinoid tartalom örökletes alapjainak 
meghatározása genetikai modellkísérletekkel, nemesítéssel történő 
THC (hasis) mentesítés céljából (kábítószer elleni küzdelem) 750 eFt

1158 Bállá László: Speciális felhasználói célokat kielégítő búzafajták előál
lítási lehetőségének tanulmányozása 750 eFt

1571 Heszky László Emil: A növényi sejtek krioprezerválása és növény
regenerálása a fagyasztott sejtekből in vitro 500 eFt

1572 Kiss Erzsébet: Mesterséges mag előállítása vadgesztenye (Aesculus 
hippocastanum L.) modellnövényen 750 eFt

2052 Kristóf Zoltán: In vitro termékenyítés magasabbrendű növények izolált
hím és női ivarsejtjeinek felhasználásával 750 eFt

2054 Bognár János: Szomatikus embriogenezis feltételeinek tanulmányozása
néhány gazdasági szempontból jelentős növénynél 250 eFt
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141
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402

405

876

1527

1558

1560

1561

1858

1868

2151

2791

3043

Növénytermesztési Bizottság

Lövet István'. Őszi búza növénynövekedési és fejlődési modell faj
taspecifikus paramétereinek kidolgozása
Berzsenyi Zoltán: Néhány ökológiai és növénytermesztési faktor hatása 
a kukorica (Zea mays L.) biomassza produkciójának és növekedési 
jellemzőinek dinamikájára, növekedési modellek
Győrffy Béla: A vetésforgó és a trágyázási rendszerek hatása a talaj 
termékenységére tartamkísérletekben
Jolánkai Márton: Környezetkímélő búzatermesztési technológiai 
elemek kidolgozása genotípusra adaptált agrotechnikai tényezők 
alapján
Barla-Szabó Gábor. Növényi részek kémiai kezelése vákuumos infiltrá- 
cióval
Simonná Kiss Ibolya: Rizs és egyéb szántóföldi kultúrákra alapozott 
környezetkímélő biológiai gazdálkodás kidolgozása és alkalmazása a 
kedvezőtlen adottságú termőhelyek (szolonyec talajok) gazdaságos 
hasznosítására. Bemutató mintafarm létesítése Szarvason a team
kutatás, a szakoktatás és gazdálkodás részére
Németh János: Különböző kukoricavonalak, hibridek ökológiai 
érzékenységének, tápanyag- és vízforgalmának vizsgálata
Petrasovits Imre: A nagyfeszültségű távvezetékek növénykultúrákra 
gyakorolt hatásainak vizsgálata
Szentpétery Zsolt: Érésfiziológiai folyamatok irányítási lehetőségeinek 
vizsgálata különös tekintettel a búza humántáplálkozási minőségi 
paramétereire
Barcsák Zoltán: Különböző gyepnövényfajok és fajták ízlctességi vizs
gálata
Ángyán József: Az integrált, ökologikus növénytermesztés eleme
inek, rendszerének és magyarországi perspektíváinak részletes 
elemzése
Menyhért Zoltán: Különböző növénytermesztési stratégiák összehason
lító elemzése és magyarországi alkalmazhatóságuk vizsgálata
Kárpáti László: Képanalízis alkalmazása növénytermesztési kíslérletek 
értékelésében, módszertani fejlesztés az egyedi növényi információs 
rendszer kialakításához
Kismányoky Tamás: Szántóföldi növények termőképességének realizá
lását feltáró tényezők vizsgálata. A növény fejlődési dinamikája, a ter
mésképzés és a környezet közötti kapcsolat néhány szántóföldi növény
fajnál illetve fajtánál a talaj termékenysége összefüggésében
Racskó Péter. Mezőgazdasági növények növekedésének matematikai 
számítógépes modellezése a környezeti és agrotechnikai tényezők fi
gyelembevételével
Szabó Miklós: Termesztésben lévő és új fajták herbicid érzékenység 
vizsgálata a borsó termesztésben
Bocz Ernő: A termés ősi minőségének fogalma és növekvő adagú 
műtrágyázás, valamint a savasodás okozta minőségromlás mind a ter
mészetben, mind a táplálkozási láncban

250 eFt

600 eFt

1250 eFt

750 eFt

250 eFt

1000 eFt

500 eFt

250 eFt

500 eFt

475 eFt

250 eFt

500 eFt

300 eFt

1250 eFt

300 eFt

275 eFt

500 eFt
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3047 Ruzsányi László'. Környezetkímélő nitrogéntáplálás elméleti és mód
szertani alapjainak kidolgozása szántóföldi növényeknél 1125 eFt

3053 Szász Gábor. Termőhelyek teljesítőképességének determinisztikus 
modellezése 1175 eFt

700 eFt

250 eFt

1250 eFt

750 eFt

Növényvédelmi Bizottság

83 Sáringer Gyula: A hőmérséklet és a fotoperiódus hatása kártevő 
rovarok nyugalmi állapotának (dormancy) indukciójára, valamint a 
diapauza előkészítő folyamataira és intenzitására 750 eFt

384 Pólós Endre: A gyomnövények herbicid-rezisztenciája mechanizmusá
nak és molekuláris genetikai alapjainak kutatása, a szőlő genetikai ma
nipulációja glufosinat herbicid-rezisztenciát kódoló Agrobacterium 
tumefaciens alapú génvektorokkal 1250 eFt

484 Pozsgai Jenő: Mezőgazdasági ökorendszerek működésének vizsgálata 
tekintettel a minimális környezetterhelésre és a maximális produktum 
elérésére

1425 Tyihák Ernő: A növények betegségellenállóságát fokozó anyagok 
izolálása és vizsgálata biokémiai immunizálás

1426 Matolcsy György: A rovarok specifikus élettani folyamatait és 
magatartását befolyásoló anyagok kutatása, bioracionális ható
anyagtervezés szelektív hatású, környezetkímélő rovarelleni szerek 
kidolgozására

1428 Király Zoltán: Betegség- és stressz- (szuperoxid)-rezisztens növények 
előállítása biotechnológiai módszerekkel

1429 Varjas László: A juvenilhormon és a vedlési hormon szerepe a rovarok 
nyugal miállapotával és szezonális polimorfizmusával összefüggő 
fotoperiódus- reakciókban 1125 eFt

1430 Gáborjányi Richard: Kukoricapatogén vírusok azonosítása és
jellemzése, a kukorica törpe mozaikvírus genetikai térképezése 750 eFt

1433 Kozár Ferenc: A globális felmelegedés: kártevő rovarok és gyomokra 
gyakorolt hatásainak elemzése, vizsgálati módszereink kidolgozása és 
indikátorfajok kijelölése 1250 eFt

1435 Virányi Ferenc: Növénykórokozó gombák és antagonista mikro
szervezetek közötti kölcsönhatások tanulmányozása újszerű, 
környezetkímélő védekezés alapjainak a kimunkálása céljából 1125 eFt

1436 Jenser Gábor: Biotikus ökológiai tényezők hatása a környezetkímélő 
növényvédelemre 1250 eFt

1438 Tóth Miklós: Módszertanilag eddig megközelíthetetlen mezőgazdasági
kártevő rovarok feromonbiológiája 750 eFt

1439 Szécsi Árpád: Hazai búza- kukorica- és lucernakultúrák fuzárium 
flórájának kemotípus megoszlása toxintermclés szempontjából. A 
toxinképződés függése az ökológiai paraméterektől 2000 eFt

1440 Kőmíves Tamás: Glutation szerepe növények és mikroorganizmusok
környezeti stressz-hatások elleni védekezésében 600 eFt

1749 Mészáros Zoltán: Fitofág rovarok migrációja és diszperziója, ter
mészetes és agrárkörnyezetben 675 eFt
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1913

3276

519

521

711

1246

1277

1352

1413

1415

1547

1566

2523

2526

2529

2530

2531

Homok László'. Növénykórokozó gombák genetikai elemzése 
molekuláris markerek segítségével 1500 eFt
Horváth József'. A cukorrépa rizománia betegség kórokozójának (répa 
nekrotikus sárgaerűség vírus, beet necrotic yellow vein virus) virológiái, 
genetikai jellemzése és a vad Béta fajok vírusrezisztenciája 500 eFt

Talajtani Bizottság

Nyíri László: Szerves-szervetlen kolloidokat eltérő mennyiségben 
és minőségben tartalmazó talajok sav-bázis-nehézfém és toxikus 
elem terhelhetőségének talaj-növény rendszerben történő megál
lapítása 1200 eFt
Hamos Zsolt: A mezőgazdasági és a természeti környezet kölcsön
hatásának matematikai modellezése 1125 eFt
Kienitz Gábor. A termőréteg víz/N transzport-folyamatainak modell
vizsgálata területi, talajművelési, növénykultúra és talajvíz hatások fi
gyelembevételével 875 eFt
Kovács Ferenc: A környezetet terhelő egyes kémiai és mikrobiológiai 
tényezők, az élelmiszerek minősége, valamint az állat- és ember 
egészsége közötti interakció vizsgálata 1000 eFt
Kertész A dánt: A talajeróziós folyamatok által okozott talaj- és táp
anyagveszteség becslése - hozzájárulás a tó ökorendszerének 
megőzéséhez (Balaton-projekt) 375 eFt
Hargitai László: A humuszanyagok polifunkcionalitásának 
érvényesülése a talajbiokémiai folyamatok szabályozásában és prog
nosztizálásában, a tápanyagforgalomban és a toxikus nehézfémek 
megkötésében 500 eFt
Máté Ferenc: Jellegzetes hazai talajok rheológiai tulajdonságainak 
jellemzése 625 eFt
Debreczeni Béláné: Az agroökoszisztéma N-anyagforgalma 
légkör/talaj ill. légkör/növény határfelületen 1000 eFt
Heltai György: Nitrogéntartalmú műtrágyák hatásának talajökológiai- 
környczetvédclmi értékelése 15N-indikációval 875 eFt
Stefanovits Pál: A talaj szerves ásványi komplexumának hatása az 
alumínium és magnézium dinamikára 750 eFt
Osztoics Andrásné: A talaj P-szolgáltatásának kinetikai mo
dellje 300 eFt
Anion Attila: Az amidázok és foszfatázok szerepe az ökoszisztémák 
tápanyagforgalmában 375 eFt
Thamm Frigyesné: A talaj mozgékony P-készlctét alakító tartamhatá
sok matematikai szimulációja eltérő P-trágyázási rendszerek kispar- 
ccllás modelljeiben 875 eFt
Rajkai Kálmán: A talajvízkapacitás és nedvességtranszport területi 
becslése kvantitatív térképezése és az agroökológiai potenciálra gyako
rolt hatásának felmérése 750 eFt
Pusztai Antal: Az ionstressz (túltrágyázás) hatása talajra, nö
vényre 875 eFt
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2533 Lásztity Borivoj: Hazai homoktalajok termékenységét befolyásoló 
tényezők alapösszefüggéseinek vizsgálata 875 eFt

2536 Kádár Imre-. A növénytáplálás hatásainak megismerése a termés 
fokozására és a betegségrezisztenciára 1250 eFt

2537 Bíró Borbála: Hazánk különböző ökológiai viszonyai között termett 
fűfélék és egyszikű haszonnövények asszociatív N-kötő Azospiril- 
lumainak mennyiségi, minőségi jellemzése és N-kötő képességének 
ellenőrzése 375 eFt

2539 Szegi József: Endomikorrhiza gombák növény-gyökér-talaj rendszerben 
betöltött funkciójának és elterjedésének tanulmányozása 
magyarországi természetes és agrár ökoszisztémákban, szerepük a 
növények táplálkozásában 1000 eFt

2540 Várallyay György: A gyökérkörnyezet víz és tápelem-eloszlása és 
transzport folyamatai 1375 eFt

3042 Filep György: Az alumínium-vegyületek és -informák mobilizálható
ságával s talajtani szerepével kapcsolatos alapkutatások 1000 eFt

3182 Szendrei Géza: Hazai talajtípusok mikromorfológiai jellemzése 125 eFt

Allatorvostudományi Bizottság

573 Szigeti Gábor. Állatfaj-specifikus, kétfázisú probiotikumok 
fejlesztésének megalapozása 330 eFt

671 Bemáth Sándor. Sertésorbánc (Erysipelothrix rhusiopathiae) törzsek 
proteinszerkezetének vizsgálata 390 eFt

704 Solti László: Az emlős embriók kriokonzerválásának biokémiai és 
élettani háttere, különös tekintettel az oxigénanyagcsere válto
zásaira 750 eFt

1247 Rafai Pál: A légzőszervi betegségek kórfejlődésének tanulmányozása 
sertésben, különös tekintettel a légzőkészülék védekező mechanizmu
sait befolyásoló tényezőkre 880 eFt

1252 Frenyó Vilmos László: A növekedési hormon (GH) és a prolaktin 
(PRL) immunmodulátor szerepének vizsgálata sertés modellen
Megjegyzés: az 1253-as pályázattal együtt 1500 eFt

1253 Frenyó Vilmos László: A szérum-tejmirigy irányú immunglobulin (lg) 
transzport hormondcpendenciájának vizsgálata sertés és szarvasmarha 
fajban a kolosztrumképzés és a laktáció időszakában 
Megjegyzés: az 1252-es pályázathoz csatolva

1254 Gálfi Péter. A bendőhámsejt-tenyészet biokémiai jellemzése, különös 
tekintettel az anyagtranszportban betöltött szerepére
Megjegyzés: az 1262-es pályázattal együtt 1500 eFt

1256 Simon Ferenc: Kémiai anyagok által előidézett mérgezések ismeretlen 
pathomechanizmusainak elektrofiziológiai, biokémiai és morfológiai 
vizsgálata állatkísérletekben 750 eFt

1257 Semjén Gábor. Antimikrobiális szerek hatása a rczisztencia-plazmid 
eliminációra és transzferre 300 eFt
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1258 Varga János: Egyes kórtani szempontból fontos gram-negatív baktéri
umfajok felületi antigénjeinek, virulencia faktorainak, plazmidjainak és 
DNS-ének a vizsgálata 900 eFt

1259 Rudas Péter. A pajzsmirigyhormon metabolizmus szabályozása 750 eFt
1260 Tuboly Sándor. Baktériumok, vírusok szerepe a T- és B-lymphocytás 

eredetű szerzett immundeficienciák kialakulásában, kérődzőkben és 
sertésekben 720 eFt

1262 Kutas Ferenc: Alifás alkoholok és oxovegyületek anyagforgalmának és 
toxikus hatásának vizsgálata kérődzőkben 
Megjegyzés: az 1254-es pályázathoz kapcsolva

1263 Rusvai Miklós: Az állatpatogén adenovírusok molekuláris 
szerkezetének vizsgálata 500 eFt

1268 Kassai Tibor. Gyomorféreg fertőzéssel indukált immunválasz 
jellemzése és immungenetikai alapjainak a vizsgálata juhokban 760 eFt

1270 Bokori József: A takarmánytranszformációt és az állati termékek 
minőségét befolyásoló főbb tényezők 1200 eFt

1272 Fekete Sándor. A nyúl táplálóanyagszükségletét, illetve takarmányai 
táplálóértékét meghatározó emésztésélettani tényezők vizsgá
lata 400 eFt

1273 Szabó József: A tápanyagok energiatartalmának szerepe a plazma 
glukokortikoid-koncentráció szabályozásában 400 eFt

1274 Tóth József: Mikrosebészeti epeútrekonstrukció hosszan túlélő 
sertésen. Hosszú ideig tartó narkózis vizsgálata sertésen 700 eFt

1983 Bartha Adorján: A BHV-4 (MOVÁR-típusú bovin herpesvírus) 
inmunszupresszív hatásának más állatfajokban való előfordulásának 
követelményei 500 eFt

1984 Harrach Balázs: Szarvasmarhavírusok génsebészeti módosítása és 
molekuláris biológiai vizsgálata 600 eFt

1985 Molnár Kálmán: Környezetszennyező biotikus és abiotikus tényezők 
szerepe a halbetegségek kialakulásában 570 eFt

1986 Németh István: A madarak reticulo-endotheliális vírusfertőzöttségének 
molekuláris pathogenesise és immunpathalógiája 750 eFt

1987 Stipkovits László: A baromfi- és sertés patogén mycoplasmák fehér
jéinek vizsgálata 900 eFt

1988 Zsák László: Az Aujeszky-vírus biológiai tulajdonságait meghatározó 
glikoproteidek vizsgálata 620 eFt

2844 Husvéth Ferenc: A fehérje és a zsíranyagcsere összefüggéseinek vizs
gálata kérődzőkben a hatékonyabb termékelőállítás érdekében 330 eFt

Állattenyésztési Bizottság

45 Baintner Károly. A computer tomográf technika felhasználása az élet
tani kísérletekben és más rokon területeken, gazdasági állatoknál 
Megjegyzés: az 1626-os pályázathoz csatolva

96 Halmágyi Levente. Mézelő méh (Apis mellifera L.) szárnyerezet 
anomáliák vizsgálata és jelentőségük a termelésben 200 eFt
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155 Holdas Sándor: Az angóranyúl szaporaságának növelése biotechnikai 
és biotechnológiai módszerek segítségével 700 eFt

156 Galántai Marianne: Táplálóanyagok emésztésének vizsgálata vékonybél 
kanüllel ellátott növendék sertéseken 500 eFt

158 Fébel Hedvig: Biológiailag aktív anyagok hatásmechanizmusának 
emésztésfiziológiai vizsgálata kérődzőkben 600 eFt

159 Várhegyi Józsefné: A sejtfal emésztés mértékének és sebességének 
összefüggése a takarmányozási szinttel és a táplálóértékkcl 
kérődzőknél, (emésztéskinetikai vizsgálatok) 900 eFt

167 Wekerle László: A szaporaság növelésének új lehetőségei serté
seknél 500 eFt

170 Barna Judit: A spermiumok termékenyítőképességét és eltarthatóságát 
befolyásoló egyes biológiai tényezők vizsgálata különböző baromfifa
jokban 300 eFt

173 Szalay István: Ivarsejtck és embriók in vitro és in ovo manipu
lációja különböző baromfifajokban, egyedi genotípusok létrehozása 
céljából 400 eFt

285 Gundel János: A rekombináns sertés növekedéshormon (rPST) adago
lás hatásai az anyagforgalomra, a fehérje- és zsírbeépülésre 1200 eFt

326 Szendrő Zsolt: A nyúl tejösszetételét befolyásoló tényezők vizs
gálata 200 eFt

509 Györkös István: Fejlődésbiológiai vizsgálatok a szelekciós módszerek 
fejlesztése érdekében 600 eFt

562 Iváncsics János: Újabb morfológiai, fiziológiai és vércsoport markerek 
kutatása 300 eFt

564 Galgóczyné Gyökér Erzsébet: Kromoszomális kiónok előállítása ismert 
nemű, embrionális sejtmag-donor szövettenyészet felhasználásával 
gazdasági haszonállatoknál 1000 eFt

703 Solti László: In vitro oocyta maturáció, fertilizáció és embrió- 
fejlődés haszonállatokon: a sejtkultúra körülményei közt érvénye
sülő faktorok hatásának analízise, az optimális tenyésztési feltéte
lek megteremtése 800 eFt

879 Rarótfi István: Az állat és környezete közötti transzportfolyamatok 
vizsgálata a lokális mikroklíma-jellemzők kialakítása szempont
jából 400 eFt

1248 Bodó Imre: A BOLA (Bovine Leucocyte antigén) genotípusok és az 
anya utód inkompatibilitás vizsgálata szarvasmarhában (a) a 
tenyészpárok BOLA allotípusának hatása a fogamzásra (b) a BOLA 
allotípus szerepe az embrió megtapadásában 600 eFt

1269 Zöldág László: Intenzíven termelő háziállat-populációk szaporodás
biológiai sajátosságainak endokrinológiai, ultrahang-echographiás és 
labordiagnosztikai komplex vizsgálata a reprodukciós folyamatok 
optimalizálása céljából 800 eFt

1271 Hegedűs Mihály: Kérődzők fehérje-ellátásának javítása bypass fehérje 
és védett metionin alkalmazásával 500 eFt

1412 Kovács József: Az egyedi táplálóanyag felvétel dinamizmusa és a 
fontosabb kvantitatív tulajdonságok összefüggésének elemzése külön
böző genetikai konstrukciókhoz tartozó sertések esetében 900 eFt
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1548 Péczely Péter. A tolifejlődés és vedlés endokrin szabályozása, különös 
tekintettel a ludak tolltermelésének optimalizálására
Megjegyzés: az 1549,1550-es pályázatokkal együtt 900 eFt

1549 Péczely Péter. A gonadotrop-gonád rendszer működésének vizsgálata 
házi madarakon, emlősökön és tenyésztett halakon
Megjegyzés: az 1548-as pályázathoz kapcsolva

1550 Péczely Péter. A stressz neuro-endokrinológiája házimadarakon. Az 
ACTH-mellékvese rendszer érzékenysége nagy termelési kapacitású 
fajtákon
Megjegyzés: az 1548-as pályázathoz csatolva

1557 Bedő Sándor. A kérődzők biológiai folyamatainak és a termikus 
transzport folyamatok összefüggés vizsgálata, termovizió alkalma
zásával 800 eFt

1626 Hóm Péter. Különböző domesztikált gazdasági állatfajok 
testösszetétele in vivő kvalitatív és kvantitatív becslésmódszerének 
kidolgozása (CT) segítségével
Megjegyzés: a 45-ös pályázattal együtt 2000 eFt

1870 Szabó Ferenc: Populációgenetikai tartalékok feltárása a marhahús
termelésben 300 eFt

1962 Sarudi Imre: A jód és a bróm szimultán meghatározása biológiai 
eredetű anyagokban, valamint a ketontestek meghatározása test
folyadékokban 200 eFt

1990 Csapó János: A kocatej összetétele, táplálkozásbiológiai értéke, fel
használásának lehetőségei csecsemők táplálásában 300 eFt

2429 Bozó Sándor. Tejelő típusú tenyészmarhák anyagforgalmi stabili
tásának meghatározása fiziogenetikai vizsgálatokkal, az anyag
forgalmi stabilitás és a reprodukciós teljesítmény összefüg
gései 1600 eFt

2430 Gere Tibor. A genetikai variabilitás detektálása szarvasmarhán 
molekuláris genetikai vizsgálati módszerekkel 500 eFt
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V. Orvosi Tudományok Osztálya

Atherosclerosis, Thromboemboliás és Keringési Megbetegedések 
Kutatásával Foglalkozó Bizottság

8 Sas Géza: A trombóembóliás megbetegedések patogenézisének, diag
nosztikájának vizsgálata: (a) a veleszületett (örökletes) trombózis
hajlam kutatása (b) a tartós alvadásgátló kezelés hatása a mélyvénás 
trombózis késői szövődményeire 700 eFt

15 Pogátsa Gábor: Kórélettani folyamatok és gyógyszerhatások elemzése 
cukor-, ér-, illetve szívbetegség együttes fennállása esetén
Megjegyzés: a 2767-es pályázattal együtt 1250 eFt

86 Jobst Kázmér. A glikozilált hisztonok és diabetes mellitus 500 eFt
108 Kollai Márk: A cardiális vagus tónus és reakciókészség humán élettani

és klinikai vizsgálata 500 eFt
666 Blaskó György: Az érfal és a thrombocyták arachidonsav anyagcseréjét 

befolyásoló tényezők kutatása A thrombocyták aggregációjának ku
tatása a hypertónia betegség különböző típusaiban meghatározott
kezelési alapelvek mellett 400 eFt

930 Farsang Csaba: Renális és terhességi hypertónia patogenesisében 
szereplő pressor és depressor mechanismusok vizsgálata 450 eFt

967 Hamar János: A reperfuziós károsodás patomechanizmusának
kutatása 500 eFt

1014 Jelűnek Harry: Monocyta-macrophag sejtek szerepe az arteriosclerosis 
kialakulásában és remissiójában 450 eFt

1031 Juhász-Nagy Sándor. A myocardialis keringés szabályozási mechaniz
musainak kölcsönhatásai: ép és ischaemiás szív 1100 eFt

1045 Hermán Ferenc: A prosztaciklin-tromboxán rendszerben meglévő indi
viduális különbségek összehasonlító vizsgálata emberben és beagle
kutyákban in vitro és in vivő 250 eFt

1057 Szollár Lajos: Az atherogén lipoproteinek kialakulásának mecha
nizmusa 1100 eFt

1066 Machovich Raymund: Érpályán belüli és kívüli fibrinolízis: az 
endotelium, a leukociták és a hepatociták szerepe 800 eFt

1070 Bihari-Varga Magdolna: Módosult szerkezetű lipoproteidek bioszin
tézisének, szerkezetének és atherogén hatásának kísérletes és epi
demiológiai vizsgálata 400 eFt

1072 Karádi István: A lipoprotein(a) intracellulá'is szintézisének és lokalizá
ciójának vizsgálata. A szérum amyloid és az Lp(a) kapcsolata 750 eFt

1073 Rohla Miklós: Kamrai ritmuszavarok számítógépes analízise 400 eFt
1077 Kecskeméti Valéria: Kardioaktív endogén anyagok (eicosanoidok, 

platelez activating factor, PAF, nyomelemek, atriális natriuretikus
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1079

1081

1082

1105

1113

1210

1356

1475

1485

1488

1490

1496

2494

2683

2737

2738

2767

2768

pepiid, ANP) kölcsönhatásának vizsgálata szív és trombocita prepará
tumokon
Tenczer József'. Klinikai aritmiák elektrofiziológiai mechanizmusainak 
vizsgálata
Littmann László: Szapora szívműködéssel járó ritmuszavarok 
patomechanizmusának vizsgálata és új kezelési lehetőségek kidolgo
zása lézerrel
Kádár Anna: Az arteriosclerosis pathobiologiai determinánsai fiatalok
ban (összehasonlító epidemiológiai vizsgálatok)
Cserhalmi Lívia: A szívizomkárosodások etiopatogenezise, differen
ciáldiagnosztikája és prognózisa
Monos Emil: A vénák lokális kontrollja fiziológiás és patológiás 
körülmények között
Solti Ferenc: Lymphaticus arteriopathia. Nyirokpangás okozta érfali 
károsodások
Nagy Sándor. Alapvető patofiziológiai mechanizmusok vizsgálata 
ischaemiában, sepsis és septikus sokkban
Csiba László: Az érszűkületet okozó arterioscleroticus plaque-ok 
kialakulásának tanulmányozása párhuzamosan alkalmazott röntgen 
fluorescenciás, szövettani és ultrahangos módszerekkel
Rák Kálmán: A thrombocyták, az ér-endothel és az adhaesív proteinek 
kölcsönhatásának kutatása (a primer haemostasis szerepe és gyógy
szeres befolyásolhatósága atherosclerosisban)
Szabó Judit Zsuzsanna: A szívizom kontraktilitás regulációjának és 
farmakonokkal szembeni érzékenységének vizsgálata különös tekin
tettel a pajzsmirigy hormonoknak és az adenozinnak e szabályozásban 
betöltött szerepére
Imre Sándor. Vörösvérsejtek szabad-gyökképző és lipidperoxidációs 
kapacitása, valamint rheologiai viselkedése az életkor függvényében, 
fiziológiás viszonyok között
Muszbek László: A véralvadás XlII-as faktorának szabályozása és 
funkciója
Pucsok József: Cardiovascularis betegségek rizikófaktorainak kutatása 
serdülőkorúaknái, különös tekintettel a mozgáshiányra
Gecse Árpád: Humorális tényezők szerepe az arachidonsav kaszkád 
működésének szabályozásában
Sonkodi Sándor. Splanchinicus keringés szerepe a vérnyomás 
regulációban és a különböző eredetű hypcrtensio formák kiala
kulásában
Csanády Miklós: A szívizombetegségek klinikai és experimentális vizs
gálata
Aranyi Zoltán: A vanádium szerepe a diabetes valamint a szövőd
ményeként kialakuló szív és érrendszeri elváltozások kialakulásának 
megelőzésében
Megjegyzés: a 15-ös pályázathoz kapcsolva
Jánosi András: Az ischemiás szívbetegség kialakulásának és a 
myocardium ischaemia súlyosságának tanulmányozása prospektív 
klinikai és epidemiológiai módszerekkel cukorbetegekben

400 eFt

500 eFt

450 eFt

400 eFt

200 eFt

1250 eFt

250 eFt

1000 eFt

300 eFt

1000 eFt

200 eFt

200 eFt

1500 eFt

250 eFt

200 eFt

200 eFt

700 eFt

400 eFt
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Elméleti Orvostudományi Bizottság

107 Ligeti László: Az energia metabolizmus szabályozásának vizsgálata 
NMR spektroszkópiával és felszíni fluorimetriával
Megjegyzés: a 3111-es pályázathoz kapcsolva

472 Szelényi Zoltán: Centrálisán ható mediátorok (peptidek, prosztaglandi- 
nok) hatásának vizsgálata különböző láz- és hyperthermia-model- 
lekben

1083 Zelles Tivadar. A parotis hypertrophiák kísérletes vizsgálata különös 
tekintettel a secretum-fehérjék szintézisére, a proteinfoszforilációra, 
valamint a galaktoziltranszferáz modulátor szerepére

1451 Sipka Sándor. Egy új emberi, monocita eredetű foszfolipáz A2 enzim 
fehérje kémiai jellemzése és klinikai jelentőségének vizsgálata, diag
nosztikus értékének megállapítása

1474 Szabolcs Márton: A szarkoplazmatikus retikulum főbb komponensei a 
jelátvitelben, ill. a kontraktilitás szabályozásában

2717 Édes István: Az alfa-adrenerg rendszer által médiáit foszforilációs 
folyamatok vizsgálata perfundált emlős szívekben

3111 Kovács Arisztid: Funkció, anyagcsere a szöveti mikrocirkuláció és inter- 
sticiális transport integrált szervspecifikus neurális és humorális 
szabályozásának vizsgálata
Megjegyzés: a 107-es pályázattal együtt

250 eFt

450 eFt

200 eFt

450 eFt

150 eFt

750 eFt

Endokrinológiai és Anyagcserekutatásokkal Foglalkozó Bizottság

106 Kovács L. Gábor. Immunológiai és neuroendokrin szabályozási 
zavarok, valamint perifériás kémiai eltérések alkohol- és kábítószerad- 
dikcióban 750 eFt

1008 Nemeskéri Ágnes: Az endokrin szabályozás ontogenezisének vizsgálata
az adenohypophysis szintjén 625 eFt

1019 Gláz Edit: Humán mellékvese hyperplasiák és adenomák endocrin- 
paracrin regulációs mechanizmusainak, a reguláié peptid-hormonok 
gen-exprressiójának és proliferatiós kinetikájának vizsgálata 1125 eFt

1024 Nagy György: Az adenohypophysis hormonok elválasztásának parakrin 
és autokrin szabályozása 625 eFt

1051 Tarján Gábor. Az osteocalcin anyagcsere vizsgálata, különös tekintettel 
immunhistokémiai kimutatására, albumin-kötődés vizsgálatára és 
pajzsmirigyhormon ellátottságot tükröző perifériás paraméter 
szerepére 375 eFt

1069 Keszler Péter. A nyálmirigy eredetű szénsavanhidráz orálbiológiai 
szerepének és tulajdonságainak vizsgálata ép körülmények között és 
diabeteses anyagcserezavarban 300 eFt

1089 Somogyi János: A sejtmag- és a mitochondriális membránok szerepe 
az inzulin hatásmechanizmusában: inzulin dependens tirozin-kináz és - 
foszfatáz a sejtmagban, mitochondriális funkciók változása inzulin- 
dependens és nem dependens diabéteszt utánzó állatmodellekben 
Megjegyzés: az 1466-os pályázathoz kapcsolva
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1111 Spat András: Jelátvitel mechanizmusok kalcium-mobilizáció hormon
nal serkentett sejtekben

1350 Laczi Ferenc: A neuropeptidek interakciójának szerepe a neurohy- 
pophysis hormonok és a só-víz háztartás szabályozásában

1354 Telegdy Gyula: Neuropeptidek szerepe az idegrendszer és endokrin 
rendszer integratív működésének szabályozásában

1406 László Ferenc: Vasopressin és szintetikus (agonista, ill. antagonista) 
analógjai biológiai hatásának vizsgálata

1466 Kovács Tibor. Szív- és vázizmok membránfunkcióinak, Ca2 homeo- 
sztázisának és kontraktilis sajátságainak komplex vizsgálata inzulinde- 
pendens (idom) és neminzulindependens (nidom) diabetes melli- 
tust szimuláló állat modelleken
Megjegyzés: az 1089-es pályázattal együtt

1638 Vértes Marietta: Oestradiol receptorok és kötőhelyek
1967 Endrőczi Elemér: Perinatális hormon- és nemspecifikus terhelő hatá

sok vizsgálata a felnőttkori neuroendokrin szabályozási folyamatokra 
és immunvédekezési mechanizmusokra

2009 Sándor Attila: A karnitin metabolizmusának és funkciójának vizsgálata 
liposomák, valamint NMR és molekuláris biológiai technikák fel
használásával

2616 Halász Béla: Neuroendokrin mechanizmusok vizsgálata
2916 Tarkovács Gábor. A perifériás szimpatikus idegrendszer biogén kate- 

cholaminjainak élettani és kórélettani jelentősége a zsírszövet anyag
cserében

2917 Bácsy Ernő: Emberi és patkány adenohipofízis sejtek hor
monelválasztási mechanizmusának sejtbiológiai vizsgálata, különös 
tekintettel humorális szabályozó molekulák és potenciális farmakonok 
befolyására

2921 Papp Miklós: Idegi és humorális tényezők hatása és ezek kölcsönhatása 
a hasnyálmirigy működésének befolyásolásában - in vivő és in vitro 
vizsgálatok

2922 Makara B. Gábor. Hypothalamikus struktúrák és neurotranszmitterck 
szerepe a növekedési hormon és a prolaktin elválasztás szabályo
zásában

2923 Stark Ervin: Biogén aminok szerepe a CRF, az ACTH és a mel
lékvesekéreg hormonok elválasztásának szabályozásában

2924 Kovács Krisztina: A hipofízis mellékvese-rendszer központi idegrend
szeri szabályozása

2925 Ács Zsuzsanna: Normál és adenomatózis hypophysis elülső lebeny sej
tek hormonszekréciós és proliferációs válaszkészsége hormonális és 
farmakológiai behatásokra

2927 Szabó Dezső: A mellékvesekéreg-sejtek mineralokortikoid és 
glukokortikoid bioszintézise, valamint lipid mctabolizmusa közötti 
kölcsönhatás

2994 Flerkó Béla: Új, nagyhatású releasing hormon és somatostatin analó
gok klinikai és mezőgazdasági hasznosítása

1000 eFt

400 eFt

750 eFt

750 eFt

950 eFt
400 eFt

500 eFt

300 eFt
1250 eFt

375 eFt

750 eFt

500 eFt

1200 eFt

625 eFt

750 eFt

500 eFt

500 eFt

2000 eFt
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Gastroenterológiai, Hepatológiai Kutatásokkal Foglalkozó Bizottság

355 Beró Tamás: Az intestinalis adaptatio mechanizmusai és regu
lációja 500 eFt

1018 Fehér János: Májvédő antioxidáns kezelés hatásmechanizmusa és 
klinikofarmakológiája 1000 eFt

1063 Jakab Ferenc: Májkeringés és a májsejtek intracelluláris változásainak
kutatása állaton és emberen májtranszplantáció előtt és után 600 eFt

1078 Gyires Klára: Gasztrointesztinális nyálkahártya protekció 400 eFt
1122 Arató András: A coeliakia immunpathogenesisének vizsgálata 125 eFt
1355 Lonovics János: A duodenum-epeút és duodenum-pancreas tengely 

szabályozásában résztvevő peptidhormonok és lokális peptidmediá- 
torok interakcióinak és hatásmechanizmusának vizsgálata in vitro és in
vivő módszerekkel 550 eFt

2466 Mózsik Gyula: A nervus vagus szerepe a gyomornyálkahártya védekező
mechanizmusaiban 800 eFt

2721 Simon Miklós: A krónikus hepatikus porphyria patogenezisének vizs
gálata 200 eFt

3281 Varró Vince: A mesenteriális keringés regulációjának alapvető mecha
nizmusai 600 eFt

Gyógyszerkutatásokkal Foglalkozó Bizottság

286 Gregus Zoltán: Az arzén és rokon elemek hatása a glutation ház
tartásra és a glutationfüggő méregtelenítési folyamatokra 300 eFt

287 Barthó Lóránd: Belső szervek és bőr peptiderg idegeinek befolyásolása 
farmakológiai eszközökkel 300 eFt

288 Varga Ferenc: Testidegen anyagok biliáris kiürülésének befolyá
solása 500 eFt

676 Varró András: Az antiaritmiás gyógyszerek hatásmechanizmusának 
celluláris szintű vizsgálata 750 eFt

1067 Csaba György: Xenobiotikumok perinatális hatásának felnőttkori re
ceptor- és enzimszintű vizsgálata 350 eFt

1074 Knoll József: Deprenil kutatás. A nigrostriatális dopaminerg aktivitás 
korfüggő hanyatlásának szelektív gyógyszeres gátlása 2000 eFt

1075 Fürst Zsuzsanna: Újtípusú, receptor-szelektív analgetikumok és 
antagonistáik kutatása a policiklikus morfmstruktúra hatásszerkezeti 
összefüggései alapján 450 eFt

1076 Kelemen Károly: A nátrium konduktancia szabályozása a szív
izomban 500 eFt

1086 Simon György: Receptor kötések specificitásának klinikai-kémiai vizs
gálata különös tekintettel a kolinerg-adrenerg kölcsönhatásokra 250 eFt

1130 Magyar Kálmán: A monoaminooxidaz és a szerotonerg, 
dopaminerg neurokémiai transzmisszió kapcsolata a központi ideg
rendszerben 500 eFt

46



1348 Penke Botond: Aminosavak, peptidek és fehérjék szerepe pszichiátriai 
betegségek (depresszió, szorongás - pszichózis, Alzheimer-kór) 
kialakulásában, diagnosztikájában 1000 eFt

1353 Szekeres László: Endogén cardioprotektív mechanizmusok: a 
prostacyclin és a 7-oxo-PgI2 késői védőhatása különböző vészállapo
tokban 1000 eFt

1487 Szentmiklósi József András: A kardiovaszkuláris purinerg aktivációt 
befolyásoló endogén tényezők szerepének komplex élettani és far
makológiái vizsgálata 500 eFt

2018 Bagdy György: Szelektív szerotonin agonisták és antagonisták 
viselkedési, neuroendokrin és vérkeringési hatásainak vizsgálata 250 eFt

2715 Kemény Lajos: A dithranol hatásmechanizmusa. Az irritatív gyulladás 
kialakulása és szabályozása 150 eFt

2931 Dóda Margit: Hipoxiás kórképek neurokémiai modellezése, exci- 
tatórikus aminosav és adcnozin receptorok szerepe hipoxiában 450 eFt

Gyógyszerésztudományi Bizottság

2687 Kata Mihály: Különböző gyógyszertartalmú liposzómák technológiájá
nak kidolgozása, előállításuk és részletes vizsgálatuk, ill. in vivő 
kipróbálásuk 100 eFt

2719 Láng Jenő: A 4,8-diaza-3,6,6,9-tetrametil-undekán-2,10-dion-bisz-oxim 
(HM-PAO) Tc-mal jelzett sztereoisomerjeinek előállítása, az in vitro
- in vivő stabilitás és a térszerkezet biológiai megoszlást befolyásoló 
hatásának vizsgálata analitikai és biológiai módszerekkel 300 eFt

Humángenetikai Bizottság

1040 Fekete György: A jávorfaszörp betegség és az aniridia/Wilms-tumor
molekuláris genetikai alapjainak további tisztázása. E betegségek 
praenatalis DNS diagnosztikájában felhasználható új módszerek kidol
gozása 750 eFt

1195 Méhes Károly: A humán chromosoma-hibák kialakulásának vizsgálata, 
a centromerák szétválására ható tényezők elemzése 750 eFt

1504 Papp Zoltán: A molekuláris genetika módszereinek bevezetése 
monogénikus betegségek első trimcstcrbcli diagnosztikájára a 
chorionboholy szövetből izolált DNS analízise alapján 500 eFt

2622 Menyhárt János: Normális és malignusan transzformált emlős sejtek 
osztódását és differenciálódását valamint vírusok replikációját 
szabályozó gének és géntermékek azonosítása, izolálása és hatásme
chanizmusának vizsgálata 1000 eFt

2676 Szemere György: A férfi infertilitás actiológiai kutatása, meioticus vizs
gálatok 400 eFt

2714 László Aranka: Molekuláris genetikai vizsgálatok - restrikciós
fragmenshossz polimorphismus RFLP, HLA DO, bcta-lánc allelpoly- 
morphismus - örökletes kórképekben 500 eFt
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Klinikai Immunológiai és Haematológiai Kutatásokkal Foglalkozó 
Bizottság

32 Barthóné Szekeres Júlia: A progesteron-közvetítette immunszuppressió 
hatása a terhesség kimenetelére 500 eFt

187 Pálóczi Katalin: A kóros sejtek differenciáltsági és aktiváltsági 
állapotának jellemzése felnőttkori vérképzőszervi megbetegedésekben. 
Az immunológiai és molekuláris biológiai eltérések jelentőge a 
haematológiai daganatok kutatásában 250 eFt

190 Puskás Éva: A B-limfociták osztódásának és differenciálódásának 
szabályozásában szerepet játszó autokrin folyamatok tanulmá
nyozása az IR202 Igm-termelő, patkány immunocitóma modell 
felhasználásával 400 eFt

194 Gidáli Júlia: Növekedési faktorok hatása leukaemiás sejtek osz
tódására és differenciálódására 400 eFt

211 Füst György: Egyes komplement fehérje allotípusok összefüggése a 
középkorú egyének korai halálozásával 1300 eFt

348 Gyódi Éva: Az MHC antigének polimorfizmusának exon szintű 
analízise és kifejeződésük szabályozásának vizsgálata egyes autoimmun 
betegségek és tumorok esetében 450 eFt

352 Benczúr Miklós: Az emberi allogén és tumor ellenes sejtközvetítette 
immunválasz effektor és célsejtéinek aktiválása, a killing mechaniz
musa és leukokin szabályozása 700 eFt

466 Kelényi Gábor. Indukált proliferatio és differenciálódás lymphocyta 
sejtpopulációkban 250 eFt

485 Nagy Judit: Immunológiai tényezők szerepe az IgA nephropathia 
kialakulásában és progressziójában 400 eFt

1001 Láng István: Szabadgyökös reakciók jelentősége és antioxidánsok 
hatása az immunregulációban 350 eFt

1071 Jakab Lajos: Az immunrendszer működésének a regulációja. Egyes 
glycoproteinek szerepe a szervezet védekezőfolyamataiban 300 eFt

1104 Kelemen Endre: Akcelerált granulocytás leukémia kezelése csontvelő
átültetéssel halálos sugárzás előzetes alkalmazása nélkül 1200 eFt

1446 Maródi László: Rekombináns kolonia-stimuláló faktorok és interferon
gamma hatása humán monociták és makrofágok candida-fagocitáló és 
elölő működésére 250 eFt

1459 Fülöp Tamás, Ifj.: Receptor közvetített jelátviteli mechanizmusok és 
effektor funkciók különböző sejtrendszerekben időskorban 350 eFt

1462 Kávai Mária: Fagocita sejteken lévő különböző típusú (I, II, III) Fcy 
receptorok kimutatása és funkciója autoimmun betegségekben. A 
vérkeringésbe kerülő receptorok és az ellenük képződő antitestek 
meghatározása és funkciója, a sejteken lévő receptorokkal való köl
csönhatása 250 eFt

1477 Glant Tibor. Proteoglikan-indukált kísérletes arthritis és humán 
rheumatoid kórképek patomcchanizmusának molekuláris immunoló
giai vizsgálata 650 eFt

1478 Leövey András: A pajzsmirigy-hormonok és az immunrendszer köl
csönhatása 400 eFt
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1491 Fachet József'. Daganat-ellenes rezisztencia és specifikus immun-reak
ciók fokozása oligo- és polysaccharidákkal, a hatásmechanizmus cel- 
luláris, humorális és genetikai komponenseinek analízise 300 eFt

1505 Szegedi Gyula-. A primer és szekunder Sjögren-szindróma összehason
lító immunológiai és genetikai kutatása 
Megjegyzés: az 1750-es pályázathoz kapcsolva

1750 Szegedi Gyula-. A poliszisztémás autoimmun betegségekben megtalál
ható autoantitestek patológiai és protektív szerepkörének vizsgálata 
Megjegyzés: az 1505-ös pályázattal együtt 600 eFt

2677 Nagy Zsolt-. Leukociták és adhezív molekulák közötti kölcsönhatások 
gyulladásban/immunválaszban 350 eFt

2684 Lázár György: Glucocorticoid hormonok által médiáit mechanizmusok 
és a makrofágok szerepének vizsgálata a szeptikus sokk pato- 
genezisében és a tumor nckrosis faktor termelésében 200 eFt

2685 Végh Pál: A transzplantációs tolerancia mechanizmusa, és a tole
ranciakeltés folytán fellépő lymphomák, immunológiai elemző vizs
gálatok 400 eFt

2695 Petri Ildikó: Immunszuppresszió - immunmoduláció tanulmányozása 
cclluláris és géntechnológiai módszerekkel vesetranszplantált 
betegeken és a terhesség alatt 500 eFt

2704 Rosztóczy István: Interferonok szerepe a cytokin rendszer szabályo
zásában 400 eFt

2716 Dobozy Attila: A keratinoeyták és az immunrendszer kölcsönhatása. A 
keratinoeyta-működés szabályozása 800 eFt

2722 Húsz Sándor: A prealbumin hapten-hordozó szerepének vizsgálata 
gyógyszcralergiában 250 eFt

2887 Schneider Imre: Az atopiás dermatitis (vagy endogén ekzema) klinikai 
és laboratóriumi vizsgálata 300 eFt

3022 Falus András: Az interlcukin-6 és más mediátorok a máj akut-fázis 
válasz kialakulásában, a hepatocita-makrofág sejtközötti kommuni
káció 1000 eFt

3028 Berták Lóránt: A természetes ellcnállóképesség mint a környezethez és 
a környezeti ártalmakhoz való alkalmazkodás alapja 1200 eFt

Klinikai I. Bizottság

93 Antalóczy Zoltán: A sympatho-adrcnalis és az immunrendszer regulá
ciós zavara szívizom ischaemiában 300 eFt

208 Hollán Zsuzsa: Myelodysplasias esetek molekuláris biológiai vizs
gálata 800 eFt

705 Eőry Ajándok: Az akupunktúra hatásmechanizmusának vizsgálata 
anatómiai, biofizikai és életteni vonatkozásokban a klinikai alkal
mazhatóság tükrében 400 eFt

1017 Kárteszi Mihály: Korszerű non-invazív módszerek fejlesztése és
bevezetése hepatológiai és gasztroenterológiai kórképek diag
nosztikájában, a therápiás effektusok mcgitélésébcn (vírusmarkerek,
kötőszöveti és tumormarkerek) 400 eFt
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1049 Beregi Edit: A szervezet alkalmazkodóképességének változása és annak 
befolyásolása öregkorban 650 eFt

1064 Kiszel János: Számítógépes jelanalízisen és jelkezelésen alapuló 
on-line rendszer kifejlesztése az újszülöttek vitális funkcióinak

550 eFtellenőrzésére
1185 Fekete Miklós: Calcium-phosphor-D-vitamin homeostasis, pathophysi- 

ológiai és klinikai vizsgálatok gyermekgyógyászati beteganyagon 400 eFt
1502 Horkay Irén: Photosensitivitással járó dermatosisok pathomechaniz- 

musának tanulmányozása szoláris szimulátorral 400 eFt
2675 Hantos Zoltán: A légzőrendszer oszcillációs mechanikájának vizsgálata 

kísérletes, jelfeldolgozási és modellezési módszerekkel 450 eFt
2680 Megyeri Pál: Alveolaris macrophagok által termelt gyulladásos mediá- 

torok vizsgálata, különös tekintettel a mucoviscidosisos gyermekek 
sejtjeire. A vizsgált fehérje természetű mediárok elemzése, biokémiai
meghatározása és monoclonalis antitestek előállítása az alveolaris 
macrophagok által termelt,.. 250 eFt

2699 Temesvári Péter. Újszülöttkori szeptikus állapotokat követő központi 
idegrendszeri károsodások gyakoriságának csökkentése 200 eFt

2718 Hunyadi János: Bőrdefektusok fedése tenyésztett humán 
kcratinocytákkal 250 eFt

2732 Boda Domokos: A tüdő felszinaktív anyag (surfactan) károsodása, 
vizsgálata céljára új műszer kifejlesztése, a szöveti glutathion, lebomlás
és gyógyszerhatás vizsgálatok experimentális, ill. klinikai sokk álla
potokban 250 eFt

Klinikai II. Bizottság

59 Szabó György: Bioanyagok alkalmazása arc-állcsontsebészetben 300 eFt
971 Renner Antal Tamás: A kézsérülések és megbetegedések 

biomechanikája, patológiája és therápiája, különös tekintettel a 
mikrosebészeti technikára 300 eFt

973 Szabó Győző János: A politraumatizáció patológiai, klinikai és 
dokumentációs problémái, a prognosztikai index gyakorlati alkal
mazása 125 eFt

1006 Bánőczy Jolán: A kemény fogszövetek demineralizációjának és 
remineralizációjának in vitro és in vivő modellezése, a lenthanidák 
beépülésének vizsgálata 500 eFt

1036 Lozsádi Károly: A billentyűs allograftok beültetés előtti konzerválás! 
módjainak kifejlesztése 200 eFt

1047 Flautner Lajos: Új sebészeti eljárások kidolgozása az exocrin és en- 
docrin pancreas jó- és rosszindulatú betegségeinek kezelésére 200 eFt

1061 Faller József: A tápcsatorna sebészeti onkológiájának új aspek
tusai 150 eFt

1115 Mózes Tibor. Lipid és nemlipid mediatork szerepének kutatása és ezen 
alapuló új kezelési eljárások kidolgozása sebészi eredetű sokk állapo
tokban 250 eFt
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Balázs György: Az alsóvégtagi obliteráló arteriosclerosisban szenvedő 
betegek komplex követéses vizsgálata és kezelése
Furka István: Egyes parenchymás szervek (pancreas, lép) 
transzplantálhatóságának vizsgálata sebészi szempontok figyelembe
vételével
Török Béla: A reaktív oxigénféleségek károsító hatása az életfontos 
szervek struktúrájára és funkciójára, a jelenségek értelmezése és 
terápiás befolyásolhatósága sebészi kórképekben (ischemia, reperfuzió, 
prezerváció, sokk)
Nyárády József Emil: Akut traumás amputációk utáni végtag, illetve 
végtagrész visszaültetése funkcionális eredményeinek javítására 
irányuló kutatás a kérdéskör komplex megközeh'tésével
Szabó Gyula: Fogpótlásban használt protézis alrilátok mechanikai és 
fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata
Kovács Ádám: Mikrosebészeti módszerrel végzett eljárások a fej-nyak 
rosszindulatú daganatainak és n.facialis maradó paresisének rehabilitá
ciós műtétéiben
Karácsonyi Sándor. Tumor nekrózis faktor (TNF) szerepe a heveny és 
idült szeptikus állapotokban, különösen a máj és a hasnyálmirigy meg
betegedéseiben
Kott Károly: Korlátozott nyirokcsomódisszekcióval járó emlősebészet 
anatómiai hátterének vizsgálata

Közegészségtudományi Bizottság

Börzsönyi Mátyás: A környezeti minták biológiai hatásai és a fontosabb 
szerves mikroszennyezők koncentrációja közötti összefüggések vizs
gálata
Magyamé Farkas Ildikó: A lakóhelyi környezeti eredetű rizikófaktorok 
(jód és arzén az ivóvízben), valamint a passzív és aktív dohányzás 
szerepe az infarktus megbetegedésének kialakulásában
Bíró György: A cardiovascularis megbetegedések kockázatának analízi
se és a megelőzés módszereinek kidolgozása különös tekintettel a táp
lálkozási faktorokra CVM-en átesett szülők 6-18 éves utódainál
Vedres István: Exogen tényezők hatása a népesség immunálla
potára
Dési Illés: Komplex (neuro-, magatartás-, immun- és genotoxikológiai) 
vizsgálati rendszer kialakítása, szervesfoszfát és piretroid inszekticidek 
kis adagjai által kiváltott korai toxikus hatások mielőbbi észlelése, a 
hatásmechanizmus beható megismerésére, ellenlépések kidolgozása 
állatkísérletekben

150 eFt

500 eFt

800 eFt

300 eFt

75 eFt

300 eFt

200 eFt

100 eFt

500 eFt

250 eFt

400 eFt

250 eFt

500 eFt
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Mikrobiológiai, Járványügyi és Oltóanyag Bizottság

49 Kétyi Iván: A Shigella és az Escherichia genus virulencia faktorainak 
tanulmányozása 625 eFt

284 Várnai Ferenc: HIW-HCMV és HIV-Candida albicans együttes fer
tőzések pathomechanizmusának vizsgálata 200 eFt

785 Berencsi György: Vírusok ellen termelt humán monoklonális el
lenanyagokon és cFNS segítségével expresszált vírusantigéneken ala
puló diagnosztikai rendszerek kidolgozása 1000 eFt

788 Milch Hedda: Baktériumok antibiotikumrezisztenciájának és patoge- 
nitásának genetikája és molekuláris alapjai 1000 eFt

791 Lányi Béla: Fakultatív patogén baktériumok osztályozása, patogenitási 
markerei, járványtani szerepe és antibiotikum rezisztenciája 1000 eFt

1470 Rozgonyi Ferenc: Nozokomiális fertőzések: Koaguláz-negatív staphylo- 
coccus fertőzések patogenezise 200 eFt

1483 D.Tóth Ferenc: Humán placenta sejtek humán immundeciencia vírus 
(HÍV) iránti fogékonyságának vizsgálata 500 eFt

1500 Gergely Lajos: Humán papillomavírusok kóroki szerepe 750 eFt
2003 Nagy Károly: Az AIDS fertőzésben elsődleges szerepet játszó vírus

burok funkcionálisan aktív epitópjainak meghatározása szintetikus 
HIV-peptidekkel 500 eFt

2612 Nász István: Vírus antigén és peptidek immunbiológiai hatásainak 
molekuláris, celluláris és organizmus szintű vizsgálata 1900 eFt

2688 Földes József: Hazai megbetegedést okozó protozoonok 
(toxoplasma,amoeba) epidemiológiája és immunológiai analízise, 
különös tekintettel a kórokozó és szabadonélő amoebák filogenetikai 
kapcsolatának vizsgálatára 200 eFt

2698 Nagy Erzsébet: Humán megbetegedésekben szerepet játszó anaerob 
baktériumok pathogenitási tényezőinek és azok genetikai hátterének 
vizsgálata 200 eFt

2703 Molnár József: Antiplazmid anyagok kutatása 1000 eFt
2739 Oláhné Béládi Ilona: A humán adenovírusok immunmoduláló hatása, 

az E1A gén szerepének tisztázása 1500 eFt
3105 Emődy Levente: A kórokozó baktériumok és kötőszöveti fehérjék

közötti kölcsönhatások pathogenetikai szerepének vizsgálata 300 eFt

Mozgásszervi Betegségek Kutatásával Foglalkozó Bizottság

85 Bíró Vilmos: A kéz hajlítóínsérüléseinek gyógyulását befolyásoló 
tényezők és az ínkörüli csúszófelszin helyreállítás továbbá az ínpótlás 
újabb lehetőségeinek vizsgálata 250 eFt

969 Józsa László: A posttraumás immobilizáció patológiája és a mozgás
szervi szövetek károsodásának kivédési lehetőségei 300 eFt

970 Manninger Jenő: A csípőtáji combtörések epidemiológiája, kóris- 
mézése, kezelése és rehabilitációja - a gyógyítási eredmények 
javításának lehetőségei 150 eFt
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1100
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2624

24

Montskó Péter. Az idiopátiás felnőttkori combfejelhajlás korai diag
nózisa flebográfiával és intraosszeális nyomásmérés segítségével. A 
korai diagnosis alapján új therapiás elvek kidolgozása. Saját érlebeny- 
nyel rendelkező csontgraft alkalmazása, mely a korai stádiumban 
maradéktalan gyógyulást eredményez
Kránicz János: Széndioxid-lézer ortopéd sebészeti alkalmazása, alap
kutatás a széndioxid-lézerrel végzett csontátvágások morfológiai és 
biomechanikai tulajdonságairól
Bellyei Árpád: A gyermekkori acetabulum normál fejlődési standardjai, 
valamint pathologiás változásai a gyakori gyermekorthopaediai 
kórképekben. Az acetabulum fejlődése a gyerekkori acetabulum 
plasztikák után
Szmolenszky Tamás: Artériás, vénás és lymphás eredetű keringési 
insufficienciák következtében kialakuló ultrastrukturális káro
sodások és sejtbiokémiai zavarok pathomechanizmusának tanulmá
nyozása humán lábszárizomzatban, valamint állatkísérletes körül
mények között
Mészáros Tamás: A hidrogimnasztika speciális gyakorlatrendszerének 
biomechanikai, hidrodinamikai és mozgásstrukturális vizsgálata

100 eFt

150 eFt

100 eFt

150 eFt

150 eFt

Nephrológiai és Urológiai Kutatásokkal Foglalkozó Bizottság

Kövér György: A vese nátrium transzportját befolyásoló humorális té
nyezők vizsgálata, különös tekintettel a natriuretikus faktorokra 100 eFt
Rosivall László: Az intrarenális renin-andiotenzin rendszer komplex 
morfológiai és funkciónális vizsgálata 800 eFt
Hársing László: A vesenövekedés szabályozásának mechanizmusa ép és 
kóros körülmények között 250 eFt
Miltényi Miklós: Anyagcserebetegségek következtében kialakuló 
progresszív veseelégtelenség kezdeti fázisának tanulmányozása. A 
progresszió megakadályozása, az idült veseelégtelenség kivédésének 
lehetőségei 400 eFt
Frang Dezső: Urolithiasis 500 eFt
Tulassay Tivadar. Somatostatin vese-hemodinamikára, elektrolit- és 
víztranszportra, valamint a vasoactive hormonokra gyakorolt hatásának 
in vivő vizsgálata. A somatostatin vascularis hatásainak jellemzése 
izolált éren in vitro körülmények között. Az intracelluláris calcium 
rendszer szerepe a somatostatin 450 eFt
Takács Lajos: Szabadgyökös reakciók és a szinpatikus idegrendszer 
jelentősége az ép és kóros vese működésében 250 eFt

Neurobiológiai ad hoc Bizottság

Ángyán Lajos: Szomatomotoros és kardiovaszkuláris működések 
központi idegrendszeri integrációjának állatkísérletes elemzése 400 eFt
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307 Szolcsányi János: Capsaicinre érzékeny szenzoros neuronok 
funkcionális jelentősége és farmakológiai befolyásolhatósága 850 eFt

1015 Majorossy Kálmán: A hallórendszer lokális neuronhálózatainak ultra
strukturális elemzése 150 eFt

1020 Török Tamás: A Na +-pumpa és a Na+ /Ca2 +-csere szerepe a neu- 
rokémiai transzmisszió preszinaptikus szabályozásában 200 eFt

1030 Hajdú Ferenc: A limbikus rendszer egyes központjai szerkezetének és 
összeköttetéseinek vizsgálata 150 eFt

1096 Ádám Veronika: A neurotranszmitter felszabadulás mechanizmusának 
tanulmányozása. A kalcium szerepe a neurotranszmitter felsza
badulásában 700 eFt

1098 Fehér Erzsébet: A hasi zsigerek idegelemeinek neuroanatómiai és 
neurokémiai vizsgálata 250 eFt

1101 Palkovits Miklós: A neuroendokrin hypothalamus és az autonóm 
idegrendszeri központok közötti idegi kapcsolatok neuroanatómiai és 
neurokémiai vizsgálata 1200 eFt

1106 Görcs Tamás: Epitop specifikus ellenanyagok hatásai a kémiai 
ingerületátvitelre: neurokémiai, farmakológiai és morfológiai vizs
gálatok 400 eFt

1188 Czeh L. Gábor. A központi idegrendszer hypoxiális károsodásainak 
tanulmányozása izolált gerincvelő és agyszelet preparátumokon 300 eFt

1208 Seress László: Az emberi hippokampusz neuromorfológiája születés 
utáni fejlődésének és az öregkorban létrejövő elváltozásainak összeha
sonlító vizsgálata normális és pathológiás esetekben az egészséges, fel
nőtt Rhesus majmok hippokampuszával 300 eFt

1404 Lénárd László: A táplálkozási magatartás központi idegrendszeri 
szabályozásának vizsgálata elektrofiziológiai, neurokémiai és anatómiai 
módszerekkel 1000 eFt

1456 Molnár László: Neurotransmitterek (acetycholin, ATP, histamin) 
hatásának vizsgálata kísérletes ischaemiában és spontán hypertensiós 
nyulakon 200 eFt

2339 Fedina László: Agytörzsi struktúrák szerepe a differenciált szimpatikus 
efferens aktivitás keletkezésében 250 eFt

2615 Szentágothai János: Neurotranszmitterek, neuropeptidek és recep
torok 1250 eFt

2710 Jancsó Gábor. A capsaicin-szenzitív primér szenzoros neuron-rendszer 
anatómiai szerveződése és pathobiológiája 700 eFt

2711 Obál Ferenc: Az alvás neurohumorális modulációja: hypothalamikus 
peptidek és hormonok szerepe 600 eFt

2712 Benedek György: A szenzoros modalitások parallel thalamocorticalis 
szerveződése a vizuális asszociációs kéregben 700 eFt

2914 Bemáth Sándor. A corticalis glutamaterg efferentáció hatásainak 
elemzése a kéreg, a striatum és a hippocampus GABAerg inner- 
vációira 400 eFt

2918 Vízi E. Szilveszter. Az idegrendszer szinaptikus és nem szinaptikus 
kapcsolatai, az ingerületátvitcl szabályozásában résztvevő preszinap
tikus receptorok heterogenitása 2000 eFt
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Neurológiai Bizottság

298 Gallyas Ferenc. A traumás elsődleges idegsejt- és axonkárosodás vizs
gálata 500 eFt

300 Copf József'. Az epilepsziás működészavar aktivitásának és görcs
küszöbnek non-invazív mérése 250 eFt

1025 Csanda Endre: Demens és nem-demens Parkinson szindrómás betegek 
patobiokémiai, neuroíiziológiai és klinikai vizsgálata 100 eFt

1371 Sándor Péter. Endorfinok szerepe az agy és gerincvelő vérellátásának 
és anyagcseréjének szabályozásában 600 eFt

1476 Degrell István: Epidemiológiai vizsgálatok, valamint neurokémiai és 
elektrofiziológiai változások demenciákban, kölönös tekintettel a 
terápiára 150 eFt

1479 Mechler Ferenc: A Duchenne és Becker izomdystrophia pathomecha- 
nizmusának elektrofiziológiai és biokémiai vizsgálata. Duchenne és 
Becker izomdystrophiás betegek genetikai analízise 250 eFt

1493 Molnár Péter. A vér-agy gát kvantitatív morfológiai vizsgálata dagana
tokban és agyi ischaemiában 150 eFt

1578 Lantos János: Ischaemiás és reperfuziós agyi károsodás okainak vizs
gálata kísérletekben 75 eFt

1606 Engelhardt József: Autoimmun motoros idegsejt károsodás mechaniz
musa 250 eFt

1973 Dóra Eörs: A hypothalamus-hypophysis-mellékvese (synpathicus
idegrendszer) tengely szerepe az agy anyagcseréjének és vérke
ringésének szabályozásában 600 eFt

2040 Eke András: Az agy makro- és mikrocirkulációjában kialakuló hetero
genitások vizsgálata normál és isémiás körülmények között, különös 
tekintettel egy több nagyságrendet átfogó, fraktálgeometriai értelmezés
lehetőségére 400 eFt

2723 Kása Péter. Alzheimer kór: Új lehetőségek a kolinerg neuronális 
hypofunkció javítására 350 eFt

2728 Dóczi Tamás: Az agyi térfogat (víz- és elektrolyt-háztartás) neurohu- 
morális szabályozása: a vasopressin (AVP) és az atriopeptid (ANP)
szerepe 250 eFt

2729 Bodosi Mihály: Haemodynamikai vizsgálatok lágyagyhártya alatti 
vérzésben 150 eFt

2802 Pásztor Emil: Dopaminerg szövetek agyi transzplantációja experimen
tális és klinikai parkinson szindrómában 2000 eFt

Onkológiai Bizottság

325 Sugár János: Növekedési faktor- és hormon-receptor gének, valamint
fenotípusos változások jelentősége az emlődaganatok gyógyszer
érzékenységében és prognózisában 900 eFt

430 Oláh Edit: A génexpresszió és sejtfunkció változása daganatsejtek 
proliferációja és indukált kemodifferenciációja során 665 eFt
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792 Gundy Sarolta: A kemoterápia karcinogén hatásának és genetikai 
következményeinek vizsgálata heretumoros betegeknél 450 eFt

847 Magasi Péter. A mikrodializis lehetőségei prosztata tumorok 
kezelésében 200 eFt

1002 Perl András: Endogén retrovirális szekvenciák szerepe autoimmun és 
daganatos betegségek patogenezisében és diagnosztikájában 350 eFt

1012 Raposa Tibor. Terápia indukált leukémia és mielodiszplázia 
patogenezise, klinikuma és prevenciója 400 eFt

1023 Siklós Pál: Nőgyógyászati rosszindulatú daganatos betegek adoptív 
immunkezelésének újabb lehetőségei (daganat infiltráló limfociták
(TIL), monoklonális antitestek, interleukin) és ezek hatása a szervezet 
nem specifikus sejtes immunrendszerére 250 eFt

1042 Schuler Dezső: Gyermekkori hátsóscala tumorok komplex kezelése, 
különös tekintettel a preoperatív kemoterápiára és az Elobromol 
farmakokinetikájára 500 eFt

1463 Trón Lajos: Molekuláris sejtparaméterekben és szabályozó 
mechanizmusokban bekövetkező változások a malignus transzfor
máció során 400 eFt

1480 Kertai Pál: Az onkogének és a jeltovábbító rendszer működése transz
formált és differenciálódásra késztetett emlőssejtekben 1000 eFt

1495 Ádány Róza: Az intratumorális fibrinképződés mechanizmusa, különös 
tekintettel a tumor asszociált makrofágok szerepére 350 eFt

1624 Csanaky György: Humán lymphomák és leukaemiák homing 
receptor expressziójának vizsgálata természetes és művi modell
rendszerekben 250 eFt

2618 Kéri György: Antitumor aktivitású peptidek szintézise, karakterizálása 
és a jeltovábbítási mechanizmusokra, valamint a programozott 
sejthalál jelenségére kifejtett hatásuk vizsgálata 400 eFt

2679 Varga Gyula: Myeloid és megakaryocyta irányba elkötelezett őssejtek 
kinetikájának vizsgálata nem-Hodgkin malignus lymphomákban 400 eFt

3024 Eckhardt Sándor. A rosszindulatú daganatok terápiás válaszreakcióit 
meghatározó celluláris biokémiai és molekuláris biokémiai folyamatok 
tanulmányozása 2000 eFt

3025 Szentinnay Zoltán: Neural-crest eredetű tumorok molekuláris biológiai 
analízise: rét és myc- familia proto-oncogének jelentősége a tumorok 
diagnózisában, osztályozásában és a progresszió megítélésében 700 eFt

3153 Schweiger Ottó: Multi-drog rezisztencia (MDR) kialakulásának in vivő
és in vitro vizsgálata egyes tüdőtumorokban 300 eFt

Pathológiai Bizottság

1029 Gáspár Lajos: Nagyenergiájú lasersugarak szöveti hatásának kísérletes 
vizsgálata a szájúregben 150 eFt

1108 Somogyi Endre: A humán endomiokardiális biopszia lehetőségei a 
kongesztív szívizombetegségek etiológiai és differenciál-diagnosztikai 
ismérveinek vizsgálatában 500 eFt
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Lapis Károly: Humán melanomák proteoglycanjainak jellemzése és 
szerepük az áttétképződésben 750 eFt
Schaff Zsuzsa: Progrediáló májkárosodások pathogenesisét befolyásoló 
extracelluláris mátrix komponensek és antigének vizsgálata 750 eFt
Módis László: Cytoskeleton - sejtmembrán-mátrix kapcsolat ta
nulmányozása humán corneában normális és patológiás körülmények 
között 425 eFt
Mihóczy László: A bronhuscarcinoma citológiájának klinikai és 
experimentális vonatkozásai 150 eFt
Neumark Tamás: Az emberi szervezetekben képződő normál és kóros 
Ca-foszfát és szilikátfázisok kvantitatív és finomszerkezeti elemzése 
mozgásszervi és általános csont anyagcsere betegségekben, különös 
tekintettel a környezeti hatásokra 250 eFt
Ormos Jenő: A vese tubulointerstitiumának és kisereinek morphológiai 
vizsgálata emberi és kísérleti vesebetegségekben 250 eFt

Pszichiátriai Bizottság

Ozsválh Károly: Komplex pszichiátriai diagnosztikai rendszer kidolgo
zása, klinikai érvényességének felülvizsgálata és hatékonyságának 
elemzése 250 eFt
Halász Péter. Alapvető patofiziológiai folyamatok kutatása epilepsziás 
működészavarban 600 eFt
Faludi Gábor. A szerotonerg rendszer, HPA tengelyaktivitás kapcso
lata a depresszív és szorongásos zavarokkal 100 eFt
Martényi Ferenc: Schizophren betegek komplex biológiai, psychológiai 
és kommunikációs vizsgálata (CT, neuropsychológia, psychotherapia, 
interperszonális kommunikáció, verbális-nonverbális) 100 eFt
Magyar István: Az affektív betegségek komplex kutatása. A klinikai kép 
és dinamikájának új vonásai. A biológiai markerek szerepe. Idegrend
szeri szabályozás zavara, diagnosztizálhatósága, a biológiai markerek 
és az idegrendszer szabályozás zavarának vizsgálatában 250 eFt
Kopp Mária: A szorongás és a vegetatív tünetképződés mechanizmusa, 
összefüggései, kockázati szerepe nagy népegészségügyi jelentőségű 
megbetegedésekben 250 eFt
Gerevich József: Drog-epidemiológia hólabda-mintavétel
módszertannal 100 eFt

A Reproduktív Rendszer Betegségeivel Foglalkozó Bizottság

Than Gábor. Endometriális fehérjék, insulin-like growth factor-binding 
protein és endometriális szekretórikus protein-PP14 élettani és 
kórélettani szerepe 250 eFt
Gáti István: Anyai betegségekkel szövődött terhességek gondozása, 
diagnosztikája és szülészeti ellátása, az intrauterin elhaláshoz vezető 
pathophysiologiai mechanizmusok és felismerésük módszerei 500 eFt
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1007 Gerendái Ida: Here szerven belüli működés szabályozásának elem
zése 250 eFt

1035 Wenger Tibor. Marihuána és reprodukció 160 eFt
1127 Zsolnai Béla: Az intrauterin magzati retardáció kialakulásához 

vezető uteroplacentáris működési elégtelenség jellemzői és mecha
150 eFtnizmusa

1349 Szarvas Ferenc: Alkohol ártalom hatása az endokriniumra. A férfi 
gonád-rendszer károsodása alkohol hatására 375 eFt

1351 Kovács László: Adrenerg receptorok vizsgálata a terhes méhben,
placentában és magzati szervekben, és szerepük tisztázása a perinatális 
folyamatok szabályozásában 400 eFt

1460 Lampé László: A magzati- és újszülöttkori vérkeringés direkt
(microspheres) és indirekt (M-line, M mód) mérése élettani, kóros 
terhességekben és gyógyszeres kezelés hatására 375 eFt

2014 Varga Bertalan: A fertilitást károsító kémiai ártalmak vizsgálata és a 
korai felismerésükre szolgáló módszerek kidolgozása 250 eFt

2700 Havass Zoltán: Epithel-sejtszuszpenzió izolálása placentából, 
biokémiai paramétereinek vizsgálata és alkalmazása veleszületett
enzimdefektusok kezelésében 200 eFt

Radiológiai Bizottság

323 Horváth Győző'. Foszforotioát típusú vegyületek sugárvédő és 
farmakológiai hatásainak, ill. hatásmechanizmusának állatkísérletes 
vizsgálata 600 eFt

1339 Hídvégi Egon: Ionizáló besugárzás és környezetszennyező radioaktív 
izotópok daganatkeltő hatásának vizsgálata 1000 eFt

1340 Gazsó Lajos: Új daganat-terápiás modalitások hazai klinikai 
bevezetését megalapozó sugárbiológiai kutatások: hyperthermia, kémia 
sugárszenzitizorok 350 eFt

2028 Jánoki Győző Aladár. A radioaktív izotópokkal jelzett ellenanyagok 
diagnosztikai és terápiás alkalmazását befolyásoló tényezők tanul
mányozása immunszupresszált egerekbe transzpantált humán tumor 
modellen 400 eFt

2740 Csemay László: Non-invaziv nukleáris kardiológiai módszerek experi
mentális validizálása 250 eFt

2910 Sóskuthy György: 99m Tc-mal indirekt módon jelezhető monoklonális 
antitestet tartalmazó immunszcinligráfiás készlet kidolgozása 600 eFt

2913 Szilvási István: Az immunoszcintigráfia a daganatos és a kardio- 
vaszkuláris megbetegedések vizsgálatában. Összefüggés az antitestek 
biodisztribuciója és a diagnosztikai hatékonyság között 200 eFt

Érzékszervek Betegségeivel Foglalkozó Bizottság

470 Bauer Miklós: A cochleo-vestibularis rendszer teljesítményeinek 
mérése objektív módszerekkel 625 eFt
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1056 Ribári Ottó: A süketség és a nagyothallás műtéti gyógyítása és rehabili
tációja. Új technikai megoldások kialakítása a mikroelektronika fel
használásával. Zajhatás és zajérzékenység vizsgálata

1059 Follmann Piroska: A glaukóma korszerű gyógyszeres és műtéti 
kezelésének morphológiai alapjai

1062 Imre György: A proliferatív retinopathia és a proliferatív vitreo- 
retinopathia pathomechanizmusának vizsgálata

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Anyagtudományi és Technológiai Bizottság

222 Artinger István: Fémes anyagok határállapotaihoz tartozó tulaj
donságok (fémes anyagok felhasználhatóságának bővítése)

697 Réti Tamás: Korszerű szerkezeti anyagok mikrostruktúrájának ku
tatása

1167 Ginsztler János: Erőművi anyagok on-line diagnosztikai módszereinek 
fejlesztése

1175 Káldor Mihály: Az ötvözetekben, elsősorban acélokban, hőmérséklet 
vagy alakítás és ezek együttes hatására lezajló folyamatok vizsgálata, a 
folyamatok hatása az ötvözetek mechanikai tulajdonságaira

1214 Horacsek Ottó: Kúszási üregképződés és törés vizsgálata 
gázbuborékokat tartalmazó fémekben

1215 Arató Péter. Hibaterjedést gátló mikroszerkezet kialakítása nagy
nyomású szintereléssel nitrit alapú kerámiákban

2016 Prohászka János: A fémes felületi rétegek kialakulása és e rétegek 
kötéserősségének a kutatása

2361 Fridrik László: Színesfémek forgácsolási folyamatának vizsgálata a 
mikronközeli pontosságú (ultrapreciziós) megmunkálás tar
tományában

2393 Roósz András: Három- és négyalkotós szilárdoldat-típusú alumíni
umötvözetek kristályosodásának vizsgálata, nemegyensúlyi RE fázisdi
agramok elméleti kidolgozása és kísérleti ellenőrzése

2394 Tranta Ferenc: Nagyszilárdságú hegeszthető acélokban fellépő bainites 
átalakulás vizsgálata

2399 Voith Márton: Képlékenyalakítási CAD referenciahely tovább
fejlesztése, képlékenyalakítási anyagjellemzők meghatározása

2656 Bakondi Károly: A nagyenergiasűrűségű technológiai eljárások hatás
mechanizmusainak vizsgálata az anyag szerkezetváltoztatásának ku
tatása, módszerek kidolgozása előre meghatározott tulajdonságok 
elérésére

2892 Verő Balázs: A vas (lágyacél) és a hidrogén kölcsönhatásának 
elméleti és kísérleti vizsgálata, különös tekintettel a csapdahelyek 
mélységére

625 eFt

250 eFt

62 eFt

1250 eFt

200 eFt

1000 eFt

250 eFt

375 eFt

750 eFt

750 eFt

500 eFt

1000 eFt

250 eFt

500 eFt

1250 eFt

750 eFt
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Automatizálási és Számítástechnikai Bizottság

198 Keresztes Péter. Hardware leírónyelvek alkalmazási módszereinek, 
valamint a VHDL leírónyelv mikroelektronikai tervezési kör
nyezetéhez tartozó rendszerelemeknek a kutatása és fejlesztése 500 eFt

411 Somló János'. Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása 
gyártórendszerek (CÍM) irányítására 750 eFt

412 Horváth Mátyás: Empirikus és analitikus tanuló módszerek alkal
mazása típustechnológiák előállítására 1000 eFt

699 Réti Tamás: Számítógépes képelemzési módszerek fejlesztése 
bonyolult morfológiájú geometriai idomok alakjának kvantitatív 
leírására és minősítésére 125 eFt

739 Szűcs Béla: Elosztott paraméterű nemlineáris érhálózat biomechanikai 
modelljének kifejlesztése 125 eFt

742 Harangozó József: Számítógéphálózati protokollok szintézise algebrai 
struktúrák és algoritmusok kutatása többszintű hierarchikus rend
szerek szintézisére 375 eFt

756 Lantos Béla: Robotirányítások elméletének és az algoritmusok valós 
idejű realizálásának kutatása 1750 eFt

760 Selényi Endre: Kisredundanciájú nagymegbízhatóságú digitális 
áramkörök és rendszerek 450 eFt

764 Gál Tibor: Az ötödik generációs számítógépek felhasználói inter
fészeinek elméleti és gyakorlati kérdései 750 eFt

765 Vajk István: Real-time szabályozási célú szakértői rendszer 1000 eFt
776 Arató Péter. Logikai szintézis algoritmusok kutatása a specifikációs és a 

viselkedési leírásból kiinduló struktúra tervezés támogatására, Silicon 
compiler jellegű feladatokhoz 1450 eFt

778 Péceli Gábor. Asszociatív jelfeldolgozás intelligens mérő- és vezérlő 
rendszerekben 1125 eFt

780 Kollár István: Dekonvoluciós eljárások vizsgálata, kidolgozása és 
alkalmazásai 625 eFt

1991 Nagy István: Elméleti lehetőségek, korlátok és problémák a frekvencia 
felső határának a kiterjesztése kapcsán az irányított villamos energia
átalakítási folyamatokban 1000 eFt

2585 Kovács György: Számítógéppel segített intelligens tervezőrendszerek 
(ICÁD) kooperatív problémamegoldási modelljeinek vizsgálata és 
alkalmazásuk mérnöki tervezési feladatok megoldásában 750 eFt

2589 Keviczky László: Különleges processzálási technikák az 
irányításelméletben 2750 eFt

2626 Monostori László: Neurális hálózatok és alkalmazási lehetőségeik vizs
gálata folyamatok modellezésében és felügyeletében 875 eFt
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Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága

582 Gyimóthy Kálmánná: Polikristályos fémoxid félvezető termikus vi
szonyai kialakulásának modellezése a határértékek meghatározása 
céljából

757 Mizsei János: Határfelületek szerepének és elektromos tulajdon
ságainak kutatása kémiai érzékelésre alkalmas félvezető szerkeze
teken

758 Zólomy Imre: Újszerű emitter struktúrák poliszilicium emitteres és 
tunneloxid emitteres (MISÉT) tranzisztorok kutatása, tunneloxid- 
félvezető átmenet vizsgálat

759 Székely Vladimír. Integrált áramkörök, diszkrét félvezetőeszközök és 
tokozásuk termikus tervezése, mérése és szimulációja

767 Habermajer István: Gyors működésű GaInAsP)InP félvezető lézerek és 
fotodetektorok

773 Gottwald Péter: Elektronikus zaj vizsgálata III-V. típusú félvezető 
eszközökben

777 Tamay Kálmán: MOS struktúra inverziós rétegének tanulmányozása a 
kvantum mechanikai hatások figyelembevételével, szimulációs mód
szerek kidolgozása

1143 Richter Péter. Diffrakciós optikai elemek elméleti és kísérleti vizsgálata 
a funkcionális paraméterek és megvalósítás lehetőségeinek szempont
jából

1229 Beleznay Ferenc: Hatékony és gyors csúcstechnológiát nem igénylő 
eljárás kifejlesztése multiquantum-well és szuperrácsú félvezető 
szerkezetek és elektronikai eszközök előállítására, és a fenti 
szerkezetek diszlokáció-gátként, ill. rekombinációs (lézer) tar
tományként történő alkalmazásának kutatása

1232 Pödör Bálint: Molekulasugaras epitaxiás módszerrel növesztett III- 
V típusú félvezető rétegesszerkezetek eszközfizikai karakterizá- 
lása

1235 Szentpáli Béla: Alagút effektus vizsgálata planárisan adalékolt dió
dákban

1237 Veresegyházy Róbert: Fém-vegyületfélvezető ohmos kontaktusok 
kialakulásának in situ elektromos vizsgálata és számítógépes 
modellezése

1240 Horváth Zsolt József: A fém, a félvezető és a határfelület paramétere
inek hatása az egyenirányító fém-félvezető (Schottky) kontaktusok 
elektromos viselkedésére

1243 Mojzes Imre: Integrált optikai struktúrák és alapelemek kialakítása és 
vizsgálata a III-V típusú vegyületfélvezetők optikai és mikrohullámú 
tulajdonságainak felhasználásaival

2089 Szép Jenő: Komplex számítógépes programrendszer felépítése, amely- 
lyel megoldható optimalizált működésű elektron vagy ion nyalábot 
fokuszáló-eltérítő rendszerek kidolgozása

2118 Recski András: Többrétegű nyomtatott áramkörök és integrált 
áramkörök elrendezésének és huzalozásának tervezésére szolgáló 
algoritmusok kutatása

750 eFt

900 eFt

800 eFt

1000 eFt

1000 eFt

750 eFt

750 eFt

1175 eFt

1250 eFt

500 eFt

1000 eFt

900 eFt

750 eFt

1250 eFt

132 eFt

600 eFt
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3061 Rácz Béla: Szubnanoszekundumos excimer lézerimpulzusok közvetlen 
generálása 2000 eFt

3265 Gyulai József: Defektmérnöki módszerek alkalmazása ionimplantált 
rétegekre 3000 eFt

Elektrotechnikai Bizottság

748 Bán Gábor. A villamosenergia-rendszer és a környezet hatásainak 
tisztázása, ül. a környezeti hatások csökkentését célzó megoldások 
kifejlesztése 1750 eFt

762 Horváth Tibor. Szigetelésekben kialakuló villamos erőterek számítása a 
villamos erőtér hatására fellépő dielektromos folyamatok számítógépes 
szimulációja 1375 eFt

769 Bajza Lajos: A fázisszám nagyméretű növelésével elérhető műszaki és 
gazdasági előnyök vizsgálata félvezetős táplálású, nagyteljesítményű 
aszinkron motorok esetén 500 eFt

770 Tímár Peregrin László: Számítógéppel vezérelt mikroprocesszoros 
mérési eljárás és intelligens mérőberendezés kidolgozása villamos 
gépek nagysebességű paraméter-identifikációjára és hibadiagnosz
tizálására 875 eFt

771 Hunyár Mátyás: Energiatakarékos aszinkronos hajtások optimális 
szabályozási rendszereinek elméleti és kísérleti vizsgálata 2250 eFt

1834 Pór Gábor. Gázszigetelésű villamos berendezésekben fellépő részleges 
letöréseket kísérő zajok kísérleti vizsgálata 750 eFt

1919 Krómer István: Új elveken alapuló diagnosztikai és monitoring mód
szerek fejlesztése villamos berendezések élettartamának becslésére és 
gazdaságos meghosszabbítására 1200 eFt

1995 Kertész Viktor. Középfeszültségű, korszerű kénhexafluorid oltóközegű 
és vákuum megszakítók nullátmenet környéki jelenségeinek mérése és 
tudományos vizsgálata 1975 eFt

2358 Szarka Tivadar. Villamos hálózati zavarok csökkentése, különös tekin
tettel a nagyteljesítményű villamos hajtások és ívkemencék hatá
saira 525 eFt

Energetikai Bizottság

127 Reményi Károly: A szén égéselméletének továbbfejlesztése és alkal
mazása szénhalmazokra és fluidizációs tüzelésre 3500 eFt

189 Imre László: Termikus humán komfort objektív kritériumainak és 
alkalmazási módszereinek kidolgozása 700 eFt

1842 Maróti László: Visszacsatolt termohidraulikai és neutronfizikai
számítások a forrásos krízis elkerülésének vizsgálatára 875 eFt

2657 ősz János: Hőerőművi berendezésekben lejátszódó eróziós-korrózió 
sztochasztikus folyamatainak modellezése 1000 eFt
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Gépszerkezettani Bizottság

100 Nándori Ernő: Haszonjármű vázszerkezetek dinamikai mérete
zése 1000 eFt

399 Zobory István: Súrlódásos gördülőkapcsolat instacionárius dinamikai 
és tribiológiai folyamatainak meghatározása az átvihető kerületi erő 
maximalizálására 825 eFt

655 Bercsey Tibor. Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kap
csolódás elméletének és tribológiájának továbbfejlesztése 
Megjegyzés: a 2356-os pályázattal együtt 1000 eFt

731 Filemon Józsefné: A gépészeti mechanizmusok elágazási elméletének 
kiterjesztése térbeli rendszerek mozgásfolytonosság vizsgálatára, 
különös tekintettel a redundáns rendszerek elméletének kinematikai és
dinamikai problémáira 800 eFt

733 Thamm Frigyes: Többrétegű kompozitorok tönkremeneteli határál
lapotainak vizsgálata a réteghatáron fellépő elválási jelenségek fi
gyelembevételével
Megjegyzés: a 2996-os pályázathoz kapcsolva

1929 Pristyák András: Építő és anyagmozgató berendezések kísérleti 
modális elemzésen alapuló dinamikai vizsgálata 1125 eFt

2352 Tajnafői József: Mechanizmusok származtatás-elméletének alkalma
zásai 750 eFt

2356 Dudás Illés: Térbeli hajtások kapcsolódásának, gyártásgeometriájának, 
valamint előállításának vizsgálata
Megjegyzés: a 655-ös pályázathoz kapcsolva

2996 Borbás Lajos: Rétegbevonatos feszültségmérő eljárás nagyrugal
masságú anyagok felületi feszültségviszonyainak meghatározására 
Megjegyzés: a 733-as pályázattal együtt 750 eFt

Informatikai Bizottság

816 Várlaki Péter. Matematikai és operációkutatási modelleken alapuló 
döntési, irányítási rendszerek kutatása és gépipari alkalmazása 825 eFt

1847 Jávor András: Objektum orientált intelligens, adaptív szimulációs 
metodikák kutatása és eszközrendszer kidolgozása 800 eFt

1849 Tamay Katalin: Protokoll-fejlesztő rendszer 1250 eFt
1850 Arató András: Mesterséges intelligencia kutatások és alkalmazások 

sérült emberek munkarehabilitációjában 625 eFt
2080 Szűcs Ervin: A korszerű informatikai eszközök és módszerek 

bevezetése a középiskolai tanárképzésbe és továbbképzésbe 625 eFt
2332 Csákó Mihály: Az általános iskolai számítógépes oktatás (CAI) és 

tanulás (CAL) hatása a gyermekek kognitív funkcióinak és 
képességeinek alakulására 375 eFt

2348 Tóth Tibor. Diszkrét gyártási folyamatok műszaki előkészítése és 
irányítása a mesterséges intelligencia módszereinek felhaszná
lásával 900 eFt
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2567 Knuth Előd: Vizuális adatbázisok (képlekérdezés eszközei, ember
gép kapcsolatok új technikái, ábrázolási paradigmák formális

1800 eFtalapjai)
2571 Csaba László: "Groupware" kutatás. Csoportos tevékenységet támo- 

gató, számítógép hálózati eszközökön alapuló együttműködő számító-
1900 eFtgépes rendszerek

2578 Roska Tamás: A duális számítási struktúra: egy eredeti modell a 
digitális logikai és a szabályos analóg-neurális-számítási mód
együttműködésének megragadására és annak elektronikai-számítás
technikai, neuróbiológiai és kognitív aspektusai 1425 eFt

2579 Csetverikov Dmitrij: Rugalmas figyelemirányítás a számítógépes lá
tásban 300 eFt

2580 Renner Gábor. Általános topológiájú szabadformájú felületek 
számítógépes geometriai modellezése 950 eFt

2584 Vámos Tibor. Kognitív folyamatok és mesterséges intelligencia 
elméleti és kísérleti vizsgálata 3000 eFt

2863 Legendi Tamás: A sejtprocesszorok továbbfejlesztéséhez szükséges 
sejtautomata elméleti és rendszertechnikai alap és alapozó kuta-
tások 1350 eFt

3271 Vesztergombi György: Rendkívül nagyszámú párhuzamos processzort 
tartalmazó számítógéprendszer kifejlesztése az LHC (Large Hadron
Collider, CERN) detektorokban való alkalmazás céljából 2675 eFt

Közlekedéstudományi Bizottság

391 Megyeri Jenő: A vasúti pálya-jármű rendszer közlekedés-mechanikájá
nak elméleti és kísérleti vizsgálata 1025 eFt

586 Nemesdy Ervin: Útpályaszerkezeti rétegek mechanikai-laboratóriumi 
minőség és élettartam vizsgálati rendszer, egyrészt a megalapozottabb 
tervezés és méretezés érdekében, másrészt a jobb minőségű anyagok 
és nagyobb élettartamú, gazdaságosabb útpályaszerkezetek biz
tosításához 1500 eFt

619 Bényei András: A közúti forgalom lefolyásának modellezése bel- és 
külterületi úthálózatra, a környezeti hatások elemzéséhez 
Megjegyzés: a 796-os pályázathoz kapcsolva

728 Kerkápoly Endre: Városi vasutak pályaszerkezeteinek elméleti és 
kísérleti vizsgálata, minősítése és fejlesztése a környezetre gyakorolt 
hatások szempontjából 1375 eFt

796 Vásárhelyi Boldizsár. Közúti közlekedési forgalom szimulációs modell
rendszerének kidolgozása a forgalmi és környezetvédelmi tervezés
ben történő felhasználás céljából
Megjegyzés: a 619-es pályázattal együtt 2300 eFt
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Metallurgiai Bizottság

2400 Farkas Ottó: Vaskohászati folyamatok technológiai korszerűsítést 
megalapozó elméleti összefüggéseinek feltárására alkalmas szimulációs
és modell-rendszer kialakítása 1750 eFt

Műszaki Mechanikai Bizottság

41 Tamai Tibor. Struktúrák szerkezeti topológiája 2339 eFt
196 Dulácska Endre: Nemrugalmas anyagú diszkrét szerkezeti rendszerek 

stabilitásállapotának vizsgálata ciklikus ill. sztochasztikus folyamatként 
modellezhető dinamikus gerjesztés esetén 1732 eFt

199 Szabó János: Mikroszerkezeti átalakulások figyelembevétele a 
fenomenológiai anyagmodellekben 1913 eFt

201 Kaliszky Sándor. Az emberi koponya és agy mechanikai sérüléseinek 
vizsgálata 1964 eFt

350 Szabó János: Talajok dinamikus terhelését követően lejátszódó függő 
folyamatait leíró modell paramétereinek identifikációja helyszíni 
kísérletek alapján 529 eFt

598 Iványi Miklós: Korszerű stabilitásvizsgálatok elvi és gyakorlati kérdései 
az acélszerkezetek területén 712 eFt

683 Kaliszky Sándor. Tartószerkezetek dinamikai és stabilitás vizsgálata 
különös tekintettel az anyag nemlineáris viselkedésének és a posztkri
tikus állapotnak a figyelembe vételére 1356 eFt

684 Kollár Lajos: Héjak és térbeli rácsok stabilitási problémái 1039 eFt
687 Füzy Jenő: Repedésterjedés feltételeinek vizsgálata lokálisan erősített 

periódikus (ill. quasi periodikus) inhomogénitású közegekben konti- 
nuum módszer segítségével 994 eFt

732 Stépán Gábor. Számítógéppel szabályozott gépek dinamikája 492 eFt
2366 Páczelt István: Alakítástechnológia kontinuummechanikai vizsgá

lata 2107 eFt

Szál- és Rosttechnológiai Bizottság

821 László Mihály: Szálkötegek, szálfolyamok és fonalak számítógéppel se
gített szerkezeti és szilárdsági modellezése, a szál anyagjellemzők alap
ján a fonaltulajdonságok előrejelzési módszerének és szimultán mért 
fonaljellemzők komplex kiértékelési módszerének kidolgozása 750 eFt

Településtudományi Bizottság

70 Tóth Zoltán: A településszerkezet és változásának sajátosságai 170 eFt
1334 Tóth József: Településrendszerünk egészének és elemeinek új fejlődé

si-fejlesztési pályatípusai az önkormányzat viszonyai között 625 eFt
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1392

1397

1401

Kőszegfalvi György: Az urbanizáció következményei a települési 
környezetben. Az aktív beavatkozás lehetőségei és feltételei 1125 eFt
Schneller István: Az épített települési környezet értékelésének elméleti 
alapjai 263 eFt
Valér Éva: A településrendszer funkcionális és minőségi struktúrájának 
alakulása a nyolcvanas években 275 eFt

Távközlési Rendszerek Bizottsága

118 Berceli Tibor. Új, nemlineáris jelenségek vizsgálata az optikai-mikro
hullámú kölcsönhatás területén 1050 eFt

119 Baranyi András: Mikrohullámú MESFET eszközök optikai vezér
lésének nemlinerális modellezése 675 eFt

202 Bozsóki István: Felületi reflexiók modellezése mikróhullámú aktív 
távérzékelés esetén 1150 eFt

737 Ijjas Gábor. Inhomogén dielektromos közeg mikrohullámú 
emissziójának modellezése passzív mikrohullámú távérzékelés
esetén 575 eFt

749 Gordos Géza: Gépi beszédfelismerés akuszto-fonetikus 
lényegkiemeléssel 2300 eFt

2130 Ferencz Csaba: Elektromágneses hullámok (sugárzás) terjedése inho
mogén közegekben és kölcsönhatása bonyolult felszínű szerkezetekkel 
különös tekintettel és távérzékelésre 950 eFt

Vízgazdálkodástudományi Bizottság

713 Oláh József: Baktérium társulások ökológiai vizsgálata az eleveniszapos 
szennyvíztisztításnál. Baktériumok adaptációjának vizsgálata bioló
giailag nehezen lebontható szervesanyagokhoz 800 eFt

714 Szigyártő Zoltán: Öntisztulás a Duna Budapest alatti szakaszán a kri
tikus kisvízi időszakokban 1025 eFt

715 Józsa János: Hidrofób szennyezőanyagok turbulens elkeveredése ter
mészetes vizekben 800 eFt

2331 Haszpra Ottó: Felszín alatti vízmozgások és transzportfolyamatok 
numerikus modellezése
Megjegyzés: a 2346-os pályázathoz kapcsolva

2346 Haszpra Ottó: Morfológiai hatások és transzportjelenségek szimu
lációs modellezése medrekben és parti környezetükben
Megjegyzés: a 2331-es pályázattal együtt 1725 eFt
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Áramlás- és Hő technikai Bizottság

Sitkéi György: Faipari üzemek porterhelése 237 eFt
Penninger Antal: Szénportüzelésű ipari tüzelőberendezésekben a 
tüzelés belső instabilitásának kialakulását és változását befolyásoló 
üzemi és konstrukciós paraméterek meghatározása a tűztéri nyomásin
gadozás számítógépes jelanalízise révén 750 eFt
Molnár Károly: Többfázisú rendszerek hatékonyságának növelése ipari 
szétválasztási és környezetvédelmi feladatok megoldására 1125 eFt
Szentmártony Tibor. Aeroakusztikai magasabb modusú sugárzás ger
jesztése és aktív csillapítása áramlástechnikai gépeknél 450 eFt
Bencze Ferenc: Axiális átömlésű forgó gépekben kialakuló relatív 
áramkép vizsgálata különös tekintettel a végtelen vékonynak tekinthető 
és profil lapátozású axiális ventillátorok és szivattyúk lapátrácsában 
kialakuló relatív áramkép méréssel történő vizsgálatára 1125 eFt
Lajos Tamás: Testek körüli térbeli áramlások vizsgálata 1000 eFt
Czédli György: Gázvezetékek földi gázturbináinak áramlástechnikai 
diagnosztikáján alapuló olyan eljárást kifejlesztő alapkutatás, mely 
eredményeként az egyes kompresszor-állomások munkapontjainak 
összehangolásával a csővezetéki gázszállítás energiafelhasználása 
minimalizálható 125 eFt
Cser Gyula: Levegőlengések káros hatása a szűrési mechanizmusokra 
belsőégésű motoroknál 1000 eFt
Czibere Tibor. Folyékony és szilárd rugalmas kontinuumok dinamikai 
kölcsönhatása 500 eFt
Nyíri András: Az energiatranszport mechanizmusa áramlástechnikai 
gépek lapátozott terében 500 eFt
Szabó Imre: A kombinált gáz/gőzkörfolyamatú erőművek hőhaszno- 
sító-gőzkazánjainak áramlástani, hőátviteli, termodinamikai és üzemvi
teli elemzése a hazai gyártás elősegítése, ill. a kombinált erőművek 
energetikai-gazdasági hatékonyságának növelése érdekében 1125 eFt
Beck István: Konvektív hőtranszport folyamatok vizsgálata a gázára
mok különféle áramlási paramétereinek figyelembevételével 750 eFt
Dajkó Gábor. Nukleáris úton előállított membránokkal szerelt 
mikroszűrők áramlási sajátságainak vizsgálata 750 eFt

Építészettörténeti és Elméleti Bizottság

Zádor Mihály: Az épített környezet lokális korróziós károsodásának 
komplex vizsgálata és e helyi hatásokra méretezett védelmi eljárások 
kidolgozása 275 eFt
Horváth Alice: Az építészeti rajz Magyarországon 350 eFt
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Építészettudományi Bizottság

424 Petró Bálint: Az épületszerkezetek mikrokörnyezet formáló szerepe az 
emberbarát épületszerkezetek kialakítása 850 eFt

2765 Bánhidi László: Zárt térben tartózkodó embert érő kombinált hatások 
vizsgálati, értékelési módszertanának, valamint méretezési 
alapértékeinek kidolgozása szellemi munkavégzés esetére 3000 eFt

3000 Balázs György: A beton tartósságának elméleti kutatása 3750 eFt

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Analitikai Kémiai Bizottság

71 Péter Antal: Izomerek elválasztása kromatográfiás módszerek
kel 133 eFt

95 Burger Kálmán: A környezetvédelemmel kapcsolatos műszeres anali
tikai módszerek automatizálása és kemometriás értékelése 682 eFt

452 Lelik László: Új elválasztástechnikai eljárások kidolgozása biológiai 
minták komponenseinek kvalitatív és kvantitatív meghatározására, 
különös tekintettel a folyadék kromatográfia tömegspektrometria 
alkalmazására 333 eFt

458 Ohmacht Róbert: Folyadékkromatográfiás töltetek célzott előállítása az 
orvosbiológia és biotechnológia igényei szerint. Oszlop és planáris 
(vékonyréteg) felhasználás lehetőségei és korlátái 310 eFt

638 Liptay György: Komplex vegyületek termikus tulajdonságainak, 
szerkezetének vizsgálata 140 eFt

717 Fekete Jenő: Nagyhatékonysági elválasztástechnikai módszerek és 
számítógépes tervezés a gyógyszerhatású mikrobiális metabilitok 
izolálása 210 eFt

719 Pokol György: A termikus analízis alkalmazása az anyagtudományban. 
Anyagtudományi vizsgálatokra alkalmas termoanalitikai berendezések 
működési alapjainak továbbfejlesztése 420 eFt

720 Gál Sándor. Analitikai kémiai mérési módszerek ellenőrzése és 
validálására szolgáló módszertan kidolgozása 1050 eFt

722 Vajda Nóra: Egyszerű analitikai módszerek alfa-sugárzó izotópok 
elemzésére 89 eFt

1091 Lemberkovics Éva: Elválasztás technikai és mérési alapkutatások ter
mészetes, növényi eredetű anyagok körében 222 eFt

1221 Pozsgai Imre: Mikroröntgenfluoreszcens analitika fejlesztése, különös 
tekintettel környezetvédelmi és geológiai alkalmazásokra 440 eFt 
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Tyihák Ernő: Túlnyomásos rétegkromatográfiás rendszerek kidolgo
zása természetes anyagok analitikai és preparatív vizsgálatára
Heltai György: Mikrohullámmal indukált plazma sugárforrás és 
mintabevételi rendszerek kiépítése analitikai atomemissziós spek- 
trometriai célokra
Tóth Gábor. Kémiai szerkezetkutatás multinukleáris NMR mód
szerekkel
Papp Lajos: Spektroszkópia atom- és sugárforrások, valamint 
mintabeviteli módszerek fejlesztése környezetanalitikai, humánbioló
giai, fémanalitikai és agrokémiai anyagrendszerek vizsgálatához
Litkei György: Új módszerek növényi extraktumok polifenol tartalmá
nak meghatározására
Tamás József: A tömegspektrometria újabb módszereinek bevezetése 
és fejlesztése biomolekulák szerkezetének felderítésére, valamint 
szerkezet-analízise céljából
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Roncsolásmentes nukleáris analitikai mód
szerek (röntgenfluoreszcencia részecskék keltette karakterisztikus 
röntgenspektrometria, magreakciók) kifejlesztése és felhasználása 
festmények, műtárgyak, régészeti leletek vizsgálatára
Matus Lajos: Bioorganikus anyagok lézerionizációs tömegspek- 
trometriája, nagy molekulasúlyú vegyületek lézerdeszorpciós vizsgá
lata
Simonits András: Reaktor-neutron aktivációs analízis kostandardizá- 
ciós módszerének továbbfejlesztése
Szepesváry Pál: Sokváltozós matematikai statisztikai módszerek 
fejlesztése és alkalmazása
Szepesy László: Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás technikák 
kombinált alkalmazása biológiailag aktív anyagok elválasztására
Győrfi László Gábor. Növényvédőszer maradékok meghatározása 
költségtakarékos multi-residue módszerekkel
Borossay József: Levegőszennyezők terjedésének mérése nyomjelzéses 
technikával
Zimmer Károly: Mintabeviteli rendszerek kidolgozása szilárd anyagok 
közvetlen és oldatok dúsítás utáni folyamatos plazmába vitelére induk
tív csatolású plazma atomemissziós spektrometriai (ICP AES) és 
tömegspektrometriai (ICP-MS) vizsgálatokhoz
Daruházi László: Új szabad és modifikált felületű, áramlási sebesség 
független voltammetriás mikroárok elektródok tervezése matematikai 
leírása és szimulációs számítása, gyártástechnolágiájának megoldása és 
alkalmazása áramló rendszerekben
Andrási Erzsébet: A központi idegrendszeri elváltozások és az emberi 
agy elemkoncentrációi közötti összefüggés vizsgálata, különös tekin
tettel az Alzheimer-kórra
Házi Jenő: Számítógép alapú analitikai mérések teljesítőképességének 
növelése az analitikában még nem, vagy ritkán alkalmazott numerikus 
módszerek felhasználásával
Perlné Molnár Ibolya: Új szerves analitikai eljárások kidolgozása alap
kutatási és speciális feladatok megoldására szolgáló alkalmazott alap-
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kutatási szinten, ipari, mezőgazdasági természetes és biológiai 
mátrixok organikus összetevőinek minőségi-mennyiségi meghatáro
zása 543 eFt

2285 Farsang György: Kémiai és elektrokémiai módszerekkel módosított 
molekula specifikus detektorok fejlesztése kromatográfiás elválasztás

350 eFtsal kombinált analitikai célokra
2340 Rakiás Ferenc: In vivő radiofarmakonok analitikájának kutatása, 

radiokémiái szennyezettség meghatározásához mérőrendszerek
222 eFtfejlesztése

2544 Hlavay József: Kémiai érzékelők fejlesztése 875 eFt
2546 Hlavay József: Szállóporok és ipari porszennyezések vizsgálata 333 eFt
2557 Borszéki János: ICP-OES elemanalitikai módszer fejlesztése és

mintaelőkészítési eljárások kidolgozása 333 eFt
2562 Hajós Péter. Ion-kromatográfiás módszerek és ioncserélő tulajdonságú 

szelektív töltetek fejlesztése. Kémiai-egyensúlyi modellek retenció
számítására 437 eFt

2649 Sólyom Anikó: A fotoakusztikus detektálási módszer alkalmazásának
lehetőségei az abszorpciós atomspektroszkópiában 350 eFt

2670 Cserháti Tibor. Új kromatográfiás módszerek alkalmazása bioaktív 
vegyületek különböző fizikai-kémiai paramétereinek meghatározá
sára 700 eFt

2786 Kántor Tibor. Kombinált atomspektroszkópiai források kifejlesztése és
felhasználása nyomelemek meghatározásához 210 eFt

2980 Rausch Henrik: Környezetszennyező szilárd fázisú részecske frakciók
ban koncentrálódó toxikus komponensek analitikájának és kemomet-
riai jellemzőinek kutatása 1050 eFt

2983 Sziklai Jánosné: Orvosbiológiai szempontból fontos nyomelem, a 
szelén biológiai hatásának vizsgálata neutronaktivációs analitikai mód
szerrel 175 eFt

2984 Török Szabina: Nagy laterális felbontású nyomelem analitikai 
módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata növényi minta toxikus elem 
felvételének nyomonkövetésére környezetkárosító emissziós források 
közelében 333 eFt

3070 Garai Tibor. Kis koncentrációban jelenlévő fémek elektroanalitikai 
meghatározása biológiai mátrixokban - elsősorban élelmiszeri ter
mékekben. Intermetalikus vegyületek zavaró hatásának kiküszöbölése 
az elektroanalitikai visszaoldásos "stripping" módszereknél 100 eFt

3113 Pungor Ernő: Elektroanalitikai célú rétegek és réteg-rendszerek előál
lítása és összehasonlító vizsgálata
Megjegyzés: a 3115-ös pályázathoz kapcsolva

3114 Pungor Ernő: Robotizált mintaelőkészítési eljárások kidolgozása és 
integrálása automata elemző rendszerekbe
Megjegyzés: a 3115-ös pályázathoz kapcsolva

3115 Pungor Ernő: Analitikai reaktorok fejlesztése monitorálási célokra 
Megjegyzés: a 3113, 3114-es pályázatokkal együtt 3167 eFt

3116 Tóth Klára: Tervezett molekuláris kölcsönhatások tanulmányozása 
nagyérzékenységű analitikai jelképzők és jelképző rendszerek 
kialakítása céljából 945 eFt
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27

84

116

186

479

641

642

643

644

840

1144

1182

1189

1201

1305

1441

Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság

Petró József-. Egy- és többkomponensű fémkatalizátorok készítése, 
szerkezet és a katalitikus sajátságok közötti összefüggések tanulmá
nyozása
Csányi László-. Olefinek dioxigénnel és hidrogén-peroxiddal történő 
katalitikus oxidációja (a korábbi nyilvántartásokban: Szervetlen és 
szerves peroxid származékok vizsgálata, bomlásuk és általuk megvaló
suló katalizált oxidációs reakciók felderítése érdekében)
Burger Kálmán: Szénhidrátok és származékaik fémion-koordinációja és 
a komplexek szerkezete
Tóth József: Kőszén-gáz-folyadék rendszerek egységes fizikai kémiai 
vizsgálata
Kiss Árpád István: Molekulán belüli és molekulák közötti kölcsönhatá
sok vizsgálata optikai spektroszkópiai módszerekkel és modellszámítá
sokkal
Dombi András: Kémiai reakciók vizsgálata csendes elektromos 
kisülésben
Nagy József: Módosított szilikonpolimerek előállítása és vizsgá
lata
Nyulászi László: Közepes méretű molekulák komplex elektronspek
troszkópiai vizsgálata
Reffy József: Elemorganikus vegyületek szerkezetvizsgálata, reak
ciómechanizmusok felderítése fotoelektronspektroszkópiás módszerrel 
és kvantumkémiai számítások segítségével
Csonka Gábor. Elméleti kémiai kutatást segítő programcsomag kidol
gozása szuper-mikroszámítógépre
Szalontai Gábor. Átmeneti fém-foszfin-komplex térszerkezetének, 
sztérikus energiák számítása molekuláris mechanikával 
mikroszámítógépen
Batta Gyula: Korszerű mágneses magrezonancia (NMR) módszerek 
fejlesztése és alkalmazása biológiailag aktív szénhidráttartalmú 
vegyületek, oligopeptidek, illetve glikopeptidek szerkezetének és 
hatásmechanizmusának vizsgálatában
Fejes Pál: Zeolitok a zeolit-szerkezetű anyagok szintézise és 
felhasználása a heterogén katalízisében
Varga Károly: Platinán lejátszódó szénhidrogén átalakulások a 
dihidrogén parciális nyomásának függvényében tapasztalható 
konverziómaximum reakciókinetikai értelmezése
Bajnóczy Gábor. Látens hőtároló anyagok termodinamikája és a 
kristályosodás kinetikája
Gaizer Ferenc: Számítógépes eljárások fejlesztése komplex
egyensúlyi mérések értékelésére, és bonyolult komplexegyensúlyok 
vizsgálata
Csákiné Tombácz Etelka: Vízben diszpergált kolloid részecskék köl
csönhatásának összehasonlító tanulmányozása gravitációs, centrifugális 
és mágneses erőtérben

700 eFt

140 eFt

800 eFt

400 eFt

200 eFt

160 eFt

320 eFt

300 eFt

250 eFt

140 eFt

100 eFt

520 eFt

200 eFt

140 eFt

100 eFt

200 eFt

80 eFt

71



1442 Dékány Imre: Szilárd/folyadék határfelületi rendszerek komplex vizs
gálata. Nagy Lajos György professzorral (BME Fizikai Kémia Tan
szék) közös pályázat 200 eFt

1443 Nagy Lajos György: Szilárd/folyadék határfelületi rendszerek komplex 
vizsgálata. Dékány Imre egyetemi docenssel (JATE Kolloidkémiai 
Tanszék) közös pályázat 200 eFt

1600 Franczia Tamás: Az időtől független Schrödinger-egyenlet kvázianali- 
tikus közelítő megoldásán alapuló módszer kifejlesztése elemi kémiai 
reakciók sebességi állandójának, aktiválási energiájának és preexpo- 
nenciális tényezőjének kiszámítására 40 eFt

1604 Kiricsi Imre: Bázis katalizálta reakciók vizsgálata erős bázis 
centrumokat tartalmazó zeolit-katalizátorokon 320 eFt

1614 Halász János: C-C szénhidrogének aromatizációs reakciói módosított 
zeolit-katalizátorokon 160 eFt

1643 Brücher Ernő: Nagyméretű fémionokra specifikus poliaza-polikar- 
boxilát ligandumok előállítása és komplexképző sajátságainak vizs
gálata 280 eFt

1645 Kiss Tamás: Fenolos hidroxil, tiol és diszulfid tartalmú biomolckulák
átmeneti fémion katalizált autooxidációs folyamatai 180 eFt

1646 Sóvágó Imre: Nehézfém ionok megkötésére és biológiai eltávolítására 
alkalmas peptidek és származékaik szintézise és komplexképző saját
ságaik tanulmányozása 300 eFt

1647 Tóth Imre: Bioszervetlen kémiai vizsgálatok az alumínium-csoport 
fémionjainak oldataiban 60 eFt

1649 Kónya József: Agyagásványok (talajok) felületén megkötött radioaktív 
ionok részfolyamatai és termodinamikai aktivitása 200 eFt

1695 Tóth Zoltán: Konjugált kettőskötésű szervetlen polimerek és fémtar
talmú származékaik katalitikus tulajdonságainak vizsgálata 140 eFt

1699 Joó Ferenc: Fémorganikus katalízis vizes közegben 310 eFt
1700 Dózsa László: Nitrogén-oxidok reakciói fémkomplexek jelenlé

tében 200 eFt
1701 Beck Mihály: A ferroin által katalizált Belouszov-Zsabotyinszkij reak

ció vizsgálata 60 eFt
1702 Beck Mihály: Kémiai reakciók mikrohullámú aktiválása 160 eFt
1703 Beck Mihály: Kémiai visszacsatolás. Sajátos kémiai jelenségek, mint az 

oszcillációs és oligo-oszcillációs reakciók, a kémiai vezérlés és a kémiai 
erősítés elméleti és kísérleti tanulmányozása 400 eFt

1724 Bányai István: Multi-nukleáris magmágneses rezonancia spek
troszkópia alkalmazása komplex egyensúlyok és biológiai szempontból 
lényeges fémion- ligandum rendszerek vizsgálatára 160 eFt

1725 Bazsa György: Egzotikus reakciókinetikai jelenségek autokatalogikus 
salétromsavas oxidációban 500 eFt

1771 Radics Lajos: Biológiai felismerés térkémiái jellemzőinek vizsgálata 
korszerű NMR módszerekkel, szekunder struktúrák szerepe fosz- 
fopeptidek antigén-felismerésében 1000 eFt

1772 Holly Sándor. Kis tagszámú 2-5 aminosavból álló biológiailag aktív 
oligopeptidek szerkezetvizsgálata kísérleti és elméleti spektroszkópiai 
módszerekkel 800 eFt
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1773

1774

1776

1777

1778

1779

1781

1782

1783

1784

1792

1794

1796

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

Horányi György. Elektrokatalízis és elektroszorpció fém- és modifikált
elektródokon 700 eFt
Mayer Istvánt A kémiai Hamilton-operátor elmélet továbbfejlesztése és 
felhasználása újszerű kvantumkémiai számítási módszerek kifej
lesztésére 500 eFt
Simándi Lászlót A dioxigén homogén katalitikus aktiválása átmeneti
komplexekkel 1000 eFt
Szabó Sándor. Fémek nemesfémeken végbemenő adszorpciójának 
vizsgálata és katalitikus vonatkozásai 400 eFt
Jáky Miklóst Mangán vegyületek redoxi reakciójának kinetikája és 
mechanizmusa 600 eFt
Besenyei Gábor. Aromás N-klór-szulfonamid sók újfajta homogén 
katalitikus karbonilezésének mechanizmusvizsgálata 700 eFt
Vidóczy Tamást Lézeres villanófény-fotolizis alkalmazása szingulett 
oxigén molekula kioltási mechanizmusának vizsgálatára 600 eFt
Héberger Károlyt Kvantitatív molekula szerkezet-kromatográfiás reten- 
ció közötti összefüggések (QSRR) keresése (retenciós adatok megha
tározása és feldolgozása matematikai statisztikai módszerekkel) 300 eFt
Bencsura Ákost Szénhidrogének és oxidációs termékeik fotoiniciált 
oxidációjának vizsgálata kemilumineszcenciás módszerrel 120 eFt
Kati Zsoltt HO2 gyökök újtípusú generálása folyadékfázisban és köl
csönhatásaik kinetikai vizsgálata 120 eFt
Rockenbauer Antalt Új elektron spin rezonancia spektroszkópiai mód
szerek kidolgozása és alkalmazása a szerkezetkutatásban 600 eFt
Kalló Dénest Átmeneti fémzeolitok katalitikus tulajdonságainak tanul
mányozása 1000 eFt
Papp Jánost Zeolit-alapú inkluziós kompozitumok előállítása, fizikai
kémiai sajátosságainak vizsgálata, tulajdonságai változásának nyo- 
monkövetése adszorpció, ill. elektromágneses sugárzás hatására 600 eFt
Margitfalvi József. Tranziens kinetikai módszerek alkalmazása hete
rogén katalitikus reakciók mechanizmusának vizsgálatára 900 eFt
Bérces Tibort Ftálimid és naftálimid származékok fotokémiai, 
fotofizikai és fotobiológiai sajátosságainak kutatása 800 eFt
Dóbé Sándor. Gázfázisú oxidációkban, égésekben és lángokban 
szerepet játszó elemi reakciók kinetikájának és dinamikájának kutatása 
közvetlen módszerekkel 800 eFt
Turányi Tamást Lézer villanófény fotolitikus kutatások szerkezet 
reakciókészség korreláció felderítésére szabad gyök metatézis reakciók 
körében 400 eFt
Párkányi Lászlót Molekuláris elektronsűrűség diffrakciós 
meghatározása 1000 eFt
Czugler Mátyást Gyenge kölcsönhatások és a rendezetlenség 
szerepének vizsgálata kristályos zárványkomplexekben és elegykristá- 
lyokban 700 eFt
Pálinkás Gábor. Aprotonos hidrogénhidas oldószerek elegyeinek 
szerkezetvizsgálata röntgendiffrakciós módszerrel 600 eFt
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2101 Fogarasi Géza: Molekuláris erőállandók adatbázis jellegű rendszerének 
kidolgozása 440 eFt

1808 Kálmán Erika: Inhibitorok szinergizmusának vizsgálata elektrokémiai
és adszorpciós módszerekkel 300 eFt

1840 Nyikos Lajos: Fraktális határfelületek elektrokémiája 500 eFt
1846 Jancsó Gábor. Folyadékelegyek és vizes oldatok szerkezetének vizs

gálata izotópeffektusok alkalmazásával 400 eFt
1871 Pálinkó István: Kinetikai és gravimetriás mérések együttes alkalmazása 

katalitikus és felületkémiai problémák megoldására 100 eFt
1885 Bartók Mihály: Szerves vegyületek átalakulása fémkatalizátorokon, új 

reakciók felismerése és vizsgálata, szelektív katalizátorok kifejlesztése 
és vizsgálata 1000 eFt

1887 Tétényi Pál: A katalitikus rendszer kialakulásakor bekövetkező mor
fológiai és szegregációs változások hatása a felületi összetételre, a 
katalitikus aktivitásra és szelektivitásra 2600 eFt

1892 Mink János: Emissziós infravörös (FT-IR) és távoli infravörös (FT-
FIR) spektroszkópia vékonyrétegek, átlátszatlan anyagok, katalizá
torokon kemiszorbeált molekulák kémiai szerkezetének vizsgála
tára 920 eFt

1938 Hencsei Pál: Az acélbetétek korróziójának vizsgálata különböző 
adalékanyagok és inhibitorok jelenlétében 200 eFt

1943 Noszticzius Zoltán: Komplex (összetett) kémiai rendszerek nemlineáris 
dinamikája 480 eFt

1949 Verhás József: Nemlineáris, disszipativ fizikai-kémiai jelenségek ter
modinamikai vizsgálata 280 eFt

1999 Raksányi Kund: Ponthibák elektonszerkezetének számítása klaszter 
LCAO-MO módszerekkel 160 eFt

2038 Erdőhelyi András: A természetben előforduló gázok katalikus 
átalakítása, a katalizátorok szerkezetének, aktivitásának, szelekti
vitásának befolyásolása 600 eFt

2039 Solymosi Frigyes: Felület topográfiájának és gázokkal való kölcsön
hatásának elektronspektroszkópiai vizsgálata 1800 eFt

2043। Aradi Ferenc: Purin és pirimin vegyületek stacking kölcsönhatásának 
vizsgálata 1H NMR kémiai eltolódással 130 eFt

21001 Szabó Kálmán: Elektronikai vizsgálatok alacsony hőmérsék
leten 200 eFt

2103 Hargittai István: Intramolekuláris és intermolekuláris kölcsönhatások 
meghatározása elektrondiffrakcióval 874 eFt

2110 Inzelt György: Újtípusú elektródok és alkalmazásuk 400 eFt
2111 Varsányi Magda: Gyógyászatban használatos fémötvözetek elek

trokémiai és korróziós vizsgálata 200 eFt
2112 Kaposi Olivér: Alkáli és ritkaföldfém-jodidok egy és többkomponensű 

rendszerei kondenzált és egyensúlyi gázfázisában végbemenő fizikai- 
kémiai folyamatok vizsgálata 200 eFt

2113 Kiss László: Bonyolult mechanizmussal lejátszódó elektrokémiai 
fémoldódás vizsgálata 440 eFt
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2155

2157

2161

2162

2164

2166

2167

2275

2276
2277

2283

2303

2319

2320

2321

2322

2324

2325

2326

2395

Rohonczy János: Szilil-gyökök és reaktív szilicium intermedierek 
keletkezésének és reakcióiknak vizsgálata NMR spektroszkópiával és 
számítógépes szimulációval a CIDNP jelenség alapján
Csákvári Béla: Szililezett szénsavszármazékok szintézise, reakciói és 
szerkezete
Szepes László: Iparilag hasznosítható vékonyrétegek előállítása szerves 
fémvegyületek termikus bontásával
Gilányi Tibor. Szupermolekuláris rendezett szerkezetek képződése 
makroionokat és kisionokat tartalmazó oldatokban
Kiss Éva: A szilárd felület minőségének, szerkezetének szerepe a 
szilárd folyadék határfelület kialakulásában és megszűnésében. 
Dinamikus nedvesedési, adhéziós vizsgálatok szabályozott módon 
előállított modellfelületeken
Zrínyi Miklós: Kolloid részecskék aggregációja, különös tekintettel az 
aggregátum-szerkezetre és az ettől függő tulajdonságokra
Rohrsetzer Sándor. Diszperziók állandósága, a kolloidstabilitás 
szolvatációs elméletének megalapozása
Orbán Miklós: Időben és térben periódikus kémiai jelenségek tanul
mányozása. Oszcilláló kémiai reakciók tervezése, mechanizmusuk 
meghatározása, dinamikai viselkedésük vizsgálata. Kémiai hullámok 
keletkezésének és terjedésének feltételei
Noszál Béla: Biomolekulák mikrospeciációja
Barcza Lajos: Koordinációs kémiai vizsgálatok biológiai érdekességű 
molekulákkal: (1) mikrospeciáció, (2) molibdénkomplexek, (3) 
ciklodex trin zárványkomplexek, (4) epesavak, (5) poliolok és 
aminoalkoholok asszociációi
Kőrös Endre: Nem-katalizált (aromás) oszcillátorokban fellépő 
dinamikus jelenségek tanulmányozása
Gábomé Fehér Magda: Szervetlen és szerves vegyületek interkalációja, 
azok reakciói rétcgszilikátokban
Kollár László: Szintetikus építőelemek előállítása átmenetifém
komplex homogén katalizátorok jelenlétében
Bakos József: Vízoldható asszimetrikus ligandimok előállítása és 
alkalmazása katalízisben
Heil Bálint: Szerves intermedierek előállítása átmeneti fémek ill. 
komplexeik által katalizált reakciókban
Bencze Lajos: Szilárd fázisú metatéziskatalizátorok szerkezete és 
aktivitása közti összefüggések vizsgálata
Bencze Lajos: Metatézis versenyreakciók vizsgálata (karbén- 
komplexek relatív aktivitásának meghatározása metatézis verseny
reakciókban)
Ungváry Ferenc: Katalitikus ciklusok intermedierjeinek vizsgá
lata
Speier Gábor. Réz/III/-vegyületek előállítása és szerepe szerves 
kémiai és biokémiai reakciókban
Berecz Endre: Olvadékrendszerek fizikai-kémiai sajátságainak vizs
gálata és számítása

80 eFt

300 eFt

400 eFt

160 eFt

100 eFt

350 eFt

300 eFt

400 eFt
600 eFt

440 eFt

600 eFt

200 eFt

60 eFt

120 eFt

700 eFt

180 eFt

120 eFt

172 eFt

1200 eFt

430 eFt
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2558 Juhász Andor Zoltán: Kolloid diszperz szilikátrendszerek keletkezése, 
finomszerkezete, műszaki tulajdonságai kapcsolatának kutatása 200 eFt

2563 Bartik Tamás: Fémorganikus reakciók vezérelhetőségének vizsgá
lata egy új koncepció, a molekuláris rendező paraméterek alkal
mazásával 200 eFt

2566 Gárdos György: Átmeneti fémoxid-katalizátorok felületkémiai és 
katalitikus tulajdonságai szénhidrogén-reakciókban 200 eFt

2743 Horváth Attila: Immunoanalitikai lumineszcenciás jelzőanyagként szol
gáló koordinációs vegyületek fotokémiai vizsgálata 180 eFt

2787 Záray Gyula: Mikrohullámú sugárzás hatásának vizsgálata 
szilárd/folyadék és szilárd/szilárd anyagrendszerekben lejátszódó 
folyamatokra 500 eFt

2788 Csanády Andrásné Bodoky Ágnes: Az alumínium korróziósebességét 
csökkentő adalékok és ezek hatásmechanizmusának feltárása 
elektokémiai és egyéb felületanalitikai módszerekkel 200 eFt

2865 Tóth Ágnes: A nehézfémeknek, mint környezetszennyező ágenseknek a 
megkötődése a szilárd és folyékony fázis határfelületén 100 eFt

2981 Schiller Róbert: Fluktuációk a heterogén töltéstranszport folyamatok 
dinamikájában 400 eFt

3064 Görgényi Miklós: Fizikai-kémiai, kvantumkémiai és molekuláris 
mechanikai módszerek alkalmazása szerves vegyületek retenciós 
indexének becsléséhez. Nitrogéntartalmú szerves vegyülétek gázkro
matográfiás tulajdonságainak vizsgálata 100 eFt

3065 Nagypál István: A mágneses tér hatása az egzotikus kémiai reak
ciókra 540 eFt

3066 Novák Mihály: Bioelektrokatalízis vezető polimereken 400 eFt
3067 Plánkáné Szabó Terézia: Cu/II/-peptid egyensúlyi rendszerek ESR-

spektroszkópiai vizsgálata 80 eFt
3068 Seres László: A A H‘f[C-(C)3] és A Hf[C-(C)2(H)] csoportértékek kísérleti 

meghatározása CH^ + olefint R típusú egyensúlyi reakciók kísérleti 
vizsgálatával, gyökreakciók elméleti vizsgálata 100 eFt

3071 Pimát Antal: Fémoldódás kinetikájának vizsgálata perturbációs mód
szerekkel 320 eFt

3072 Sebőkné Pap Ildikó: Oxidfelületek reaktivitásának jellemzése gáz
szilárd reakciókkal 284 eFt

3074 Bertóti Imre: A Ti-O-N rendszer különböző sztöchiometriájú 
vegyületeinek kémiai-szerkezeti, kristályszerkezeti és elektron
szerkezeti kutatása 200 eFt

3079 Nemes László: Infravörös lézerrel indukált gázfázisú kémiai folyama
tok és lézerrel gerjesztett molekulák spektroszkópiai vizsgálata 300 eFt

3268 Tóth János: Szükséges-e stacionárius térbeli struktúra létrejöttéhez
egzotikus kémiai reakció (stacionárius térbeli struktúrák kialakulásá
nak elméleti és kísérleti vizsgálata kémiailag egyszerű, reagáló és 
diffundáló rendszerekben) 300 eFt

3269 Szabó Zoltán: Összetett szilárd rendszerek permethőbontásos előál
lítása és ipari alkalmazásuk előkészítése 400 eFt
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Makromolekuláris Kémiai Bizottság

Bodor Géza: Szerkezet és tulajdonság összefüggése etilén-alfa-olefin
kopolimereknél 750 eFt
Czvikovszky Tibor. Nagy reaktivitású, oldószermentes oligomer- 
monomer rendszerek elektron- és UV-sugárzással iniciált térhálós 
kopolimerizációjának vizsgálata 1500 eFt
Varga József: Polimorf polimerek kristályosodása és szerkezete 250 eFt
Rusznyák István: Vékonyszárú egynyári növényi sejtek ipari 
hasznosítását megalapozó elméleti összefüggések, törvényszerűségek 
feltárása 625 eFt
Bertalan György: Speciális funkciócsoportok és szerkezet kialakítás 
lehetőségei poliamidokban a laktámpolimerizációra javasolt új mecha
nizmusok alapján 125 eFt
Bertalan György: Környezetkímélő vizes, reaktív akrilát diszperziók 
előállításának törvényszerűségei 125 eFt
Ocskay György: PVC hőstabilizátor-rendszerek oldódási sebességének 
és komplexálódásának szerepe a stabilizáció mechanizmusában. 
(Összefüggések megállapítása kinetikai modell segítségével.) 500 eFt
Víg András: Színezett szálképző polimerrendszerek fotokémiája 250 eFt
Zsuga Miklós: A living polimerizáció kutatás, funkcionális polimerek és 
blokk kopolimerek szintézise és tanulmányozása
Megjegyzés: az 1729-es pályázathoz kapcsolva
Nemes Sándor. Poliizobutilén komponensű új polimerek szintézise és 
szerkezetvizsgálata
Megjegyzés: az 1729-es pályázathoz kapcsolva
Kelen Tibor. Iniciátor/koinicátor rendszerek ionogén egyensúlyainak 
és az ionos polimerizáció mechanizmusának tanulmányozása
Megjegyzés: az 1726,1727-es pályázatokkal együtt 625 eFt
Borbély János: A kopolimerizáció mechanizmusának tanulmányozása, 
a kopolimerek szerkezetének vizsgálata mágneses magrezonancia 
spektroszkópiával 325 eFt
Kósa Somogyi István: Polimerek sugárkárosodásának vizsgálata külö
nös tekintettel az optikai és elasztikus jellemzők változásaira 250 eFt
Tüdős Ferenc: A gyökös homo- és kopolimerizáció törvény
szerűségeinek vizsgálata a nagy konverzió tartományban 1750 eFt
Tüdős Ferenc: Az inhibició törvényszerűségeinek tanulmányozása 
gyökös homo- és kopolimerizációs rendszerekben 1250 eFt
Nagy András: A láncnövekedési és lánczáródási sebességi állandók 
meghatározása a gyökös homo- és kopolimerizációban 1000 eFt
Iring Rezső né: Láncmolekulák finom kémiai szerkezete és termo- és 
fotooxidativ stabilitása közötti összefüggés kutatása tiszta szénhidrogén 
alapú polimer modelleken 750 eFt
Pukánszky Béla: Mikro- és makrodeformációs folyamatok tanulmányo
zása két- és többkomponensű heterogén polimer rendszerekben 
Megjegyzés: az 1791-es pályázattal együtt 900 eFt
Földes Enikő: Kis molekulájú anyagok transzport folyamatai 
polimerekben 700 eFt
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1791 Peredy Zoltán: Polimer keverékek összeférhetősége és tulajdonságai 
közötti összefüggések vizsgálata, speciális kölcsönhatások és fázis
szeparációs folyamatok hatásának vizsgálata
Megjegyzés: az 1789-es pályázathoz kapcsolva

1793 Azon Mária: Polimerhez kötött gyógyhatású vegyületek előállítása és 
vizsgálata 750 eFt

2109 Vértes Attila: Szerves polimerek szerkezetének, ionizáló sugárzással 
módosított szerkezetének és ionáteresztő képességének vizsgálata 
pozitronannihilációs- és Mössbauer-spektroszkópiával, valamint hagyo
mányos polimervizsgáló módszerekkel 250 eFt

2158 Horkay Ferenc: Polimergélek szerkezetének kapcsolata az ozmotikus, 
elasztikus tulajdonságokkal, a gélbeli inhomogenitások szerepe 200 eFt

2160 Nagy Miklós: A lineáris töltéssűrűség, valamint az ellenion kémiai 
minőségének hatása térhálós polielektrolitok mechanikai és termodi
namikai tulajdonságaira 375 eFt

2772 Dávid Péter. Villamos szigetelőanyagok termikus stabilitásának, 
várható élettartamának új megítélése a kémiai reakciókinetikai
kompenzációs effektusok felhasználásával 200 eFt

3069 Tóth András: Szintetikus polimermembránok előállítása, felületmó
dosítása és transzporttulajdonságaik vizsgálata 375 eFt

3078 Blazsó Marianne: Polimerek hőbomlásának vizsgálata 375 eFt

Műszaki-kémiai Bizottság

72 Kovács István: A környezetvédelem történelmi előzményei a magyar 
vegyipar fejlődési folyamatában 150 eFt

174
178

Blickle Tibor. Szemcse diszperziós rendszerek és folyamataik 1100 eFt
Almásy Gedeon: Rendellenességek és mérési hibák dinamikus mérleg
egyenletekre alapozott elemzésének elmélete 550 eFt

180
245

Nyeste László: Biomérnöki up- és down-stream kutatások 2600 eFt
Pallai Ivánné: Inért töltetszemcsék felületén végbemenő száradás 
részfolyamatainak tanulmányozása pépek, gélek, szuszpenziók 
szárítása kapcsán 600 eFt

246
248

Lakatos Béla: A rezonáns kémiai reaktorok alapjai 1000 eFt
Sisak Csaba: A reakciókörülmények és a bioreaktorok működési 
jellemzők hatásának vizsgálata oldott, ill. rögzített enzimmel katalizált 
peptidszintézis megvalósítása során 1400 eFt

249 Halász Zsuzsa: Biológiailag aktív molekulák kristályosítható- 
sága 400 eFt

250 Németh Jenő: Statikus perditőelemmel előidézett szekunder 
folyadékáramlás, mint hőátadást intenzifikáló módszer 800 eFt

251 Gyenis János: Gáz-szilárd diszperz fázisrendszerek áramlási jellemzői, 
valamint a keveredési és szegregációs jelenségek közötti alapösszefüg
gések felderítése áramlásmódosító elemeket tartalmazó egyenáramú 
keverőcsövekben 1300 eFt
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252 Nagy Endre-. Biokonverziós folyamatok enzim-membránreaktorban, 
reaktortechnikai és reakciókinetikai vizsgálatok 1300 eFt

253 Ormós Zoltán-. A roto-fluidizációs eljárás áramlástani, hő- és anyag
átadási viszonyainak, valamint a granulátumképződés és a film-, ill.
méretnövelő bevonás részfolyamatainak tanulmányozása 500 eFt

258 Pázmány József: Statikus keverős cső-a-csőben hőcserélők vizsgálata 
turbulens áramlási viszonyok között, valamint összehasonlító módszer 
kidolgozása 500 eFt

280 Holló János: Bioengineering alapkutatások 2100 eFt
615 Veress Gábor. A gyógyszeripari termékek minőségét meghatározó 

mérendő tulajdonságok kiválasztása 1000 eFt
718 Kemény Sándor. Fázisegyensúly és szétválasztás nagynyomású komplex 

rendszerekben 1700 eFt
726 Molnár Erika: Két- és háromfázisú áramlás hidrodinamikai ab

szorpciós és kemiszorpciós jellemzőinek vizsgálata és matematikai 
modellezése 500 eFt

1370 Sawinsky János: Tartózkodási idő eloszlás vizsgálata áramló rend
szerekben és matematikai modellezése 200 eFt

2033 Wojnárovits Lászlóné: Szervetlen szintetikus szálasanyagok lúgos kor
róziója során lejátszódó fizikai-kémiai változások 500 eFt

2159 Benedek Pál: Mesterséges intelligencia alkalmazása a kémiai 
tudományokban II, anyag, energia , információ 200 eFt

2165 Boksay Zoltán: Összetételfluktuáció szilikátüvegekben 350 eFt
2354 Bozóki Géza: Hasadótárcsák és biztonsági szelepek dinamikus 

viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata 600 eFt
2443 Váradi Mária: Biotechnológiai folyamatok érzékelői 500 eFt
2469 Steingaszner Pál: Kémiai reaktorok moduláris elvű modellezése és 

szimulációja 400 eFt
2542 Kotsis Levente: Elektromos és mágneses erőterek alkalmazása az 

anyagelválasztási műveletekben 400 eFt
2547 Árva Péter. Kémiai technológiai rendszerek hierarchikus modellezése 

és többszintű irányítása 1300 eFt
2549 Marton Gyula: Biopolimerek degradációjának tanulmányozása 750 eFt
2550 Csukás Béla: Fejlődő struktúrák és tanuló logikai programok 800 eFt
2556 Tamás Ferenc: Hidraulikus anyagokban történő nehézfém-immobilizá

ció cementkémiai alapjainak kutatása 450 eFt
2561 Hlavay József: Ivóvizek toxikus komponenseinek eltávolítása 600 eFt
2565 Ratkovics Ferenc: Oldószerek kinetikai hatásának vizsgálata a béta- 

diketonok keto-enol tautomériájában 350 eFt
2577 Hangos Katalin: Technológiai folyamatok diagnosztikai és irányítási

célú kvalitatív modellezése 1400 eFt
2748 Simon Ferenc: Anyagrendszerek fizikai-kémiai tulajdonságait 

számító módszerek szelekciója mesterséges intelligencián alapuló 
eljárással 900 eFt

3075 Szépvölgyi János: Ultradiszperz kerámiai porok plazmatermikus szin
tézise alapfolyamatainak tanulmányozása 750 eFt
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3077 Székely Tamás: Cellulóz és lignin tartalmú anyagok hőbomlásának 
vizsgálata a biomassza hasznosítási lehetőségeinek szempont
jából 750 eFt

Radiokémiái Bizottság

407 Erdős Elemér Antal: Radiostroncium izotópok szelektív elválasztási és 
kimutatási lehetőségeinek kutatása 700 eFt

423 Solymosi József: Radiojódok szelektív elválasztási lehetőségének 
kutatása 900 eFt

1753 Szammer János: Radioizotóppal jelzett vegyületek szintézise 300 eFt
1841 Béréi Klára: Magátalakulások révén képződő atomok nagy energiájú és 

termikus reakciói kondenzált rendszerekben 500 eFt
1889 Földiák Gábor. Szénhidrogén-bomlás elemi folyamatainak kinetikai 

vizsgálata besugárzással
Megjegyzés: az 1894-es pályázattal együtt 1600 eFt

1894 Wojnárovits László: Szabad gyökös reakciókhoz kapcsolódó biokémiai
biológiai folyamatok felderítése impulzus és sztatikus radiolízissel 
Megjegyzés: az 1889-es pályázathoz kapcsolva

2002 Kömyei József: Biológiai szempontból specifikusan viselkedő, 99mTc 
radioizotóppal jelzett vegyületek előállítása és vizsgálata 500 eFt

2107 Lévay Béla: Pozitróniumkémia, a kémiai környezet hatása a 
pozitrónium-atom képződés valószínűségére és reakcióira 
Megjegyzés: a 2108-as pályázathoz kapcsolva

2108 Vértes Attila: Párologtatással, gyorshűtéssel és elektrokémiai mód
szerekkel előállított és amorf ötvözetek és ezek felületén végbemenő 
folyamatok vizsgálata Mössbauer és pozitronannihilációs spek
troszkópiával, valamint elektrokémiai módszerekkel
Megjegyzés: a 2107-es pályázattal együtt 1200 eFt

2560 Maleczki Emil: Határfelületi jelenségek in situ vizsgálata
radiokémiai-eletronkémiai módszerrel szilárd/folyadék heterogén 
rendszerekben 300 eFt

3009 Kovács Zoltán: Jelzéstechnikai eljárások kidolgozása diagnosztikai 
felhasználásra kerülő 11C és 13N izotópokkal jelzett vegyületek 
előállítására 300 eFt

Szerves Kémiai Bizottság

42 Hideg Kálmán: Stabil paramágneses N-oxilok szintézise, reakciói és 
alkalmazása biológiai spin-jelölésekben 500 eFt

47 Tőke László: Koronandok szintézise és alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata 550 eFt

69 Nógrádi Mihály: Difeniléter-poliamin és difeniléter-oligopeptid típusú 
enzimhibitor és egyéb biológiai hatással rendelkező természetes 
makrociklusos vegyületek totálszintézise 150 eFt

427 Antus Sándor. Májvédő hatású oxigén-heterociklusok szintézise 450 eFt
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Penke Botond: Konzistens force-field létrehozása peptidekre, moleku
lamechanikai módszer kidolgozása C-nyelvre 175 eFt
Tőke László: Reakciómechanizmusok vizsgálata foszforvegyületek 
körében - foszforilvándorlások 500 eFt
Fogassy Elemér. Gyenge kölcsönhatások szerepe a molekula felis
merésében, különös tekintettel az optikai izomerek fizikai és kémiai 
tulajdonságának megismerésére 375 eFt
Szász György: Gyógyhatású kinazolonok szintézise és fejlesztése 
gyógyszertervezési modell alkalmazásával 550 eFt
Kalaus György: Aspidospermánvázas alkaloidok és rokonvegyületeik 
biometrikus szintézise 540 eFt
Keglevich György: Foszfortartalmú heterociklusok szintézise és fel
használásuk kutatása 375 eFt
Sztaricskai Ferenc: Immunmoduláns vegyületek szintézise szénhidrá
tokból és antibiotikumokból 700 eFt
Doleschall Gábor. Új szerveskémiai alapszintézisek kidolgozása 300 eFt
Novák Lajos: Eljárások kidolgozása sokszorosan telítetlen zsírsavak és 
sztereoizomerjeik előállítására 800 eFt
Lipták András: Glikokonjugátumok építőelemeiként szereplő béta-D- 
manno-, béta-L-ramno- és 2-dezoxi-béta-D-arabino-hexopiranozil 
egységek kialakításának vizsgálata 648 eFt
Nánási Pál: Gyulladásgátló ill. sebgyógyulást elősegítő hatással ren
delkező növényi poliszacharidok és glikozidok izolálása, tisztítása és 
szerkezetvizsgálata 225 eFt
Szurmai Zoltán: N-Glikoproteinck oligoszacharid komponenseinek 
előállítása és enzimológiai vizsgálata 250 eFt
Lévai Albert: Optikailag aktív szerves vegyülctek szintézise és térkémiái 
vizsgálata cirkuláris dikroizmus (CD) és NMR spektroszkópiai mód
szerekkel 400 eFt
Somsák László: Várhatóan biológiailag aktív, a cukorrészben telítetlen 
kötést tartalmazó C-nukleozid analogonok előállítása és vizsgálatuk 
glikozidáz-enzim inhibiciós hatása 500 eFt
Makiéit Sándor: Új morfin antagonisták szintézise elsősorban a 
narkománia elleni küzdelemben történő felhasználás céljából 300 eFt
Patonay Tamás: L-szubsztituált alkoxi-csoportot tartalmazó szénsav
származékok reaktivitásának és szintetikus alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata 600 eFt
Tömösközi István: Aszimetrikus P-atomot tartalmazó nukleotidok 
mono-tiofoszfát analógjainak szintézise 700 eFt
Sági János: Nukleinsavak konformációja és funkciói közötti összefüg
gések vizsgálata szintetikus DNS-analógokkal 645 eFt
Hajós György: 3-szubsztituált izokinolin alapú új származékok és 
gyűrűrendszerek szintézise és reakciókészségük vizsgálata 600 eFt
Messmer András: Hídfő-nitrogén tartalmú heteroaromás rendszerek 
szintézise reakciókészségének és biológiai hatásának vizsgálata 1095 eFt
Pintér István: Biomolckulák aminocukorkomponenseinek új szintézis 
módszerei 1000 eFt

81



1759 Poppe László: Új biokatalítikus eljárások kidolgozása királis vegyülctek 
előállítására 500 eFt

1760 Baloghné Kardos Zsuzsanna: A kuanzincsoport alkaloidjainak szin
tézise 700 eFt

1761 Baán Gábor. Új típusú rovar feromonok szerkezetfelderítése, szin
tézise és felhasználási lehetőségének vizsgálata 1000 eFt

1764 Simonyi Miklós: Szerves molekulák térszerkezete és biológiai akti
vitása 1090 eFt

1765 Dutka Ferenc: Acetátok és ortoészterek éter-kötéseinek kémiai stabi
lizálása molekulaszerkezet-hidrolizis készség kvantitatív összefüggés 
alapján meghatározott szerkezeti elemekkel 500 eFt

1886 Schneider Gyula: Szteránvázas vegyületek kutatása 600 eFt
2236 Medzihradszky Kálmán: Peptidreceptorok ligandjainak és in

hibitorainak szintézise, konformációvizsgálata és alkalmazásuk a 
receptorok kémiai szerkezetének meghatározásában 800 eFt

2237 Medzihradszky Kálmán: Protelitikus enzimek specifikus szubsztrát- 
jainak és inhibitorainak szintézise és hatásmódjának vizsgálata 1290 eFt

2238 Kapovits István: Optikailag aktív spiroszulfuránok és velük analóg 
kötésrendszerű ciklusos szulfóniumsók szintézisének, molekula
szerkezetének és reaktivitásának összehasonlító vizsgálata 450 eFt

2239 Hollósi Miklós: Glikozilezett és foszforilezett peptidek előállítása 
szilárdfázisú peptidszintézissel, térszerkezetük és immunogenitásuk 
vizsgálata 700 eFt

2244 Kucsmán Árpád: Szerves kénvegyületeken lejátszódó nukleofil szubszi- 
túciós reakciók mechanizmusának tanulmányozása sztereokémiái és 
reakciókinetikai vizsgálatok útján 500 eFt

2245 Kdjtár Márton: Peptidek és tiopeptidek térszerkezetének vizsgálata 
spektroszkópiai (elsősorban kiroptikai) és elméleti módszerekkel, 
természetes szénvegyületek és analógiáik kiroptikai vizsgálata 590 eFt

2461 Tőke László: Várhatóan biológiailag aktív, izokinolin-vázat tartalmazó 
kondenzált policiklusos alkaloidszármazékok szintézise 262 eFt

2693 Bemáth Gábor. Két- és többgyűrűs telített heterociklusok előállítása 
cikloaddiciós, retro-Diels-Alder és gyűrűzárási reakciókkal. Konden
záltvázas telített heterociklusok szerkezetének, térszerkezetének és 
gyűrű-lánc tautomériájának tanulmányozása 1190 eFt

2734 Tóth Gábor. Általános törvényszerűségek keresése szintetikus anti- 
géndeterminálisok tervezésére, ezek előállítása és immunológiai vizs
gálata 900 eFt

2735 Baláspiri Lajos: Új, nemfehérje eredetű aminosavak szintézise, alkal
mazásuk szelektív hatású peptidhormon analógok előállítására és vizs
gálatára. A pcptidhormonok kémiai szerkezete és biológiai hatásaik 
közti összefüggések vizsgálata 600 eFt

2915 Hazai László: Kondenzált gyűrűs heterociklusos laktámok szintézise, 
reakcióképességük és biológiai aktivitásuk vizsgálata 600 eFt

2993 Tóth Géza: Új, nagy- és hosszantartó hatású peptidhormonok szin
tézise nem kódolt aminosavak segítségével 700 eFt
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Élelmiszertudományi Komplex Bizottság

153

605

611

612

795

845

846

1160

1509

2436

2438

2440

2444

2454

2637

Kispéter József'. Poralakú élelmiszerekben és tápanyagokban a 
nyomelemek és az ionizáló sugárzás hatásának vizsgálata fizikai 
módszerekkel 720 eFt
Lelik László'. Shii-take fehérkorhadást okozó gombatörzsek submerz 
fermentációjának optimalizálása, fermentált bioaktív anyagok 
kinyerése és azonosítása GC-MS ill. LC-MS technikával 700 eFt
Farkas József'. Az élelmiszertartósításban szerepet játszó antimikróbás 
fizikai és kémiai tényezők együttes hatásainak vizsgálata 840 eFt
Farkas József: Fizikai és kémiai tényezők hatása élelmiszerkompo
nensek szabadgyökös reakcióira 630 eFt
Dworschák Ernő: Új genotípusú, nagy tömegre hizlalt vágósertésekből 
készült húsok és húsipari termékek táplálkozási értékének 
meghatározása 700 eFt
Sebők András: Zöldségfélék hőkezelés hatására bekövetkező fizikai
Teológiai beltartalmi és érzékszervi változásainak kinetikai leí
rása 620 eFt
Sebők András: A fagyasztás és felengedtetés során bekövetkező Teoló
giai, fizikai, mikroszerkezeti változások folyamatának meghatározása 
zöldség és gyümölcsféléknél 1000 eFt
Czukor Bálint: Növényi eredetű fehérjeforrások és fehérjék kémiai, 
szerkezeti, táplálkozástudományi és technofunkcios tulajdonságainak 
kutatása a közöttük levő összefüggések megállapítására 1000 eFt
Kerekes Benedek: A dohányfermentáció alapjellemzőinek 
meghatározása több paraméter folyamatközi vizsgálata alapján 420 eFt
Kovács Etelka: A kertészeti termények mikroszerkezetének hatása a 
keményítőcukor interkonverziókra és a kalcium szabályozó szerepének 
vizsgálata ebben a folyamatban 1000 eFt
Varsányi Iván: Élelmiszerek minőségváltozása és az alkalmazott 
csomagolóanyagok védőképessége közötti összefüggések feltárása, 
vákuum- és szabályozott atmoszférás csomagolásban történő 
tároláskor 420 eFt
Hajós Gyöngyi: Az enzimes peptidmódosítás hatásának vizsgálata az 
élelmiszerfehérje érzékenységre jellemző immunkomplexek 
kialakításában 600 eFt
Biacs Péter. Élelmiszerek és élelmiszeripari alapanyagok 
fotoakusztikus spektrumának tanulmányozása kvantitatív összefüg
gések megállapítása céljából 400 eFt
Sósné Gazdag Mária: A zöldség-gyümölcsfeldolgozás mellékter
mékeként nyerhető egyes növényi magvak olajának ill. az olaj ún. 
omega-6 többször telítetlen zsírsavak családjába tartozó nagy biológiai 
aktivitást mutató zsírsavak táplálkozásgyógyászati, kívánt esetben 
kozmetikai célra való hasznosítása 550 eFt
Lásztity Radomir. Élelmiszeripari fehérjerendszerek fázisegyensúlyait, 
funkcionális sajátságait befolyásoló molekuláris kölcsönhatások tanul
mányozása, az összetételi és környezeti paraméterek függvé
nyében 1200 eFt
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2639 Örsi Ferenc: Alakfelismerési matematikai-statisztikai módszerek kidol
gozása az élelmiszervizsgálatok értékelésére

2640 Szabóné Gaugecz Janka: Búza-tartalékfehérjék genetikai 
meghatározottságának kutatása rekombináns DNS technika fel
használásával

2641 Merész Péter. Növényi öregedés során lejátszódó molekuláris szintű 
változások vizsgálata

2817 Halász Anna: Élesztőgombák proteáz aktivitásának növelése genetikai 
úton és a metabolizmus befolyásolásával

500 eFt

400 eFt

800 eFt

700 eFt

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Antropológiai Bizottság

62

1707

2225

2750

3161
3162

Farkas I. Gyula: Epigenetikus variációk tanulmányozása történeti 
embertani szériákban 200 eFt
Szilágyi Katalin: Az Erdőhát és a Rétköz (Felső Tisza-vidék) táj
egységek népességeinek populációgenetikai kutatása 300 eFt
Eiben Ottó: Humán populációk biológiai állapotát ellenőrző monitor 
rendszer 1000 eFt
Marcsik Antónia: Csonttuberculozis természetes variációja és differen
ciáldiagnosztikája történeti embertani szériákban 100 eFt
Fóthi Erzsébet: Történeti antropológiai adatbank kiépítése 350 eFt
Pap Ildikó: A Közép-Duna medence népvándorláskori népességének 
életmódváltozásai a történeti embertani anyag tükrében 300 eFt

Biofizikai Bizottság

335 Rontó Györgyi: Nukleoproteidck struktúra- és funkciósérülésénck mint 
az UV-fotokarcinogenezis modelljének vizsgálata 800 eFt

888 Vass Imre: Az oxigénfejlesztő komplex felépítésének és működésének 
vizsgálata a zöld növények 1-es fotokémiai rendszerében 200 eFt

889 Horváth Gábor. A fotoszintetikus baktériumok herbicidrezisztenciája 
molekuláris mechanizmusának tanulmányozása 800 eFt

897 Vigh László: Új stratégiák bevezetése a lipid telítetlenség ill. a 
sejtmembránok fizikai állapota, molekuláris szerveződése és 
bizonyos membránkötött folyamatok között fennálló kapcsolat 
felderítése 1300 eFt 
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912

913

914
917

1361

1448

1492

1598

1819

1978

2044

2057

2480

2668

2999

891

893

Bérezi Alajos: A plazma membrán redox aktivitása, sejtek vas-felvétele, 
és ezek változása citotoxikus anyagok hatására 600 eFt
Horváth László: Lipid-fehérje kölcsönhatások a membránban. A 
hidrofób régió vizsgálata 600 eFt
Ormos Pál: Energiaátalakító fehérjék működése 1800 eFt
Szalontai Balázs: A biliproteinek szerkezeti tulajdonságainak vizs
gálata 450 eFt
Simon István: A fehérjék elsődleges és térszerkezetének, stabilitásá
nak, dinamikus sajátosságainak és a fehérje tervezés alapelveinek 
tanulmányozása statisztikai és energia minimalizációs számításokkal, 
valamint fizikai-kémiai és molekuláris biológiai vizsgálatokkal 1000 eFt
Somogyi Béla: Környezeti paraméterek és a funkcionális fehérjedi
namika kapcsolata 750 eFt
Damjanovich Sándor. Transzmembrán jelátvitel multiparaméteres bio
fizikai vizsgálata linfocitákon, sejtfelszíni fehérje és lipid komponensek 
dimanikájának és kölcsönhatásának biológiai szerepe 1500 eFt
Lakatos Tibor. Ingerületi alapfolyamatok izom- és idegenelemeken, 
különös tekintettel a membránban lejátszódó iontranszport mechaniz
musára, egyedi és összetett akcióspotenciálok keletkezési és terjedési 
mechanizmusainak kísérleti vizsgálata és modellezése 700 eFt
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Létfontosságú illetve toxikus nyomelemek 
mennyiségének, eloszlásának kötődésének vizsgálata fehérjékben, 
enzimekben különleges nukleáris analitikai módszerek és biokémiai 
elválasztási eljárások kombinálásával 600 eFt
Maróti Péter. Struktúra-funkció kapcsolat a fotoszintetikus bak
tériumok reakció centrumának akceptor-kinon komplexében 600 eFt
Belágyi József: Nukleotidok által indukált konformációváltozások az 
izom erőgeneráló rendszerében a szerkezet és dinamika kap
csolata 250 eFt
Láng Ferenc: A légköri széndioxid koncentráció növekedésének hatása 
a fotoszintézis intenzitására és a produktivitásra 400 eFt
Kiss Tibor. Környezetben előforduló toxikus és nem-toxikus fémionok 
hatása az ingerlékeny sejtmembránok működésére 400 eFt
Demeter Sándor. Ciklikus elektrontranszport a fotoszintézis második 
fotokémiai rendszerében 550 eFt
Garab Győző: A fotoszintetikus és légzési elektrontranszport kölcsön
hatása növényi sejtekben, alternatív reakcióutak a tilakoid membrán 
energizálódásában 1400 eFt

Biokémiai Bizottság

Solymosy Ferenc: A génexpresszió regulálásának molekuláris biológiai 
vizsgálata különös tekintettel a növényi nukleáris kis RNS-ek, RNP-k 
valamint génjeik és pszeudogénjeik strukturális, funkcionális és evolú
ciós analízisére 1800 eFt
Droppa Magdolna: A fotoszintetikus membrán felépítése és működése 
zöld baktériumokban 550 eFt
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894 Venetianer Pál: Szekvenciaspecifikus DNS-fehérje kölcsönhatások 
molekuláris alapjainak vizsgálata 1900 eFt

903 Farkas Tibor. N-3 szerkezetű többszörösen telítetlen zsírsavak szerepe 
és hatásának vizsgálata a központi idegrendszerben 750 eFt

1053 Faragó Anna: Proteinkináz C szerepe a sejtműködés szabályo
zásában 550 eFt

1055 Fonyó Attila: Membrántranszport folyamatok celluláris és szubcel- 
luláris szinten 950 eFt

1357 Závodszky Péter. A komplementrendszer első komponensének 
szerkezete és aktiválásának mechanizmusa 1000 eFt

1359 Váradi András: ATP-függő transzport-fehérjék (pumpák) 
szerkezetfunkció összefüggéseinek vizsgálata rekombináns DNS-tech- 
nikák segítségével 450 eFt

1360 Polgár László: Proteáz hatásmechanizmus. Prolil-endopeptidáz és 
vírusproteázok 1500 eFt

1362 Patthy László: A fibronektin és a kollagenáz IV szerkezet-funkció 
összefüggéseinek vizsgálata 1900 eFt

1364 Friedrich Péter. Fehérjék kovalens módosításának és szupramolekuláris 
szerveződésének szerepe plaszticitási folyamatokban 1900 eFt

1366 Kazinczyné Vas Mária: A működés molekulaszerkezeti alapjainak vizs
gálata több domainből felépülő enzimeknél 300 eFt

1368 Ovádi Judit: Anti-kalmudulin drogok, mint szelektív citosztatikumok 
hatásmechanizmus vizsgálat és molekulatervezés 450 eFt

1501 Gergely Pál: Szerin-, treonin-, ill. tirozin-oldalláncon foszforilált 
fehérjék defoszforilációs folyamatainak szabályozása eukarióta 
sejtekben 1500 eFt

1665 Kiss László: Növényi és mikrobiális eredetű hexózaminidáz enzimek 
működési mechanizmusának vizsgálata 250 eFt

1763 Maksay Gábor. Neurotranszmitter receptor kötődés és ioncsatornák 
regulációja 600 eFt

2010 Sümegi Balázs: Mitokondriális enzim-enzim és enzim-membrán kap
csolatok vizs gálata az immunológia és genetika módszereivel 250 eFt

2229 Gráf László: Szerinproteázok szerkezet-funkció vizsgálata a tripszin és 
kimotripszin génjeinek irányított mutagenézisével 1900 eFt

Botanikai Bizottság

46 Sivók Béla: Kalapos gombák anyagcsereélettani vizsgálatai 200 eFt
104 Kedves Miklós: Spórák, pollenszemek és más növényi sejtfalak kísér

letes körülmények között létrejött másodlagos elváltozásai 260 eFt
417 Zámboriné Németh Éva: Illóolajat felhalmozó Asteraceae fajok 

taxonómiai rendszerezése speciális anyagaik alapján
Megjegyzés: a 3169-es pályázathoz kapcsolva

462 Zsoldos Ferenc: Ionok és növényi növekedésszabályozók kölcsön
hatásának táplálkozás- és növekedésélettani szerepe 650 eFt
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574 Czimber Gyula: A mezőgazdasági kemizáció hatása a Szigetköz 
növényvilágára

937 Máthé Imre: Összehasonlító kémiai produkció vizsgálatok a Lamiaceae 
családban. - A Lamiaceae család kemotaxonómiája -

939 Farkas Edit: Magyarország zuzmóflórájának térképezése az Európai 
zuzmótérképezési programmal, ill. a nemzetközi geoszféra-bioszféra 
programmal (IGBP) összefüggésben

941 Pócs Tamás: Trópusi virágtalan növények morfológiai, rendszertani 
növényföldrajzi és ökológiai kutatása
Megjegyzés: az 1299-es pályázathoz kapcsolva

942 Szőcs Zoltán: Botanikai és termesztési elővizsgálatok potenciális új 
gazdasági növények meghonosítása céljából

943 Terpó András: Az apofitonok hemerofitonok, xenofitonok (adventívek) 
és kultúrszökevények keletkezése, terjedése, taxonómiája, termő
helyváltása, társulási viszonyai, valamint genetikai befolyásuk az ere
deti-é: kulturflórára.

1174 Szalma Elemér: Hinárpopulációk indikációjának ökofiziológiai vizs
gálata

1299 Borhidi Attila: Növényvilág trópusi erőforrásainak feltárása, anatómiai 
szövettani és taxonómiai kutatása
Megjegyzés: a 941-es pályázattal együtt

1321 Oroszné Kovács Zsuzsanna: Virágbiológiai stratégiák taxonómiai, 
hisztológiai és ökológiai összefüggései 
Megjegyzés: a 2015-ös pályázattal együtt

1324 Szabó László Gyula: Új növényi antimikrobiális és citoprotektiv 
anyagok kutatása a hazai természetes flórából és a termesztett 
növények ( és melléktermékeik) köréből

1423 Tyihák Ernő: A teljes N-metilezett vegyületek növényi kemotaxo
nómiája

2015 Gulyás Sándor. A nektártermelés fokozásának és a mézösszetétel 
javításának lehetőségei fajtaszelekcióval a magyar flóra mézelő 
növényeinél
Megjegyzés: az 1321-es pályázathoz kapcsolva

2048 Járai Miklósné: A hazai aerobiológiának, mint új tudományágnak meg
alapozása és kifejlesztése rendszeres kutatások beindításával

2053 Dános Béla: Kinon- és piran típusú színanyagok a cito-hisztológiai 
rendszerekben

2062 Tóth Zoltán: Rendszertani revizió és morfológiai bélyegek taxonómiai 
értékének vizsgálata a klasszikus és numerikus taxonómia, valamint a 
statisztika módszereivel a Tortula Hedw. sect. Rurales De Nőt. 
Kárpát-medencei taxonjainál

2667 Demeter Sándor: Hidcgstressz és fénygátlás hatása és növények 
valamint algák fotoszintézisére

3098 Szabó Margit: Hormon-autotrófia kialakulásának növény-fiziológiai 
alapjai

3166 Buczkó Krisztina: A magyarországi csillárkamoszatok kishatározójának 
előkészítése

150 eFt

1200 eFt

240 eFt

700 eFt

350 eFt

150 eFt

850 eFt

660 eFt

560 eFt

400 eFt

440 eFt

400 eFt

250 eFt

660 eFt

375 eFt

100 eFt
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3168 Debreczy Zsolt-. Dendrológiai Atlasz készítése: a mérsékeltövi világ- 
dcndroflóra 20,000 taxont felölelő, két évtizedes vizsgálati anyaga 
taxonómiai kiértékelése, segédkutatási, valamint számítógépes adat
nyilvántartási feladatainak elvégzése 350 eFt

3169 Dobolyi Konstantin: Hazai Achillea fajok populációszerkezeti és evolu- 
ciógenetikai elemzése morfológiai bélyegek, izoenzimek és szekun
der anyagcseretermékek mintázatai alapján
Megjegyzés: a 417-es pályázattal együtt 765 eFt

3170 Gönczöl János: Avarlakó Hyphomycetes taxonómiája, populáció- és 
szezondinamikája és szubsztrátum preferenciája vizi és vízparti 
ökoszisztémákban 240 eFt

3171 Kovács Dezső: Számítógépes adatbázis szervezése a Természet
tudományi Múzeum növénytárának gyűjteményei alapján 900 eFt

3173 Szabó T. Attila: Vadnövény - kultúrnövény kapcsolatok vizsgálata az 
Alpok-Adria-Balkán-Kárpát-Pannon térségben mikroevolúciós, rend
szertani és chorológiai szempontból 500 eFt

3187 Bohus Gábor. Vadontermő gombák genetikai állományának 
megőrzése makrogomba-génbank létesítésével 450 eFt

Elméleti Biológiai és Biológiatörténeti Bizottság

1994 Farkas Miklós: Populációdinamikai modellek matematikai vizs
gálata 380 eFt

2046 Szathmáry Eörs: Ökológiai és evolúciós problémák dinamikus mo
dellezése 450 eFt

2047 Juhász Nagy Pál: Többváltozós modellek fejlesztése és alkalmazása 
biológiai mintázatok elemzésére 575 eFt

2220 Kisdi Éva: Életmenet-evolúció modellezése fluktuáló környezet
ben 120 eFt

2224 Molnár István: Ni ökológiai specializáció evolúciójának egyedfejlődési 
kényszerei 320 eFt

Genetikai Bizottság

216 Orosz László: Genetikai szabályozás: a represszor-operátor kapcsolat 
molekuláris hátteréről és specifitásáról 1600 eFt

221 Olasz Ferenc: IS elemek Rhizobium fajokban, evolúciós kapcsolatuk, 
genetikai szerveződésük 600 eFt

330i Maróy Péter. A Drosophila melanogaster vcdlési hormon receptor szint 
változásainak genetikai és molekuláris biológiai vizsgálata 750 eFt

892! Menczel László: Kloroplasztisz-mitokondrium kölcsönhatás vizsgálata 
antibiotikum rezisztens Nicotiana mutánsokban 200 eFt

896 Kiss Ibolya: A szövetspecifikus génexpresszió molekuláris mechaniz
musának tanulmányozása porcszövetben, mint modellrendszer
ben 1000 eFt
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910 Medgyesy Péter. A növényi egyedfejlődés szabályozásában résztvevő 
citoplazmás gének azonosítása 600 eFt

920 Gausz János: Kromatin funkciók genetikai és molekuláris vizsgálata 
drosophila melanogasterben 750 eFt

922
924

Szabad János: Az anyai hatás molekuláris genetikai alapjai 900 eFt
Kiss István: Tumor-szuppresszor gének és szerepük a 
sejtosztódás/sejtdifferenciálódás szabályozásában a Drosphilia 
fejlődése során 600 eFt

925 Kiss György Botond: A lucerna genetikai térképének megszerkesztése 
és szimbiotikus nitrogénkötési génjeinek lokalizálása RFLP mintázat 
alapján 700 eFt

926 Hadlaczky Gyula: Mesterséges emberi kromoszóma előállí
tása 1100 eFt

927 Kondorost Ádám: A Rhizobium és gazdanövénye közötti jelcsere 
szerepe a szimbiotikus nitrogénkötés kialakulásában 2000 eFt

1482 Szabó Gábor. A génexpresszió és a differenciálódás tanulmányozása 
Strepto mycesekben (a) a C faktor és más bioregulátorok hatásmód
jának kutatása (b) a Streptomyces operonok szabályozásának tanul
mányozása 1600 eFt

1712 Sipiczki Mátyás: Mciotikus folyamatok genetikai szabályozottságának 
vizsgálata Schizosaccharomyces pombc-nél. (Pro Scientia éremmel 
díjazott tudományoa diákköri kutatási program folytatás)
Megjegyzés: az 1713-as pályázattal együtt 800 eFt

1713 Sipiczki Mátyás: Az ivari differenciálódás (konjugációs és meiotikus 
folyamatok) vizsgálata egy alacsonyabbrendű eukarióta modell- 
szervezeten
Megjegyzés: az 1712-es pályázathoz kapcsolva

2219 H. Nagy Anna: Fajspecifikus fehérje- és enzimpolimorfizmus evolú
ciója a búza és rokonfajokban 500 eFt

2230 Fodor András: Fonalférgek evolúciójának fő irányai. Ivarkromoszómás, 
dóziskompenzált gének evolúciója. Entomopatogén rhabditidák 
mikroevolúciója 1000 eFt

2308 Nagy András: A gametogenezis során szülői-sex specifikusan inprin- 
tálódó gének vizsgálata: szerepük a fejlődés szabályozásában és az 
örökítésben 700 eFt

Hidrobiológiái Bizottság

179 Jobbágy Andrea: A környezet detoxifikálását célzó biotechnológiai 
módszerek mikrobiális hatásmechanizmusának feltárása 150 eFt

467 Bíró Péter. A Balaton-parti őv nádas-élőbevonatának, halállományának 
és anyagforgalmi kapcsolatainak a kutatása
Megjegyzés: az 1881-es pályázattal együtt 1500 eFt

483 Pomogyi Piroska: Elárasztás hatására bekövetkező makrofita és 
fitoplankton szukcesszió, a fitobiomassza alakulása a Kis-Balaton 
védőrendszer példáján, a II. ütem üzembelépésével várható változások 
prognosztizálása 800 eFt
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673 Borbély György: Tavak és tározók eutrofizálódása során fellépő fototróf 
és heterotróf mikrobaközösségek (alga-baktérium) élettani kölcsön
hatásának vizsgálata 800 eFt

934 Abaffyné Bothár Anna: A Duna bakterio-, fito- és zooplank- 
tonjának szerepe a folyó anyagforgalmában, jellegzetes hidrológiai 
szituációkban 1600 eFt

935 Bérezik Árpád: A Fertő és a Pilis bioszféra rezervátum vizi 
ökoszisztémáinak hidrológiai sajátosságai és környezeti veszé
lyeztetettségük 1900 eFt

1878 Ponyi Jenő: A parti táj (litorális régió) állat-taxonómiai és ökológiai 
kutatása a Balatonban
Megjegyzés: az 1883-as pályázattal együtt 1600 eFt

1880 Tátrai István: Vízminőség szabályozás biomanipuláció lehetősége a Ba
latonban: halivadék-zooplankton-alga kölcsönhatás vizsgálata 150 eFt

1881 Bíró Péter. Balatoni haltársulások szerkezetének, működésének és 
anyagforgalmi kapcsolatrendszerének feltárása
Megjegyzés: a 467-es pályázathoz kapcsolva

1882 G.-Tóth László: A tavi táplálékhálózat energiatovábbításának és ener
giaveszteségének vizsgálata a terminális elektrontranszport rendszer 
(ETS) aktivitásának meghatározásával (Balaton, Caldera-tó 
(Spanyolország)) 150 eFt

1883 Zánkai Nóra: A Balaton partközeli élő haltáplálék-szervezetek (rákok) 
kifejlett és lárva alakjainak táplálkozása
Megjegyzés: az 1878-as pályázathoz kapcsolva

1884 Herodek Sándor. Mikrobiális szintű trofikus kapcsolatok a Bala
tonban 900 eFt

2478 Vörös Lajos: Magyarországi felszíni vizek fotoautotrófikus pikoplank- 
tonja 130 eFt

2902 Takáts Tamás: Ökológiai alrendszerek vizsgálata a Fertő ökoszisztéma 
degradált nádasában 160 eFt

3172 Padisák Judit: A szukcesszió és a diverzitás kapcsolatának vizs
gálata sekélytavi fitoplankton társulásokban a köztes diszturbancia 
elv alapján 120 eFt

3178 Forró László: Szikes vizeink rákfaunájának hidrobiológiái jellemzése, a 
zooplankton társulásszerkezeti sajátosságainak analízise 160 eFt

3186 Ács Éva: Számítógépes alga adatbank továbbfejlesztése a TTM 
növénytárában 160 eFt

Környezet és Egészség Bizottság

82 Soós István: A Békés megyei vizek mutagén hatásának felmé
rése 200 eFt

2462 Pásztor Zsuzsanna: Talaj- növény- ember ökotoxikológiai el
lenőrzése 237 eFt
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Molekuláris és Sejtbiológiai Bizottság

182 Koncz Csaba: Hormonreguláció, sejtdifferenciálódás és szervfejlődés 
molekuláris genetikai vizsgálata Arabidopsis thalianában 950 eFt

183 Dudits Dénes: A sejtosztódás és differenciálódás alapjai és összefüggé
sei a lucerna szomatikus embriogenezis során 1200 eFt

195 Gárdos György: Normális és kóros vérsejtek membrán transzport 
folyamatainak vizsgálata 1350 eFt

886 Borbély György: A hősokk gének és a stressz válasz (nehézfém ionok, 
hideg, fág) tanulmányozása obiigát fotoautotróf cianobaktérium 
(kékalga) rendszerben DNS-rekombináns technikával 500 eFt

887 Nagy Ferenc: A búza klorofdl a/b kötő fehérje (Cab) gén szabályozott 
kifejeződéséért felelős regulációs fehérjéket kódoló gének izolálása és 
jellemzése 2000 eFt

895 Szűcs Mária: Az opiát receptorok működésének molekuláris mecha
nizmusa. A GTP-kötő reguláló fehérjék és a protein foszforiláció 
szerepének vizsgálata 600 eFt

898 Udvardy Andor. A genom organizációját (gén szekvenciák, ill. fehérjék 
nemkódoló spacer szekvenciák elrendeződését) specifikusan felismerő
fehérjék vizsgálata Drosophila melanogasterben 1200 eFt

901 Duda Ernő: Eukaritóta sejtek génaktivitásának transzkripciós szintű 
szabályozása. Limfokinek hatására bekövetkező változások transzak
tiváló faktorok, szabályozó DNS szekvenciák és a DNS metiláció köl
csönhatásaiban 600 eFt

923 Venetianer Anikó: A hősokk fehérjék szerepe a génkifejeződés szabá
lyozásában a hormonválaszban és a szervezet védekező mechanizmu
saiban 1000 eFt

1109 Vigh Béla: A pineális foto-neuroendokrin szervek receptorok és effek- 
tor működésében szerepet játszó anyagok citokémiai vizsgálata 250 eFt

1134
1453

Röhlich Pál: A színlátás sejtbiológiája a látósejtek szintjén 350 eFt
Kovács László: Harántcsíkolt és szívizomsejtek membrán szabályo
zásának molekuláris mechanizmusa fiziológiás és patalógiás 
körülmények között 900 eFt

1465 Fésűs László: Molekuláris mechanizmusok a fiziológiai sejthalál 
(apoptózis) programjában 750 eFt

1471 Nemes Zoltán: A csontvelői eredetű és a lokális mesenchymából szár
mazó histocyták differenciálódásának és kölcsönhatásának 
tanulmányozása in vivő és in vitro 200 eFt

1494 ifi. Szabó Gábor. Diszkrét kromatika-fragmentáció sejt- és molekuláris 
biológiai tanulmányozása 200 eFt

1981 Kilár Ferenc: A transzferrin és transzferrin receptor működésének 
molekuláris háttere és fiziológiája az idegrendszerben 100 eFt

2227 Kovács János: Az intracelluláris fehérje degradáció mechanizmusa és 
szabályozása 600 eFt

3108 Kellermayer Miklós: Az energizált, ATP-függő fehérjestruktúrák, a 
vízmolekulák és az anorganikus elemek közti dinamikus kapcsolatok az 
élő sejten belül 300 eFt
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Neurobiológiai Bizottság

17 Liposits Zsolt-. Karakterizált neuroszekretoros rendszerek humorális és 
neuronális szabályozásának vizsgálata az agyban kombinált 
immunomorfológiai eljárások alkalmazásával 900 eFt

314 Karsai István: A pókölődarazsak gazdaválasztása és sex-allo
kációja 300 eFt

387 Baranyi Attila: A tanulás és emlékezés, valamint neuronális plaszticitás 
sejtszintű folyamatainak vizsgálata az agykéregben 1100 eFt

428 Fehér Ottó: Idegrendszeri fehérjék molekuláris fiziológiai vizsgá
lata 500 eFt

500 Szabó Imre: Hippocampális ideghálózatok működésének közvetlen 
vizsgálata működő agyvelőben 500 eFt

621 Ádám György: A viszcerális percepció pszichofiziológiai vizsgá
latai 1000 eFt

623 Madarász Emília: A hipotalamikus neuropeptidek expressziója és 
szekrécióját befolyásoló tényezők vizsgálata patkányokon és patkány 
hipotalamuszból nyert sejttenyészeteken 400 eFt

624 Világi Ildikó: Agykérgi neuronhálózatok plaszticitásának vizsgálata az 
egyedfejlődés során 200 eFt

626 Kukorelli Tibor: Az alvás-ébrenlét, az agresszív viselkedés és a 
zsigeri érzőrendszer centrális mechanizmusai kölcsönhatásának 
vizsgálata 350 eFt

627 Bárdos György: Szisztémás keringés szabályozása és a viselkedés közti 
kapcsolat mechanizmusainak vizsgálata 450 eFt

628 Juhász Gábor: A szenzoros rendszer funkcionális állapotaival össze
függő változások neurokémiai elemzése az extracelluláris térbe elhe
lyezhető kémiai mikroszenzorokkal 900 eFt

899 Szabó Gábor. Poliklonális ellenanyagok előállítása génsebészeti úton, 
baktériumokban termelt neurotranszmitter szintetizáló enzimek 
(ChAT, DHB és GAD) és neuropeptid preprohormonok 
(preprokolecisztokinin és prepro-TRH) ellen 700 eFt

902 Borsodi Anna: Opioid receptorok szerkezetének és működési mecha
nizmusának tanulmányozása biokémiai, molekuláris biológiai, mor
fológiai és farmakológiai módszerekkel 600 eFt

904 Maderspach Katalin: K-opioid receptorok a fejlődő és felnőtt ideg
rendszerben 600 eFt

909 Halász Norbert: Idegi fejlődés a pajzsmirigyhormonok összefüggések 
tanulmányozása a bulbus olfactoriusban, 1000 eFt

915 Joó Ferenc: Neuronális plaszticitás. A gammaaminosav-rendszer 
jelentősége 400 eFt

916 Párdutz Árpád: Long-term potencírozódás (LTP) a molekuláris 
mechanizmusok tanulmányozása 450 eFt

1004 Tömböl Teréz: A madarak thalamusában és telencephalonjában elhe
lyezkedő vizuális központok vizsgálata 250 eFt

1046 Mitsányi Attila: Vegetatív reakciók központi idegrendszeri 
szerveződése 250 eFt
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1092

1097

1102

1168

1178

1207

1245

1267
1320
1449

1450

1473

1762

1821
2309

2315

2477

2617

2621
2691

2707

2713

Réthelyi Miklós: A gerincvelő hátsó szarvában lezajló neuronális 
folyamatok szimpatikus alapjai 600 eFt
Csillag András: Memória-függő szinaptikus plaszticitás vizsgálata 
házicsirke telencephalonban funkciós neuroanatómiai módsze
rekkel 450 eFt
Mezey Éva: A neuroendokrin hypothalamus catecholamin 
beidegzése 200 eFt
Mess Béla: A tobozmirigy neuro-endokrin összefüggéseinek vizsgálata 
szuperfuziós rendszerekben. A tobozmirigy hormonoknak a központi 
idegrendszerre, ill. a hypophysis mellső lebenyre gyakorolt hatásának 
vizsgálata 500 eFt
Lengvári István: Filogenetikailag ősi idegrendszer (Lumbricus terrestris 
L) immuncitokémiai és szinaptikus organizációja 550 eFt
Lázár Gyula: A látóközpontok és a velük kapcsolatban levő premo- 
toros agyterületek funkcionális anatómiai vizsgálata, különös tekintet
tel transzmittereikre és a bennük előforduló peptidekre 300 eFt
Hajós Ferenc: A glia funkcionális immunhisztokémiájának 
számítógépes képanalízise 550 eFt
Rózsa Lajos: Ektoparazita populációk ökológiája 100 eFt
Majer József: Alapvető viselkedésformák vizsgálata dipteráknál 200 eFt
Antal Miklós: Neuron hálózatok morfológiai, fiziológiai és neurokémiai 
vizsgálata a gerincvelő hátsó szarvában 500 eFt
Székely György: Gerincvelői és agytörzsi működési rendszerek és építő 
elemeinek korrelatív morfológiai és fiziológiai vizsgálata 850 eFt
Tóth Szabolcs: Spontán és kiváltott cerebralis mágneses és elektromos 
jelek párhuzamos regisztrálása és elemzése. Klinikai jelentőségük. 
Cerebralis biomágneses jelek regisztrálási lehetőségei, térbeli megje
lenésük fizikai értelmezése 200 eFt
Kardos Julianna: Neurotranszmitter receptor inaktiválódás, valamint 
neurotranszmitter kibocsátás és felvétel kinetikai vizsgálata 450 eFt
Érdi Péter. Kémiai és biológiai hálózatok kinetikája 500 eFt
Gerlai Róbert: Az állati viselkedés szerveződésének vizsgálata maga
tartásgenetikai és modern állatpszichológiai módszerekkel 400 eFt
Csányi Vilmos: Az állati agyban kialakuló környezetreprezentációk 
saját szerveződésének vizsgálata 1200 eFt
Elekes Károly: Neurotranszmitter-receptorok azonosítása és jellemzése 
puhatestűek és rovarok idegrendszerében 750 eFt
Hámori József: Talamikus relay-központok kemoszinaptológiája és 
morfológiai plaszticitása 1200 eFt
Lábos Elemér. Neuronhálózati szabályozások dinamikája 600 eFt
Latzkovits László: Asztroglia transzport funkciók szabályozása a glia- 
neuron kölcsönhatás során, jelentősége a neuronális mikrokörnyezet 
kialakításában 400 eFt
Csillik Bertalan: Neuropeptidek molekuláris plaszticitásának 
transzneuronális szabályozása 1500 eFt
Fischer János: Lektinkötő glikokonjugátok eloszlása, szerkezete és 
funkciói a központi idegrendszerben 500 eFt
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2756 S.-Rózsa Katalin: Tanulási folyamatok komplex vizsgálata molluskák 
identifikált neuron-hálózatán 750 eFt

2757 Salánki János: Antropogén kémiai anyagok hatása az idegi szabályo
zásra vizi szervezetekben 750 eFt

2818 Fekete Éva: Gátló neuronális rendszerek vizsgálata csirke myenterikus 
plexus korai morfogenezise során 250 eFt

2920 Freund Tamás: A hippocampus serkentő és gátló neuronhálózatai,
szerepük tanulási folyamatokban, valamint az ischémiás és epileptikus 
sejtpusztulás pathogenezisében 900 eFt

2928 Gyévai Angéla: Neuropeptidek és neuroaktív aminosavak az idegi 
sejtek érésében és az idegi kapcsolatok kialakulásának Ca2-től függő
folyamataiban. In vivő és in vitro vizsgálatok 450 eFt

Populációbiológiai és Evolúciós Bizottság

149 Dőry István: Közvetlen szekvencia ismétlődések evolúciójának vizs
gálata kloroplasztiszokon PCR analízis és számítógépes szekvencia-
evolució-elemzés 350 eFt

1418 Nádasy Miklós: Növényevő rovarpopulációk táplálkozás-biológiai vizs
gálatai 60 eFt

1434 Szentesi Árpád: Kulcsfontosságú reprodukciós magatartási stratégiák 
evolúciós-ökológiai analízise növényevő rovarokon 615 eFt

1704 Pecsenye Katalin: Egy génenzim rendszer teljes elemzése Drosophila 
fajokban. Evolúciós megközelítés 210 eFt

1705 Varga Zoltán: Szaporodási és ivadékgondozási stratégiák vizsgálata 
kiválasztott állatcsoportokban. (Insecta Orthoptera, Coleptera-
Carabidae, Lepidoptera Noctuidae, Geometridae, Lycaenidae, Aves 
Charadriiformes, Passeriformes-Hirundinidae) 475 eFt

2060 Márialigeti Károly: Szaprofita gerinctelen állatok és baktériumok 
koevolúciós rendszereinek ökológiai vizsgálata 350 eFt

2221 Pintér István: Filicidae nemzetségek sejtgenetikai analízise 120 eFt
2222 Pásztor Erzsébet: Szaporodási stratégiák térben és időben változó 

környezetben 710 eFt
2233 Sasvári Lajos: Alternatív költési és táplálékszerző stratégiák 

madarakon 200 eFt
2316 Altbacker Vilmos: Az üregi nyúl szerepe a bugaci ősborókás mintáza

tának fenntartásában 120 eFt

Természetvédelmi Bizottság

■64 Matkovics Béla: Növényvédőszerekre bekövetkező oxigén szabadgyök 
és antioxidáns enzim változások halakban 350 eFt

498 Suba János: Refugiumtcrületek géntartalékainak botanikai és zoológiái 
felmérése az Északi-középhegységben 712 eFt 
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527

1147

1266

1303

1536

1630

1710

1718

2051

2099

2335

3018

3021

3160

3175

663

938
1419

Tóth Sándor. A karsztvízszint-csökkentés és az erdőművelés hatása a 
Devecser melletti Széki-erdő flórájára és faunájára 260 eFt
Jánossy Dénes: Adatgyűjtő és elemző módszerek kifejlesztése a 
Magyarországon fészkelő madárfajok ökológiai célú monitor- 
ingjához 490 eFt
Seregélyes Tibor. Botanikai monitoring vizsgálatok az Ócsa-i tájvédelmi 
körzetben 600 eFt
Fischer Ernő: Környezetszennyező és egyéb toxikus elemek forgalma 
és detoxikációja földigiliszta-talaj ökológiai rendszerben 420 eFt
Szemethy László: A vadmacska ( Felis silvestris ) és a házimacska 
(Felis catus) introgressziv hibridizációjának természetvédelmi jelen
tősége 245 eFt
Nemcsók János: Halak máj méregtelenítő enzimrendszerének és 
környezetszennyező anyagokkal történő indukálhatóságának 
enzimológiai vizsgálata 350 eFt
Lakatos Gyula: Észak-alföldi vízterek (lápok, mocsarak, holtágak) 
természetvédelmi értékét feltáró és kezelését, rekonstrukcióját 
megalapozó ökológiai kutatások 420 eFt
Nagy Miklós: A Cserehát rétjeinek természetvédelmi-florisztikai vizs
gálata (Rakaca) 225 eFt
Simon Tibor. Szupraindividuális növényzeti struktúrák mint környezeti 
és természetvédelmi jelzőrendszerek geobotanikai, cönológiai, ökoló
giai és ökofiziológiai mutatóinak tér-idő elemzése, modellezése 
környezeti terhelések 1750 eFt
Kiss Adám: A Kárpát-medence (Közép-Duna medence) környezet
védelme metodológiájának tudományos megalapozása 2000 eFt
Abrahám Levente: Somogy megye természeti értékeinek kuta
tása 213 eFt
Rimóczi Imre: Veszélyeztetett és védett területek társulásaiban antro- 
pogén szukcesszió, gyomosodás florisztikai, cönológiai vizsgálata, 
kezelési, rekonstrukciós technológiák kialakításához 260 eFt
Facsar Géza: Kipusztulóban lévő, ritka és veszélyeztetett növényfajok 
állománykutatása, szaporítása és visszatelepítése 260 eFt
Vásárhelyi Tamás: Allategyüttesek szerepe a nádasok szukcesszió
jában 370 eFt
Bankovics Attila: Természetvédelmi szempontból fontos vonuló ma
dárfajok táplálkozó és pihenőhely választásának mechanizmusai 315 eFt

Zoológiái Bizottság

Szabóné Pobozsny Mária: Szaprofag gerinctelen fajok kölcsönhatásá
nak szerepe szervesanyagok lebontásában 90 eFt
Bereczky Magdolna: Magyarország édesvizeinek csillós egysejtűi 90 eFt
Sey Ottó: A balatoni ökoszisztéma metazoa parazitaközösségeinek 
mintázatai 630 eFt
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1642 Varga András: A magyarországi Stylommatophora populációk 
anatómiai vizsgálata, mikroevoluciós tendenciái (Mollusca: 
Pulmonata) 30 eFt

2231 Gere Géza: A kisbalatoni állattársulások szerkezeti és működési 
változásainak nyomonkövetése, különös tekintettel a fontosabb 
vízirovarok és gerincesek vízminőséget alakító szerepére és a ter
mészetvédelmi szempontokra 130 eFt

2232 Török János: Versengés vagy opportunizmus. Madárpopulációk 
trofikus kapcsolatai 90 eFt

2447 Balogh János: Számítógépes adatbázis a trópusi esőerdők Oribatida- 
talajfaunájának vizsgálatához 570 eFt

3165 Mahunka Sándor. A palearktikus, etióp és orientális területek talajlakó 
páncélosatkáinak (Oribatida), tegzeseinek (Trichoptera) és 
mohaflórájának összehasonlító taxonómiai, biogeográfiai, fauna ill. 
flóragenetikai és areaevoluciós vizsgálata 720 eFt

3177 Demeter András: Emlősök rendszertani és evolúcióbiológiái vizsgálata 
morfometriai és biokémiai módszerekkel 600 eFt

3179 Mészáros Ferenc: A Kárpát-medence és az Északi-Balkán 
faunatörténete 480 eFt

3180 Papp Jenő: A magyarországi tölgyesek entomofág ízeltlábú együtte
seinek kutatása 100 eFt

3181 Ronkay László: A közép- és belső-ázsiai Noctuidae és Geomctridae 
fauna áreatörténetének, az északi félteke mérsékeltövi bagolylepke- 
faunája evolúciójának vizsgálata 300 eFt

Ökológiai Bizottság

499 Kárász Imre: A hazai zonális erdőtársulások gyökérzetének 
fiziognómiai szerkezete és szerepe a változó ökológiai viszonyokhoz 
való alkalmazkodásban 250 eFt

528 Tóth Sándor. Az Odvaskőhát (Északi-Bakony) meleg refugium jel
legének vizsgálata 150 eFt

662 Szlávecz Katalin: Számítógépes adatrögzítő és feldolgozó rendszerek a 
táplálkozásökológiai kutatásokban 150 eFt

911 Erdei László: A környezeti stressztolerancia mechanizmusa növé
nyekben 825 eFt

936 Fekete Gábor. A cönológiai invázió xerotherm gyepekben 1900 eFt
940 Horváth Ferenc: Társulás szintű ökológiai modellek építése 500 eFt
944 Török Katalin: Stabilitás-vizsgálatok sziklagyepekben 450 eFt
1298 Borhidi Attila: A Global Change bioindikációs paramétereinek

megállapítása különböző termőhelyek ökotonjainak szündinamikai 
vizsgálatával 1325 eFt

1540 Turcsányi Gábor. Eltérő talajtípusokon található bükkös erdőkben a 
savanyú depozíció hatásának vizsgálata a talajra, az aljnövényzetre és a
fák gyökereinek elcmakkumulációjára 150 eFt

1545 Tuba Zoltán: Társulásszerveződés szünfiziológiai vizsgálata 1350 eFt
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Kovács Margit: Elemkoncentráció-kataszter ökoszisztémákban
(Element Concentration Cadasters in Ecosystems (ECCE) nemzetközi 
kutatási program az IUBS és az INTECOL keretében) 500 eFt
Gallé László: Közösségszerveződés primer és szekunder szukcessziós 
folyamatokban homoki élőhelyeken 700 eFt
Mészáros Ilona: Ökoton-cönoton vizsgálatok: a növényzet 
dinamikája és annak ökofiziológiai háttere erdő/nyílt terület 
átmenetekben 450 eFt
Cs. Béres Csilla: Traszportfolyamat vizsgálatok gyors felezésű radioak
tív izotópos-nyomjelzéses módszerrel erdőkben 350 eFt
Tóthmérész Béla: Szekunder szukcesszió ökológiai kutatása mészköves, 
sekélytalajú bükkös tarvágása után 400 eFt
Dévai György: Ökológiai környezetminőség-vizsgálatok élőlényegyütte
sek populációdinamikai és fajösszetételei sajátosságainak feltárása és 
modellezése alapján 550 eFt
Précsényi István: Niche és resource vizsgálatok homoki gyepe
ken 375 eFt
Szabó István: Kontinuitás és diszkontinuitás fátlan vegetációegysé
gekben 705 eFt
Kovácsné Láng Edit: Ökofiziológiai terepvizsgálatok homoki gyep
társulásokban a fajok fotoszintetikus, vízforgalmi és vízhasznosítási 
viselkedése és ezek szerepe a társulásszerveződésben 600 eFt
Standovár Tibor. Lágyszárú növényzeti indikáció, fa-növekedési 
jellemzők talajtulajdonságok és a közöttük levő összefüggések vizs
gálata egy kocsánytalan tölgyesben 400 eFt
Csontos Péter. A talajban elfekvő magkészlet szerepe, erős antropogén 
hatást elszenvedett növénytársulások regenerálódásában 120 eFt
Lőrincz Gábor. Zoocőnológiai struktúrák vizsgálata (habitatfoltosság 
hatása gerinces és gerinctelen állattársulások szerveződésére, a 
társulásszerkezet skálafüggősége) 650 eFt

Általános Immunológiai Bizottság

Medgyesi György: Immunglobulinok izotipiás heterogenitása az Fc- 
receptorokkal való kölcsönhatás tükrében 700 eFt
Takács László: A thymuson belül szaporodó T-sejt prekurzorok 
szaporodásának regulációjában résztvevő sejtfelszirii antigének vizs
gálata II 400 eFt
Andó István: Jelfeldolgozás az immunrendszerben 1100 eFt
Gergely János: Immunkompetens sejtek (B-sejtek, monociták) 
funkcióját szabályozó sejtfelszíni struktúrák (FcR, slg, CD43, CD45) 
által közvetített jelátviteli mechanizmusok komplex vizsgálata 1300 eFt
Rajnavölgyi Éva: Exogén és endogén fehérjék feldolgozásának 
lehetőségei antigén prezentáló sejtekben- szerepük az influenza vírus 
ellenes immunválasz szabályozásában 700 eFt
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2311 Erdei Anna: Komplement kötő sejtmembrán struktúrák jellemzése 
biokémiai és funkcionális szempontokból, komplement fehérjék 
szerepe immunfolyamatok szabályozásában 1100 eFt

Általános Mikrobiológiai Bizottság

905 Ferenczy Lajos: Kutatócsoport létrehozása a József Attila Tudomány
egyetem Mikrobiológiai Tanszékén 1800 eFt

919 Alföldi Lajos: A megacinogénia molekuláris biológiai tanulmá
nyozása 500 eFt

1499 Barabás György: Streptomycesck életciklusának poszt-transzlációs 
szabályozása ADP-ribozilációval 600 eFt

1567 Kecskés Mihály: Mikroorganizmusok ökofiziológiai szelekciója talaj
biotechnológiai célra 400 eFt

1716 Szentirmai Attila: Baktérium (Xcnorhabdus spp., Enterbacteriaceae) és 
rovarpatogén (steinernematid, heterohabditid) fonalférgek szinbiotikus 
kapcsolatainak élettani vizsgálata és genetikai elemzése 500 eFt

2059 B. Langó Zsuzsanna: A Duna vizének és fenéküledékének rend
szeres bakteriológiai szaprobiológiai vizsgálata a Pozsony-Budapest 
szakaszon 500 eFt

2061 Szabó István Mihály: A gerinctelen állatok bakteriológiája 1300 eFt
2063 Farkas István: A Fertő-tó vizének öntisztulásáért felelős baktéri

umközösségek biokémiai-ökológiai vizsgálata. A tó öntisztulása leg
fontosabb biológiai mechanizmusainak felderítése 500 eFt

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Demográfiai Bizottság

396 Pongrácz Tibome': Serdülő anyák longitudinális vizsgálata 200 eFt
397 Langemé Rédei Mária: Magyarországi vándorlási életutak a 20. század

második felében 400 eFt
398 Szegő Szilvia: Népességfejlődés és jövedelemelosztás Magyarországon

1950 és 1990 között, az ezredforduló körül várható demográfiai 
változások gazdasági hatásainak becslése, a folyamatok gazdasági és
népesedéselméleti értelmezése 400 eFt

400 Hablicsek László: Az első és második demográfiai átmenet 
Magyarországon és Közép-Kelet Európában 400 eFt

445 Vukovich Gabriella: Az időskorúak támogatásának és gondozásának 
problémái, a szükségletek várható növekedése a 21. század első 
évtizedeiben 800 eFt

510 Monigl István: Népesedéspolitika és népesedési nézetek Magyarorszá
gon a 19. század közepétől napjainkig 400 eFt
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276

292

535

543

607

811

Hoóz István-. Népesedéselméletek és szerepük az állami 
népesedéspolitika megalapozásában
Hoóz István-. A depressziós térségek demográfiai és társadalmi
gazdasági helyzetének alakulása (a dél-dunántúli körzetre vonatkozó 
kutatások alapján)

280 eFt

300 eFt
Katona Tamás: Magyarország történeti demográfiája a népszámlálási 
és népmozgalmi adatok longitudinális elemzése alapján 1200 eFt
Skrabski Árpád: Szükségletek és munkaképesség csökkenés összefüg
gései, információs rendszere 1000 eFt
Molnár Attila: A koraszülött és/vagy méhen belüli sorvadt újszülöttek 
anyjának a terhesség alatti életmód illetve a gyermekek további 
fejlődési lehetőségeinek összehasonlító vizsgálata 500 eFt
Nagy Zoltán: Népszámlálási adatok, népmozgalmi statisztikák ter
jesztésének előmozdítása optikai lemezek felhasználásával 1700 eFt
Kamarás Ferenc: A népesedéspolitika hatása, hatékonysága az 
elmúlt évtizedek születési, termékenységi és terhességmegszakítási 
adataiban 800 eFt
Kováts Zoltán: Ormánság 1990 30 eFt

Ipargazdasági Bizottság

Bagó Eszter. A piaci koordináció kialakulását szolgáló versenypolitika 
cél- és eszközrendszere 375 eFt
Parányi György: A termékek és a termelés minőségstratégiája össze
hangolásának elméleti alapjai és érvényesítésének módszerei iparunk
ban (figyelemmel a termékek exportképes minőségére és a kisebb ter
melőszervezetekre) 500 eFt
Sok Ödön: A kisszövetkezetek és társaságaik jogi, közgazdasági és 
szervezeti problémái 50 eFt
Viszi Erzsébet: Új kihívások a foglalkoztatással szemben az ipar 
külgazdasági reorientációjával összefüggésben 375 eFt
Csikós-Nagy Béla: Ipari növekedési alternatívák szerkezeti összefüg
gésben (stock és flow konfliktusok) 750 eFt
Papanek Gábor. Struktúrajelentés a magyar gazdaság szerkezeti 
jellemzőiről 875 eFt
Ruzsányi Tivadar. A térhasználat tervezéselméletének megalapozása 
többpólusú hatalmi szférában 375 eFt
Tibor Ágnes: Vállalkozási infrastruktúra Nyugat-Európában és 
Magyarországon. Spontán kezdeményezések és a kormány feladatai a 
hazai vállalkozási infrastruktúra kiépítésében 250 eFt
Branyiczki Imre: A változások és a szervezeti átalakulások hatása az 
emberi tényezőkre 250 eFt
Kocsis József: A vállalkozási szervezetek rendszerkorszerűsítésének 
újszerű feltételei, különös tekintettel a gyártórendszerek rugalmas 
irányításának fejlesztésére 500 eFt
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813 Nahlik Gábor. A vezetési technikák hatása a vállalatok ered
ményességére

814 Deli László'. Az innováció kutatási, fejlesztési, technikai, termelési, 
valamint társadalmi akadályainak feltárása és ezek hazai feloldási 
lehetőségei (a hazai technika és társadalmi haladás gyorsítása 
érdekében)

958 Szlávik János: Vállalati érdekeltség a környezetgazdálkodásban. A 
kutatási eredmények felhasználása a graduális és posztgraduális 
mérnökképzésben

1287 Bélyácz Iván: Vállalati gazdaságtan egyetemi tankönyv kidolgo
zása

1288 Dobay Péter. Kisszervezetek automatizált irodai információs rend
szereinek fejlesztése

1294 Szűcs Pál: Koordinációs-integrációs eszközök és mechanizmusok a 
profit és a non-profit orientált szervezetek menedzsmentjében 
(nemzetközi kitekintés - hazai lehetőségek)

1420 Szénay László: Közép- és kisvállalkozási formák lehetőségei és korlátái 
a vegyes gazdaság kialakulásának folyamatában

2362 Szintay István: Számítógéppel támogatott vállalatirányítási részrend
szerek fejlesztése

2497 Noszkay Erzsébet: Szakértői rendszer a vállalati stratégia kidolgo
zásához

2514 Szirmai Péter. A magyar kis- és középüzemi magánvállakozói szektor 
alapítási és működési feltételeinek kutatása s e kutatás eredményeinek 
különböző szintű oktatási programokba való visszacsatolása

3081 Hegedűs Miklós: A gazdaság működésének új területi rendje
3082 Hegedűs Miklós: Ökológiai követelmények, szempontok az ipar

mezőgazdaság kapcsolatrendszerének fejlesztésében
3083 Hegedűs Miklós: Iparszerkezet és foglalkoztatás
3084 Varga Sándor. Reformok szükségessége és lehetőségei vállalaton 

belül
3085 Papp Sándor. Az állam gazdaságirányítási elvei, funkciói és eszközei a 

modem többszektorú piacgazdaságban (különös tekintettel 
Magyarországra)

3087 Varga Károly: Vezetés- és vállalkozástámogató elektronikus rendszerek 
adaptálása

Jövő kutatási Bizottság

593 Gidai Erzsébet: Európa társadalmi-gazdasági regionális modelljei - 
alternatív jövők

805 Tóth Attiláné: Az ember jövője a 21. század elején, közép- és kelet 
európai szemmel

1197 Kovács Géza: A nagy távlatú jövőkép valóra válási esélyei, tudomány- 
intenzív termelés és szolgáltatásfejlesztési stratégiák, valamint a

200 eFt

500 eFt

375 eFt

250 eFt

175 eFt

300 eFt

250 eFt

375 eFt

300 eFt

250 eFt
750 eFt

250 eFt
250 eFt

350 eFt

625 eFt

500 eFt

2500 eFt

250 eFt
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678

681

lakossági alapszükségletek biztonságos kielégítésének összekapcsolá
sával 237 eFt
Besenyei Lajos: A jövőorientált vállalati és szemléletmód közgazdasági
módszertani megalapozása 250 eFt

Közgazdaságtudományi Bizottság

Mátyás László: A mai magyar gazdaság modellezhetősége ökono- 
metriai eszkökkel. Feltárni szintetizálni és összefoglalni az alkal
mazható matematikai-statisztikai módszereket és ezek segítségével, 
néhány kisebb ökonometriai modellen keresztül formalizálni a gaz
daság főbb összefüggéseit 250 eFt
Szép Jenő: Deviza prognózis. A legfontosabb valutanemek várható 
értékváltozásainak előrejelzése, kvantitatív közgazdasági modellek 
alkalmazásával 750 eFt
Tímár János: Munkanélküliség 1125 eFt
Kollár Zoltán: A világgazdaság fejlődésének és a nemzetgazdaságok 
világgazdasági alkalmazkodásának általános kérdései 200 eFt
Falusné Szikra Katalin: A tulajdon, a jövedelem és a foglalkoztatás 
kérdései a különböző társadalmi rendszerekben 250 eFt
Veress József: A hazai public economics alapjai 750 eFt
Liska Tibor. Új vállalkozói tulajdon, a személyes társadalmi tu
lajdon 1000 eFt
Kiefer Márta: Az EFTA országok és Magyarország gazdasági kapcso
latainak fejlesztési lehetőségei a 90-es években 125 eFt
Neményi Judit: A gazdasági folyamatok előrejelzésének elméleti kér
dései 550 eFt
Balázs Judit: A gazdasági növekedés társadalmi feltételei a fejlődő 
országokban századunk utolsó évtizedeiben 125 eFt
Farkas Péter. A stabilizációs politika tapasztalatai a világgazda
ságban 625 eFt
Péter Sándor. A válságövezetek gazdasági átstrukturálódásának várható 
környezeti hatásai - Baranya megye példája 625 eFt
Rózsa György: A közgazdasági kutatás és gyakorlat információs forrá
sainak tipológiája, gépi adatbázisú rendszerezése és felépítése 150 eFt
Kameniczky István: Életminőség, megélhetés, érdekvédelem 1000 eFt
Ékes Ildikó: A rejtett gazdaság változása és társadalmi hatásai a 
piacosodó gazdaságban 500 eFt
Tóth Ferenc: A piacgazdasági átmenet és felzárkózás nemzetközi 
közgazdaságtana, vállalkozási és gazdaságpolitikai modelljei, esélyei a 
hazai és külföldi feltételek ill. eszközök lehetséges alternatívái tekin
tetbevételével 375 eFt
Chikán Attila: A világszínvonalú integrált termelési-ellátási rendszerek 
alkalmazása magyar vállalatoknál 950 eFt
Ábel István: Költségvetési és monetáris politika a piacgazdaságra való 
áttérés időszakában 500 eFt
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682 Kindler József: A konfliktusos és kooperatív kollektív illetve társadalmi 
döntések technikáinak és hatásainak interdiszciplináris elemzése és 
kutatása, korszerű döntési eljárások meghonosítása 625 eFt

701 Gács János: Külkereskedelmi hatások és a magyar gazdaság struk
turális alkalmazkodása a 90-es években 625 eFt

801 Meyer Dietmar: Gazdasági rendszerek struktúraváltozásának, 
dinamikus tulajdonságainak és szabályozásának összefüggései 250 eFt

809 Bácskai Tamás: Pénzügyi rendszer, infláció és stabilizációs politika 
Magyarországon a 90-es években 250 eFt

1199 Simái Mihály: A transznacionális munkamegosztás kihívása, struk
turális, szervezeti és gazdaságpolitikai váltás a világgazdaság
meghatározó térségeiben az 1980-as és 1990-es években. A magyar 
gazdaság illeszkedési feladatai és lehetőségei 1000 eFt

1200 Rácz Margit: Integrációs modellek és integrációs erők a 90-es évek 
Európájában 500 eFt

1203 Ehrlich Éva: Nemzetgazdaságok fejlődésénck-növekedésének- 
iparosodásának sikeres és kevésbé sikeres útjai a modern kor külön
böző időszakaszaiban 500 eFt

1204 Fleischer Tamás: A környezetgazdálkodás követelményrendszere és 
feltételrendszere nemzetközi összehasonlításban 250 eFt

1291 Rekettye Gábor. A japán típusú fejlődés lehetőségei és kérdőjelei a
magyar modernizációs folyamat szempontjából, a két ország közötti 
gazdasági kapcsolatok fejlesztésének feltételei és esélyei 250 eFt

1295 Vörös József: A vállalati menedzsment néhány kérdése 250 eFt
1296 Zeller Gyula: A magyarországi vegyesvállalatok piaci visel

kedése 250 eFt
1579 Forgács Katalin: Jövedelem folyamatok Magyarország és Ausztria 

makró-gazdaságában 125 eFt
1661 Muraközy László: A magyarországi költségvetés fél évszázad és félszáz 

ország tapasztalatainak a tükrében. Milyen legyen, milyen lehet a
kilencvenes évek költségvetése 250 eFt

1879 Bara Zoltán: A jóléti gazdaság egyes piaci és nempiaci 
intézményei kialakításának és működésének összehasonlító közgaz
dasági elemzése 250 eFt

1914 Kuti Éva: A nonprofit intézmények működésének gazdaságelméleti 
alapjai, az ilyen típusú szervezetek létrehozásának és működtetésének
elvi és gyakorlati kérdései a hazai viszonyok között 500 eFt

1930• Magyari Beck István: A hiány mint az alkotás kiindulópontja és az 
alkotás egyéni és társadalmi hasznosulása 125 eFt

2027 Gergelyné Benke Rita: A turizmus társadalmi hatása. A turizmus 
társadalmi kulturális összefüggései, mint a változások egyik 
tényezője 125 eFt

2127 Szakács István: A vállalkozások adóztatásának gazdaságpolitikai hatá
sai Magyarországon különös tekintettel a külföldi tőke bevonására és 
hatékony működtetésének módjára 50 eFt

2408 Tóth Arpádné: Munkaerőpiaci specifikumok, munkaerőfejlesztés 
regionális strukturális zavarok esetén 100 eFt
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2434

2516
2605

2848
3154

3155

3156

3157

3196

3200

3201

3202
3221

3222

3223

3225

3226

3227

3228

3229
3230

3231

3232
3233

Szabó Kálmán-. A hazai munka, tőke, föld, ingatlan és értékpapírpiacok 
komplex elemzése 250 eFt
Szőke Magdolna-. A hazai tőkepiac kialakításának alapkérdései 375 eFt
Garai László: A humán erőforrás termelésének gazdaságpszi
chológiája Magyarország társadalmi-gazdasági átalakulásának 
időszakában 500 eFt
Nyilas András: A nemzeti vagyon 750 eFt
Szita János: Magyarország és más közép-keleteurópai országok integ
rálódása a világgazdaságba 750 eFt
Kiss Károly: A szovjet gazdaság helyzete és változások Közép-Európa 
iránti vonzalmaiban 250 eFt
Mizsei Kálmán: Közép- és Kelet-Európa: gazdasági rendszerváltás és 
külgazdasági reorientáció 750 eFt
Pécsi Kálmán: A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok alakulásának 
távlati prognózisa az új feltételek között 250 eFt
Nagy Lajos: Vállalati (vállalkozási) struktúra az agrár
szektorban 250 eFt
Égető Emese: Privatizáció, reprivatizáció és a szerves fejlődés 
lehetőségei és korlátái 100 eFt
Sallai Miklós: A gazdálkodási formák és a tulajdonviszonyok változása 
a magyar mezőgazdaságban 50 eFt
Vámay Ernő: Transznacionális bankok a világgazdaságban 50 eFt
Sinkovics Alfréd: Az állami és helyi önkormányzati költségvetések közti 
kapcsolatrendszer a fejlett ipari államokban és ennek tapasztalatai a 
magyar költségvetési rendszer fejlesztésében 375 eFt
Augusztinovics Mária: Stacioner gazdasági népességek empirikus 
elemzése 625 eFt
Berend Iván: Társadalmi-gazdasági növekedési pálya feltételrendszere 
és előrejelzése 875 eFt
Bródy András: A méréselmélet idősoros ellenőrzése (a magyar gaz
daság 1924-1992-ig) 750 eFt
Csató Katalin: A költségvetés és a monetáris politika hatása az összfo- 
gy ászt ás alakulására 250 eFt
Erdős Tibor. A piacgazdaságra való átmenet pénz- és hitelelméleti 
problémái 1000 eFt
Éri Vilma: Gazdaság fejlődés- ill. növekedés-orientált környezet
politikai stratégiák esélyei a kelet-európai országokban 375 eFt
Földes Károly: Tőke, egyensúly, jólét 750 eFt
Géléi Anna: A nemzetközi munkamegosztás fejlesztésének lehetőségei 
a legfontosabb fejlődő országok és Magyarország számára. Modell’a 
bilaterális kapcsolatok rendszerének leírására 125 eFt
Halpem László: Stabilizációs politikák elméleti és gyakorlati kérdései 
kis, nyitott gazdaságokban 750 eFt
Hoch Róbert: Az állam, a piac és a fogyasztás 1000 eFt
Kónya László: A technikai fejlődést meghatározó tényezők vizsgálata 
nemzetközi összehasonlításban 100 eFt
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3234 Komái János: Magyarország átmenete a piacgazdaság irányában: 
tapasztalatok elemzése és javaslatok 1250 eFt

3235 Kovács János: A társadalom és gazdaság hosszútávú szabályo
zásai 750 eFt

3236 Madarász Aladár. A gazdaságtan fogalomtörténete az antik 
háztartástól a modern államig 250 eFt

3237 Major Iván: A szolgáltatások szerepe a piacgazdaság kiépülésének 
időszakában 500 eFt

3238 Nagy András: A külkereskedelem liberalizálásának hatása a gazdaság 
szerkezeti átalakulására 325 eFt

3239 Révész Gábor. Hová vezet a kelet-európai bérmunkarendszer felbom
lása. Nemzetközi kutatási program a kelet-európai munkaviszonyok 
átalakulásának tudományos feldolgozása 1500 eFt

3240 Rimler Judit: Pazarlás az emberrel 250 eFt
3241 Sípos Aladár. A piacgazdaság kiépítése az agrárszférában 1250 eFt
3245 Ungvárszki Miklósné: A háztartások, mint gazdálkodó egységek helye 

és szerepe a gazdaságban. A családi gazdálkodás és a nemzetgazdasági 
folyamatok kölcsönhatásai 500 eFt

3247 Földi Tamás: Kelct-Közép-Európa útja a piacgazdaság felé 1988-1992.
Összehasonlító elemzés 375 eFt

3248 Richter Sándor. A magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének 
vizsgálata 250 eFt

Politikatudományi Bizottság

373 Pálné Kovács Ilona: A lokális autonómia kialakulásának feltételei 
Magyarországon 750 eFt

380 Csefkó Ferenc: Önkormányzatok a többpártrendszer keretei kö
zött 250 eFt

646 Szoboszlai György: A hatalomgyakorlás új alkotmányos modelljének 
kiépülése, e folyamat egyes lényegi vonásainak politológiai, politikai, 
szociológiai és jogi elemzése 250 eFt

648 Kéri László: Változások a politikai szocializáció modelljében 1000 eFt
1997 Bihari Mihály: A magyar és az európai pártrendszerek vizsgálata és 

összehasonlító elemzése 1250 eFt
2125 Pokol Béla: A komplex társadalom és alrendszereinek 

szerveződése 175 eFt
3119 Bruszt László: Politikai és gazdasági attitűdök és magatartásminták az 

átmenet éveiben 750 eFt

Statisztikai Bizottság

58 Kupcsik József: Életmód, életszínvonal vizsgálatának információs 
rendszere, mérhetőségi korlátok, a megfigyelés módszertani kér
dései 500 eFt
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385 Marton Ádánv. Reprezentatív megfigyelések elméleti alapjának vizs
gálata, mintavételi technikák, statisztikai becslések és hibaszámítási 
eljárások kidolgozása 250 eFt

1156 Farkas János: Számítógépes adatbank kialakítása az 1941-es népszám
lálás fővárosi anyagából 125 eFt

1927 Harcsa István: Társadalmi rétegződés, lakásviszonyok 1250 eFt
1928 Falussy Béla: Magyar és nemzetközi időmérleg adatbázis és módszer

tani archívum 125 eFt
2041 Dobosi Emília: Többlépcsős sokváltozós modellek alkalmazása több

dimenziós közgazdasági jelenségek statisztikai elemzésében különös 
tekintettel az ipari tudományos kutatás és fejlesztés vizsgálatára 25 eFt

2126 Kovacsics Józsefné: Jogi és demográfiai adatbázisok számítógépes 
kezelése 200 eFt

Szociológiai Bizottság

44 Vastaghné Meleg Csilla: A fiatal korosztály egészségmagatartásának 
társadalmi egyenlőtlenségei, a befolyásolás intézményes lehető
ségei 70 eFt

316 Fábián Tamás: Háztartások jövedelmi viszonyainak és
életkörülményeinek longitudinális vizsgálata 4000 eFt

363 Velkey Gábor. A helyi közösségek szociálpolitikája a Békés megyei 
községekben 275 eFt

437 Tomka Miklós: A vallás társadalmi jelentősége ma Magyarországon. 
(A vallási kultúra, a vallási intézmények és a vallásosság változása és 
szerepe a társadalom erkölcsi, közösségi és közéleti politikai változá
saiban.) * 350 eFt

438 Angelusz Róbert: A nyilvánosság rétegződése és átrétegződése a 
nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején 600 eFt

503 Tóth András: Paternalizmustól az autonómiáig és vissza polgárosodás 
és/vagy középosztályosodás, szaktudás 500 eFt

597 Vanicsek Zoltánná: Lokális munkaerőpiacok és a munkanélküli
ség 150 eFt

635 Forray R. Katalin: Az etnikai és regionális revitalizáció mint 
kihívás 170 eFt

645 Harcsa István: A hazai elit mobilizálása 120 eFt
647 Utasi Ágnes: Társadalmunk középrétegei és polgárosodó csoport

jai 1000 eFt
649 Bőhm Antal: A helyi társadalom szerveződési folyamatai, önkor

mányzatok és a helyi politika kultúrája 700 eFt
650 Kulcsár László: Depressziós területek falusi társadalmának vizsgálata. 

Fejlődési lehetőségek és korlátok 900 eFt
659 Hidi Péter. A közösségek hálózata a budapesti értelmiségiek 

körében 300 eFt
692 Antal I ászló: Replika című szociológiai, kritikai folyóirat kiadásának 

támogatása 370 eFt
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932 Bánfalvy Csaba: A munkanélkülivé váltak szociális és gazdasági adap
tációja megváltozott helyzetükhöz 600 eFt

949 Farkas János: A műszaki innováció gazdasági elméletének szociológiai 
környezete 125 eFt

954 S. Nagy Katalin: Az építészeti kultúra és a mai magyar 
társadalom 350 eFt

955 Krémer András: Külföldi vállalatok által bevezetett új - eddig nem 
szokásos, nem elterjedt - technológiák adaptációjának társadalmi 
hatásai 370 eFt

957 Szakadát István: A kelet-európai politikai elitek összehasonlító vizs
gálata (1944-1990) 300 eFt

1537 Kulcsár László: A természeti, a gazdasági, a társadalmi környezet 
hatása alternatív gazdálkodási stratégiák kialakulására, eltérő 
agrárökológiai tájakon 500 eFt

1551 Hamar Anna: Az agrárértelmiség élet- és pályaútja 250 eFt
1556 Hantó Zsuzsa: Elvetélt lehetőségek és új perspektívák a magyar 

mezőgazdaság magántermelői szférájában az 1940-es, 50-es és 90-es
években 370 eFt

1562 Hársfalvi Tamás: Változó agrártársadalom - változó mezőgaz
daság 300 eFt

1662 Kábái Imre: Kisgyermekes családok longitudinális vizsgálata 50 eFt
1663 Simonná Csoba Judit: A munkanélküliekről való gondoskodás haté

konysága Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében 160 eFt
1944 Zoltánka Viktor: Az általános- és középiskolai pedagógusok időfel

használása, életmódja 1986-87 300 eFt
1971 Kolosi Tamás: A mérés problémája a társadalomtudományok *

ban 3200 eFt
2136 Dávid János: Az átalakulás alternatívái. A modern ipari kapcsolatok 

rendszerének kiépítése, avagy az új rendiség megszületése. Az 1991-94- 
es évek elemző krónikája 370 eFt

2137 Csanádi Gábor. A lakóhelyi szegregáció szociológiai dimenziói 370 eFt
2138 Huszár Tibor. A nomenklatúrától a pluralizálódó elitig 3100 eFt
2139 Kovács András: Szocializáció és csoportidentitás 350 eFt
2140 Némedi Dénes: Az értelmiségi mező és az új magyar nyilvánosság 

szerkezete 900 eFt
2141 Ferge Sándomé: A létbiztonságra ható folyamatok összefüggése a szo

ciális munkával. Az egyedi és közösségi szociális munka szükségessége 
lehetőségei és hatékonysága a mai magyar helyzetben 2200 eFt

2142 Csanádi Gábor. Az empirikus szociológia adatfelvételi és adatfeldolgo
zási módszereinek összehasonlító kutatása 750 eFt

2419 Tóth Pál: Deklasszálódott és marginalizálódott csoportok térbeli 
elkülönülésének folyamatai és társadalmi konfliktusai egy tipikus
válságkörzetben 500 eFt

2437 Forintos György: Szociológiai szemlélet és valóságismeret (a tudásszo
ciológia relevanciája és lehetőségei a társadalmi újjáépítés időszakában 
különös tekintettel a közoktatásra) 200 eFt
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2504 Balázs János: Iparvállalatok versenyképességének longitudinális 
panelvizsgálata európai összehasonlításban 600 eFt

2517 Róbert Péter. Társadalmi tudattartalmak kulturális és anyagi 
meghatározottsága 2000 eFt

2846 Füzesi Zsuzsanna: Az egészségi állapotot és egészségmagatartást
befolyásoló szociális tényezők interakcionális modelljei eltérő tár
sadalmi, ökológiai körülmények között élő közösségekben 300 eFt

2859 Lengyel György: A gazdasági elit átalakulása, empirikus szociológiai 
kutatás 350 eFt

2869 Elekes Zsuzsanna: Szociokulturális tényezők hatása az öngyilkos
ságra 250 eFt

2870 Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás elterjedtsége Magyar
országon 225 eFt

2891 Bánlaky Pál: Helyi társadalom, döntésmechanizmus,
érdekérvényesítés, a helyi hatalmi viszonyok alakulása egy kisváros 
(Esztergom) és a vonzáskörzetébe tartozó községek vonatkozásában az
önkormányzatok kifejlődésének időszakában 200 eFt

2900 Ladányi János: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és helyi 
közösségek felzárkózását elősegítő programok, akciók elveinek és
módszereinek kutatása 600 eFt

2903 (Vidra) Szabó Ferenc: Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája c. szocioló
giai kutatás 125 eFt

2905 Kozma Tamás: Szakmai érdekszerveződés az oktatásügyben 250 eFt
3104 Gábor Kálmán: A parasztpolgárosodás mintakészlete, folytonossága és 

megszakítottsága Makón. Élettörténetek, életpályák a negyvenes 
évektől napjainkig 120 eFt

3117 Antal László: Az állami egészségügyi intézmények térvesztése 
Magyarországon és az Egyesült Királyságban 300 eFt

3120 Füstös László: (1) Látens változós modellek és alkalmazásaik az ér
tékszociológiában (2) Társadalmi változások matematikai modelle
zése 600 eFt

3121 Füstös László: Számítógépes módszerek a biztosítással kapcsolatos 
feladatmegoldásban 200 eFt

3123 Gáthy Veronika: Az MTA Szociológiai Kutató Intézetében született 
tudományos művek kiadása 600 eFt

3125 Gyekiczky Tamás: A foglalkoztatási szerkezet-váltás társadalmi, emberi 
konfliktusai és a konfliktusok megoldásának stratégiái 200 eFt

3126 Győri Péter. Kisközösségi szociális kezdeményezések 275 eFt
3127 Győri Péter. Egy új szakma kialakulása, szociális munkások karrier

elemzése 250 eFt
3128 Szakolczay Árpád: Társadalmi tudat, politikai kultúra, életstratégiák az 

átmenet korszakában A kelet-európai átalakulásfolyamat társadalmi és 
tudati összetevői és következményei 900 eFt

3129 Hegedűs József: A kelet-európai modell átalakulása és a lakásrendszer
(a kelet- és nyugat-európai lakáspolitikai rendszerek összehasonlító 
elemzése) 370 eFt

107



3130 Heltai Péter András-. Különbségek és hasonlóságok a magyar és a 
román politikai és társadalmi intézményrendszerek kialakulása között. 
Az ellenzéki szerveződések stratégiája a hatalommal szemben 
Romániában. Komparatív, román - magyar vizsgálatok 200 eFt

3131 H. Sas Judit: Az új apparátus alakulása. A személycserékben szerepet 
játszó szakmai-társadalmi, politikai-hatalmi tényezők. Esettanulmány: 
egy település néhány legfontosabb intézményének vizsgálatával 200 eFt

3133 Kárpáti Zoltán: Marginalizálódás és életstratégiák a gazdasági-társa
dalmi átmenet időszakában (a pécsi Lvov-kertváros példáján) 200 eFt

3135 Losonczi Ágnes: Az új magyar polgárosulás. Történeti, empirikus,
követő kutatás 1000 eFt

3137 Lukács János: Tulajdonosváltás és munkaszervezeti változások. A 
munkavállalói részvénytulajdonnak mint a tulajdonosváltás egyik for
májának a megjelenése és munkaszervezeti következményei a 
kialakuló magyar piacgazdaságban 200 eFt

3138 Lukács János: Munkástanácsok 1989. A munkástanácsok létrejöttének 
körülményei és következményei munkaszervezeti szerepük, érdek
védelemmel és tulajdonnal kapcsolatos felfogásuk változásai 150 eFt

3139 Neményi Mária: Igazságosság felfogások Keleten és Nyugaton, 
nemzetközi összehasonlító kutatás 450 eFt

3140 Makó Csaba: A technika-munka viszony társadalmi, kulturális és gaz
dasági összefüggései 350 eFt

3141 Makó Csaba: A kisvállalkozó gazdasági magatartásának piaci,
társadalmi és kulturális szabályozói (egy születő vállalkozói övezet 
példája) 370 eFt

3142 Rozgonyi Tamás: Tulajdonformaváltás és a gazdasági szervezetek 
átalakulása (gazdaság- és szervezetszociológiai elemzés) 250 eFt

3143 Szalai Júlia: Újfajta szociális szükségletek és szociálpolitikai ellátási 
formák, illetőleg a körülöttük szerveződő társadalmi konfliktusok a 
válság és a rendszerváltás időszakában (szociálpolitika a gazdasági
társadalmi válság és az átmenet korában) 3500 eFt

3145 Széman Zsuzsa: A jóléti pluralizmus és az időskorúak. A szociálpoli
tika pluralizálódása és ennek különböző hatásai a szociális el
látóhálózatra, a korai nyugdíjazás és a szociális pluralizmus 240 eFt

3146 Szirmai Viktória: Az ökológiai károk kialakulásának, újratermelő
désének társadalmi mechanizmusai, az ökológiai érdekérvényesítés 
problémái a polgári átalakulás körülményei között 450 eFt

3148 Závada Pál: Összehasonlító agrár-társadalomtörténeti kutatás 
(Csehszovákia - Magyarország) 200 eFt

3150 Vágvölgyi András: Új perspektívák a várospolitikában és a városi régiók 
társadalmi feltárásában, hasznosításában az önkormányzat feltételei 
között 370 eFt

Állam- és Jogtudományi Bizottság

13 Ruszoly József: A választójog Magyarországon, figyelemmel a közép-és 
kelet-európai fejlődésre (1848-1919) 25 eFt
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20 Nagy Boldizsár. Az emberiség közös öröksége: eszme és gyakor
lat 97 eFt

233 Máthé Gábor. Magyar közigazgatástörténet 225 eFt
235 Szentpéteri István: Új tendenciák az európai alkotmányfejlő

désben 375 eFt
240 Besenyei Lajos: Használati viszonyok polgári jogi elemzése 50 eFt
371 Benkőné Lodner Dorottya: A környezetvédelmi igazgatás korsze

rűsítésének alternatívái 500 eFt
504 Tóth Lajos: Egy új föld- és agrárjogi koncepció kialakításának 

(kialakulásának) lehetőségei Magyarországon 200 eFt
505 Kecskés Aranka: Az Európai Szociális Carta, valamint a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet normaalkotó tevékenységének hatása a hazai 
jogalkotásra, valamint a bírói jogértelmezésre a munkaügyi bíráskodás 
során 25 eFt

599 Valki László: Az Európa Tanácshoz és az európai integrációkhoz való 
csatlakozás jogi és jogtudományi kérdései 2000 eFt

600 Földesi Tamás: Az emberi jogok három generációjának elméleti és 
gyakorlati problémái, különös tekintettel Magyarországnak az Európa 
Házhoz, az Emberi Jogok Európai Konvenciójához és az Emberi 
Jogok Európai Bírósághoz való csatlakozására 375 eFt

601 Dómé Györgyné: Az agrárjog intézményrendszere 125 eFt
602 Kajtár István: A jogállamiság kultúrtörténeti alapjai Magyar

országon 25 eFt
603 Kengyel Miklós: A magyar jogrendszer Európához való felzárkózásá

nak esélyei (történeti és összehasonlító kutatás tíz tudományág 
közreműködésével) 250 eFt

604 Tamás Lajos: A kármegelőzés és kártérítés elvi és gyakorlati kérdései 
a beruházások és a környezetvédelem összefüggésében, különös 
figyelemmel az 1995. évi világkiállításra 150 eFt

630 Horváth Pál: Összehasonlító jogtörténeti kutatások megalapozása és 
társadalmi hasznosítása c. témakörben a világ főbb jogrendszereinek 
bemutatása 50 eFt

857 Száméi Lajos: A rendészeti igazgatás reformja, a rendőrállamiság 
maradványainak lebontása, rendészet és szociális jogállamiság 250 eFt

1145 Király Miklós: Az európai közösségek jogfejlődésének alapvonalai 
(közösségi stratégiák az integrációs jogban) - egy új európai jogrend
szer fundamentális alapkérdései 340 eFt

1290 Déri Pál: A látens bűnözés kutatása Baranya megyében és 
Pécsett 212 eFt

1327 Borgulya István: Jogi informatikai alkalmazások 43 eFt
1594 Bérezi Imre: A műszaki szellemi alkotások gazdasági jelentősége az 

alkotó tevékenységre és azok felhasználására irányuló belső jogvi
szonyok 50 eFt

1595 Kemenes Béla: A fogyasztóvédelem elvi és gyakorlati kérdései, a hazai 
jogalkotás koncepcionális és dogmatikai kérdései, nemzetközi 
jogösszehasonlítás 50 eFt
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1616 Czúcz Ottó: A felosztó-kirovó szisztémáról a (részleges) tőkefedezeti 
finanszírozási rendszerre történő áttérés jogi, szabályozási feltételei a 
magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben 145 eFt

1619 Szentpéteri István: A közvetlen és a képviseleti demokrácia intézményi 
működésének társadalmi és jogi jellemzői 450 eFt

1621 Nagy Ferenc: Az életfogytig tartó szabadságvesztés nemzetközi össze
hasonlításban és a hazai problémák nézőpontjából 155 eFt

1629 Nagy Károly: A nemzetközi jog alapvető intézményrendszere fejlődési 
tendenciáinak vizsgálata, különös tekintettel a keletnyugati kapcsola
tokat érintő aktuális problémákra 75 eFt

2119 Berényi Sándor. A közigazgatás területi struktúrája és az önkor
mányzati államigazgatási feladatok intézményi keretei, különös tekin
tettel a települési csoportokra (városi-községi települési közösségek, 
agglomerációk, városrégiók) 75 eFt

2120 Süveges Márta: Szakmai szervezetek a mezőgazdaságban 125 eFt
2121 Ficzere Lajos: A végrehajtó hatalom korlátái 125 eFt
2122 Bándi Gyula: A közigazgatás változó szerepe a környezetvéde

lemben 50 eFt
2124 Vigh József: A bűncselekmények áldozatainak kártalanítása 75 eFt
2416 Görgényi Ilona: A személy elleni erőszakos bűncselekmények vikti- 

mológiája Magyarországon 75 eFt
2421 Kalas Tibor. Automatizált közigazgatási hivatal 250 eFt
2422 Gáspárdy László: A polgári eljárásjog közelítésének és 

egységesítésének perspektívája Európában 125 eFt
2423 Szabó Miklós: A magyar jogbölcseleti gondolkodás története 125 eFt
2424 Stipta István: Kutatások a helyhatósági önkormányzat és a közigaz

gatási bíráskodás 19. századi történetének köréből 62 eFt
2425 Lévai Miklós: Bűnelkövetők követéses (follow-up) vizsgálata, a tököli 

büntetésvégrehajtási intézetben 1979-ben szabadságvesztés büntetését 
töltő 70 fiatalkorú elitéit szabadulás utáni életútja 100 eFt

2426 Horváth Tibor. A magyar büntetőpolitika perspektívái az európai 
integrációban 250 eFt

2495 Halász József: A társadalmi-politikai szervezetek, közterületek 
(érdekképviselete) a községi-városi önkormányzatok az állami dön
téshozatali folyamatokban 125 eFt

2808 Bokomé Szegő Hanna: Emberi jogok magyar központjának 
tevékenysége és működési feltételeinek megteremtése 600 eFt

2809 Lamm Vanda: Az Európai Tanácshoz való magyar csatlakozás 
bizonyos jogi vetülete 150 eFt

2810 Rácz Lajos: Állam- és Jogtudományi bibliográfia 625 eFt
2811 Peschka Vilmos: Az alkotmányosság jogfilozófiai alapkérdései 175 eFt
2812 Harmathy Attila: A gazdaság és társadalom jogi szabályozásának 

polgári jogi alapintézményei 250 eFt
2813 Harmathy Attila: Posztgraduális képzés az állam- és jogtudományok új 

irányairól ~ 300 eFt
2814 Wiener Imre: A jogállamiság következményei a büntetőjogban 375 eFt
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2815
2816

2852
2854

2883

3134
3194
3267

2013

2372
2373

2374

2375

2376

2379

2388

Lőrincz Lajos-. Európai integráció és a magyar közigazgatás 500 eFt
Varga Csaba: A jog folyamatként felfogása, tudománymódszertani- 
szemlélcti viták és a jogtudomány 50 eFt
Merényi Kálmán : Család és bűnözés 125 eFt
Tamás András: Az önkormányzati rendszer, az önkormányzatok 
gazdasági önállósága, kapcsolatuk az államháztartás pénzügyi mér
legéhez 100 eFt
Molnár Imre: Felelősség és szavatosság kérdése az antik római jogban 
és ennek hatása az európai magánjog fejlődésére, különös tekintettel a 
magyar polgári jogra 125 eFt
Boros László: A jog hatékonyságának társadalmi feltételei 2000 eFt
Fábián Eszter: A családvédelem jogi eszközrendszere 125 eFt
Román László: A munkaviszony személyiség jellege és a munkajog 
kollektív jogviszonyai 75 eFt

X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya

Bányászati Bizottság

Bauer Károly: Repedésrendszerek két- és háromfázisú 
áteresztőképességének vizsgálata és előrejelzése természetes kőze
tekben 350 eFt
Tarján Iván: Sűrű szuszpenziók áramlásának vizsgálata 1800 eFt
Kovács Ferenc: A bányászati tevékenység során jelentkező talaj- és 
rétegvízelvonások, valamint az újrafeltöltődés környezeti hatásainak 
vizsgálata 1950 eFt
Patvaros József: Ásványvagyont és tágabb természeti környezetet 
kímélő bányaművelési megoldások vizsgálata és kifejlesztése. Hul
ladékmentes illetve hulladékszegény bányaművelési módszerek alkal
mazási feltételeinek tisztázása 187 eFt
Somosvári Zsolt: Komplex mérési eljárás és kiértékelés földalatti 
üregek és külfejtések kőzetkörnyezetének stabilitása és roncsolódása 
meghatározására 1550 eFt
Zambó János: Szakértői rendszer bányászati biztonságtechnikai dön
tések támogatására 1200 eFt
Debreczeni Elemér. Nagysebességű víz- ill. kevcréksugárral történő 
kőzetvágás vizsgálata 1500 eFt
Takács Gábor: Szénhidrogénlelőhelyek termelési rendszere 
működésének modellezését biztositó, az optimális termelést meg
valósító módszerek kidolgozása 500 eFt
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2390 Csőke Barnabás: Magnetohidrodinamikus és magnetosztatikus eljárá
sok kutatása 500 eFt

2411 Balta László: Széntelepek gáztalanítási technológiájának tervezése 
interaktív grafikus számítógépes szimulációval 400 eFt

2590 Doleschall Sándor. Bizonytalansággal terhelt paraméterekkel 
leírható térben zajló folyamatok vizsgálata, speciálisan a fluidum 
bányászatban 300 eFt

2662 Lakatos István: Polimer-fémkomplexek képződésének, szerkezetének 
és tulajdonságainak vizsgálata, különös tekintettel a fluidum- és 
szilárdásványbányászati alkalmazásra 700 eFt

Földrajzi Bizottság

261 Nikodémus Antal: A munkanélküliség területi léptékű kezelését 
megalapozó kutatás 268 eFt

374 Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza 586 eFt
378 Csatári Bálint: Az emberi identifikáció változó földrajzi terei 643 eFt
463 Frisnyák Sándor: Az Alföld történeti földrajza, különös tekintettel az 

ősi ártéri gazdálkodásra 89 eFt
469 Mezősi Gábor. Magyarország geoökológiai térképezése 480 eFt
544 Gábris Gyula: Földrajzi szakkifejezések hétnyelvű magyarázó 

glosszáriumának összeállítása és nyomtatásra kész szerkesztése 357 eFt
1205 Mészáros Rezső: A településen belüli területi fejlődés folyamatának, 

megjelenési formáinak és a település működtetésére gyakorolt hatá
sainak feltárása 2Í4 eFt

1275 Cséfalvay Zoltán: A Budapest-kép változása és jelene 178 eFt
1276 Schweitzer Ferenc: Nagyberuházások és a veszélyes hulladékok elhe

lyezésének környezetgeomorfológiai paleökológiai és a 
településkörnyezeti feltételrendszere a számítógépes feldolgozás 
alapján 1057 eFt

1278 Lóczy Dénes: Agroökológia mikrokörzetesítés a növényter
mesztésre való alkalmasság minősítése alapján Pest és Bács-Kiskun 
megyére 714 eFt

1283 Juhász Ágoston: Geoökológiai térképezési eljárások és módszerek 
továbbfejlesztése magyarországi típusterületeken (Dunántúli közép
hegység) 571 eFt

1284 Somogyi Sándor: A 19.századi nagyméretű antropogén átalakító 
munkálatok (ármentesítés és lecsapolás) földrajzi és ökológiai hatásai 
Magyarországon 268 eFt

1286 Dövényi Zoltán: A Dunakanyar társadalomföldrajzi vizsgálata 571 eFt
1743 Kerényi Attila: Módszer kidolgozása a természeti tájak 

érzékenységének megállapítására 343 eFt
1746 Pinczés Zoltán: A Kárpátok természeti földrajza 231 eFt
1747 Szabó József: Természetes és antropogén tömegmozgás (csuszamlásos) 

folyamatok szerepe a magyarországi tájfejlődésben és a jelenlegi 
környezethasznosításban 287 eFt
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2169

2173

2479

550

552

1177

2292
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2295
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2672

2673

2674

3164

3185

Zámbó László: A karsztos beszivárgás anyagtranszportációs folya
matainak regisztrációs és értékelő feltárása a Béke-barlang víz
gyűjtőjének mintaterületén, különös tekintettel a környezetvédelmi 
szempontokra 440 eFt
Bemek Ágnes: A világgazdaság differenciálódási folyamatainak tér
szerkezeti vetülete. A világgazdaság térszerkezetének számítógépes 
modellezése 548 eFt
Enyedi György: Urbanizáció Kelet-Közép-Európában 428 eFt

Földtani Bizottság

Csemy Tibor. A Balaton földtani fejlődéstörténete különös tekintettel a 
jelenkori környezetföldtani ökológiai kérdésekre 668 eFt
Császár Géza: A gerecsei és vérteselőtéri medencefáciesű törmelékes 
(flisoid) és sekélytengeri karbonátos (ugrón) képződményének kor 
viszonyának és fácies kapcsolatának és Tethysen belüli helyzetének 
feltárása és paleogeográfiai-fejlődéstörténeti értékelése 438 eFt
Kordos László: A rudabányai hominoidea lelőhely kutatása, 
nemzetközi feldolgozása és monografikus megjelentetése 609 eFt
Fülöp József: Magyarország geológiája (sorozat) átfogó szintézis 
elkészítése és közreadása 375 eFt
Galácz András: A Mecsek-hegység jura időszaki képződményeiben 
előforduló fosszilliák őslénytani (biosztratigráfiai, paleobiogeográfiai, 
paleoökológiai) vizsgálata 313 eFt
Bálái Tamás: Vízszintes eltolódások (strike-slip faults) a Kárpátok 
ívén belüli régióban a tercier folyamán. A paleogén medencék szét- 
darabolása 467 eFt
Géczy Barnabás: Paleokommunitások fejlődése a geológiai változások 
tükrében magyarországi vizsgálatok alapján 417 eFt
Haas János: Magyarország szerkézeti egységeinek mezozóos ősföld
rajzi helyzete
Megjegyzés: a 2672, 2673, 2674-es pályázatokkal együtt 1044 eFt
Haas János: A Dunántúli-középhegység mezozóos ős-földrajzi helyzete 
Megjegyzés: a 2671-es pályázathoz kapcsolva
Csontos László: Az észak-magyarországi paleo-mezozoikum nagy
szerkezeti és ősföldrajzi helyzete
Megjegyzés: a 2671-es pályázathoz kapcsolva
Kovács Sándor. A Tiszai-főegység (Tisia) mezozóos ősföldrajzi 
helyzete
Megjegyzés: a 2671-es pályázathoz kapcsolva
Kecskeméti Tibor. Magyarország harmadidőszaki nemmulitiform nagy- 
foraminiferáinak evolúciója 112 eFt
Vörös Attila: A Balaton-felvidéki középső-triász medencefejlődés re
konstrukciója üledékföldtani és makrofauna vizsgálatok alapján 55 eFt
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Geodéziai Bizottság

685

689

872

1925

2518

2753

2755

3092

442 
1171
1173

1875

2011

2128

2131

2134

2383

114

Sárközi Ferenc. Folytonos skalár terek 30-s modellezése (atmoszféra, 
hidroszféra, litoszféra stb.) a jelenlegi téma folytatása 610 eFt
Joó István: A Pannon-medence magyarországi részének geodinamikus 
vizsgálata, komplex háromdimenziós geodéziai módszerekkel 2730 eFt
Mihály Szabolcs: Globális helymeghatározó rendszer alkalmazása a 
föld felszínére vonatkozó információk gyűjtésére különös tekintettel a 
fotogrammetriai és távérzékelési alkalmazásokra és a dátum
problémákra 1060 eFt
Fejes István: Részvétel a LAGEOS II NASA-ASI nemzetközi 
programban 437 eFt
Bácsatyai László Miklós: A Fertő tó feltöltődési folyamatának vizs
gálata 590 eFt
Detrekői Ákos: Térinformatikai bázisú szakértői rendszerek logikai 
modellje 1410 eFt
Detrekői Ákos: Felkészülés Közép-Európa dinamikus felszíni 
környezetállapotának prognosztizálására távérzékelési módszerekkel, 
megvalósítása regionális (Győr-Sopron megye -Észak-Burgenland) 
tesztterületen 1500 eFt
Somogyi József: Korszerű adatfeldolgozás a geodéziában és geo
fizikában 1270 eFt

Geofizikai Bizottság

Varga Péter: Magyar részvétel az Intermagnet programban 2200 eFt
Verő József: Magnctoszférakutatás geomágneses pulzációkkal 2400 eFt
Szarka László: Földi és mesterséges eredetű elektromágneses terek 
kölcsönhatása 1140 eFt
Posgay Károly: A tercier medence aljzatának geofizikai alap
kutatása 2677 eFt
Várhegyi András: A geogáz-feláramlás és geodinamikai események 
kapcsolatának műszeres vizsgálata radonmérések útján, országos 
obszervatóriumi hálózat kiépítése 1200 eFt
Márton Péter: Belső-kárpáti tektonikai egységek harmadkori mozgás- 
történetének kutatása paleomágneses és egyéb módszerekkel 800 eFt
Horváth Ferenc: Magyarország mai feszültségállapotának 
meghatározása és geodinamikai értelmezése 2600 eFt
Cserepes László: Hidraulikus és hidrotermális áramlási viszonyok 
numerikus modellezése üledékes medencékben 375 eFt
Takács Ernő: A kutatófúrások béléscsövét táp- ill. mérőelektródaként 
felhasználó elektromágneses geofizikai módszerek kifejlesztése föld
tani képződmények hatásának kiemelésére és a mélyfúrások adatainak 
területi kiterjesztésére 500 eFt 
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Dobróka Mihály: Geofizikai módszerfejlesztés geoelektromos rekon
strukció és szeizmikus tomográfia együttes alkalmazására földtani 
szerkezetek inhomogenitásának meghatározása céljából 600 eFt
Bencze Pál: A hullámrészecske kölcsönhatás tanulmányozása a föld
körüli térségben 1100 eFt

Hidrológiai Bizottság

Alföldi László: Szennyeződések vándorlása a felszínközeli vizeken 
(kismintakísérletek) 1131 eFt
Starosolszky Ödön: Az éghajlatváltozás hatása a felszíni vizek hidroló
giai és hidrobiológiái folyamataira 1392 eFt

Meteorológiai Bizottság

Faragó Tibor. Az éghajlat változékonyságának hatása a környezetre és 
a gazdasági (tervezési) tevékenységekre: a változékonyság mértékének 
és a különböző klímajellemzők érzékenységének vizsgálata 782 eFt
Mészáros Ernő: A légköri aeroszol eredetének, terjedésének és 
környezeti hatásainak tanulmányozása korszerű méréstechnikai és 
matematikai módszerekkel 3650 eFt
Ambrózy Pál: Szélsőséges meteorológiai/éghajlati jelenségek 
jellemzőinek területi eloszlása Magyarországon 490 eFt
Major György: Növényállománnyal borított felszín energia és vízmér
legének meghatározása műholdas adatok alapján
Megjegyzés: a 2471-es pályázattal együtt 990 eFt
Tárcsái György: A naptevékenység meteorológiai, orvosbiológiai és 
egyéb hatásainak regionális vizsgálata a Kárpát-medencében 150 eFt
Tanczer Tibor. A talajfelszín napi felmelegedésének és lehűlésének 
részletes feltérképezése derült időben Magyarország területén 
műholdadatok alapján
Megjegyzés: a 2024-es pályázathoz kapcsolva

Regionális Bizottság

Lengyel Imre: A tőkepiac regionális intézményei és a tőkeáramlás 
térségi sajátosságai a kialakuló piacgazdaságban, különös tekintettel az
Alföldre 350 eFt
Sikos Tamás: Regionális kapcsolatok , regionális fejlődés különböző 
feltételek között az osztrák-magyar határ két oldalán, periférikus 
területeken 160 eFt
Tóth József: Magyarország térszerkezetének átalakulási tendenciái az 
ezredforduló viszonyai között 800 eFt
Rechnitzer János: A térségek, régiók együttműködése, mint az egyik út 
az európai integrációhoz 600 eFt
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369 Beluszky Pál: Európaizálódásunk, regionális folyamatok 900 eFt
370 Tímár Judit: A szuburbanizáció hatása az Alföld településhálózatának 

átalakulására 300 eFt
372 Horváth Gyula: A területi integráció fejlesztése Közép-Európá- 

ban 160 eFt
377 Erdősi Ferenc: Az új információs-kommunikációs technikák 

(telematika) hatása a területi és településfejlődésre 700 eFt
381 Gadócziné Fekete Éva: Borsod-Abauj-Zemplén megye északi 

elmaradott régiójának integrálódási lehetőségei 250 eFt
446 Bora Gyula: A környezetvédelemmel kapcsolatos gazdálkodási rend

szerek vizsgálata 300 eFt
1280 Berényi István: Budapest és a városrégió szociálgeográfiai konfliktusai 

Bécs-Budapest-München összehasonlító városföldrajzi vizsgálata 
alapján 1200 eFt

1393 Miklóssy Endre: A magyarországi területi egyenlőtlenségrendszer okai 
és összetevői 200 eFt

1395 Nemes-Nagyné Ruttkay Éva: Térbeli terjedési folyamatok és informá
ciógazdaság 210 eFt

1399 Vajdovichné Visy Erzsébet: Nemzetközi urbanizációs trendek, 
magyarországi perspektívák 300 eFt

1400 Valér Éva: A magyarországi aglomerálódás folyamatának alaku
lása 210 eFt

1745 Süli-Zakar István: A vállalkozás-élénkítés agroökonómiai, szocioló
giai és szociálgeográfiai problémái hátrányos helyzetű alföldi 
térségekben 602 eFt

Ásványtani - Geokémiai Bizottság

232 Dunkl István: Geokronológiai és termokronológiai vizsgálatok a fission 
track módszer segítségével 487 eFt

441 Páka Teréz: Kőszenek kémiai és szerkezeti átalakulása magmás intru- 
ziók hatására és a folyamat kapcsolata a gázkitörés veszéllyel 796 eFt

554 Vető István: A Föld paleogén éghajlati modelljének tökéletesí
tése 576 eFt

1154 Pantó György: Néhány hazai földtani és környezeti probléma stabil
izotóp (H, C, O, S) geokémiai vizsgálata 956 eFt

1742 Szöőr Gyula: Quarter és neogén üledékes képződmények geokémiai 
(izotópgeokémiai, biogeokémiai) elemzése fácienstani és rétegtani
kiértékeléssel 265 eFt

2026 Dobosi Gábor: A Kárpát-medence neogén alkáli bazaltjainak és azok 
mélységi zárványainak kőzettani, geokémiai vizsgálata és genetikai
értékelése 1062 eFt

2299 Buda György: Variszkuszi paleotektonikai rekonstrukció a közép
európai kristályos kőzetek ásvány-kőzettani és geokémiai korrelációja
alapján 995 eFt
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2300 Kubovics Imre: Magyarország és a környező területek mezozóos 
magmás képződményeinek ásvány-kőzettani és geokémiai vizsgá
lata 331 eFt

2302 Kubovics Imre: Egyes pegmatofil és sziderofil elemek (Se, Nb, Y, Zr, 
Ti, V, Cr, NI Co) vizsgálata a hazai magmás kőzetekben, különös 
tekintettel az ultrabázisos-bázisos magmatitokra 217 eFt

2486 Sajgó Csanád: Néhány szerves-geokémiai reakció tanulmányozása 
természetes érési folyamatokban és szerves anyagban dús kőzeteken, 
ill. modellvegyületeken végrehajtott laboratóriumi szimulációs kísér
letekben 995 eFt

2554 Vassányi István: Talajok ásványi komponenseinek átalakulása a talaj 
fejlődése során 207 eFt

3002 Balogh Kadosa: Metamorfózis, tektonikai folyamatok és ásvány
képződés kronológiai problémáinak kutatása K/Ar módszerrel 637 eFt

3023 Mindszenty Andrea: Az IGCP-287 (Tethyan Bauxites) geológiai 
korrelációs projekt tematikájához kapcsolódó bauxit-szedimento- 
lógiai kutatás a bauxit-diagenezis törvényszerűségeinek jobb 
megismerése 2013 eFt
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