
FIATAL MATEMATIKUSOK ELISMERÉSE 

 

2016. december 14-én a Bolyai Matematikai Társulat díjkiosztó ünnepségén négy olyan fiatal 

matematikus munkáját is elismerték, akik a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 

érettségiztek, és jelenleg a Debreceni Egyetem kutatói vagy hallgatói. 

 
Kertész Dávid, Szabó Gréta, Varga Nóra, Remete László 

 

A Grünwald Géza Emlékérem jogelődjét, a Grünwald Géza Emlékdíjat a Bolyai János 

Matematikai Társulat 1951-ben alapította a matematikai alapkutatásban kiemelkedő 

tudományos eredményeket elérő, fiatal magyar matematikusok jutalmazására. A díj névadója 

Grünwald Géza (1910 – 1942), a fasizmus áldozataként elhunyt kiváló fiatal magyar 

matematikus. 

A Grünwald Géza Emlékéremre javasolhatók azok a B.Sc., M.Sc. és Ph.D. fokozatok közül 

legalább egyet Magyarországon szerzett fiatalok, akik a kitüntetés évében legfeljebb 30. 

életévüket töltik be és a matematikai alapkutatásban már számottevő tudományos 

eredményeket értek el. 2016-ban a Grünwald Géza Emlékéremre nyolc felterjesztés érkezett. 

Mind a jelöltek tudományos munkássága, mind pedig az oktatási és közéleti tevékenységük 

magas színvonalat képviselt. Ez jól példázza a Grünwald emlékérem tudományos és 

társadalmi presztízsét. A Bizottság négy díj odaítéléséről döntött. A díjazottak tudományos 

munkássága hűen tükrözi a matematika sokszínűségét. Az idei díjazottak a következők: Cseh 

Ágnes, Kertész Dávid, Varga Nóra és Vidnyánszky Zoltán. 

Kertész Dávid 1988-ban született, 2009-ben szerzett matematikus B.Sc. diplomát, majd 

2011-ben mesteri fokozatot a Debreceni Tudományegyetemen. Doktori disszertációját, melyet 

ugyancsak itt írt Szilasi József témavezetésével, 2014-ben védte meg. Jelenleg a Debreceni 

Tudományegyetem Matematika Intézetének tanársegédje, illetve az MTA Rényi Alfréd 

Matematikai Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa. 

Varga Nóra 1987-ben született, 2011-ben szerzett a Debreceni Tudományegyetemen 

alkalmazott matematikus diplomát. Ugyancsak itt írta doktori disszertációját, melyet 2016-ban 

védett meg Summa cum Laude minősítéssel. 2014-től a Debreceni Tudományegyetem 

Matematika Intézetének tanársegédje, valamint az MTA-DE Egyenletek, függvények, görbék 

Kutatócsoportjának tagja 2012 óta. 



   

A Bolyai János Matematikai Társulat a hagyományoknak megfelelően ebben az évben is 

kiadja a Rényi Kató Emlékdíjat. A díj névadója Rényi Kató (1924–1969), aki sajnálatosan 

korai elhunytáig különös gonddal törekedett a matematikai tehetség jeleit eláruló hallgatók 

képességeinek kibontakoztatására. 

A díjra javasolhatók azok a magyarországi középiskolai diákok, egyetemi hallgatók vagy 

B.Sc. fokozatot Magyarországon szerzett fiatalok, akik a kitüntetés évében 25. életévüket még 

nem töltik be, az előző év végéig még nem szereztek M.Sc. oklevelet, és a matematika 

valamely ágában önálló tudományos eredményt értek el. 

A Rényi Kató emlékdíj első fokozatában részesült 2016-ban Remete László, a Debreceni 

Egyetem másodéves matematikus M.Sc szakos hallgatója. A díj második fokozatát Szabó 

Gréta, a Debreceni Egyetem másodéves alkalmazott matematikus M.Sc szakos hallgatója 

nyerte el. 


