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RÉNYI KATÓ EMLÉKDÍJ
FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
A Bolyai János Matematikai Társulat a hagyományoknak megfelelően ebben az évben is
kiadja a RÉNYI KATÓ Emlékdíjat.
Az Emlékdíjat azok a fiatalok nyerhetik el, akik még az egyetemi oklevél megszerzése előtt
számottevő önálló tudományos eredményeket értek el a matematikában.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt pontos nevét, lakcímét, születési évét, jelenlegi (őszi)
státuszát (másod éves BSc hallgató, stb.), munkásságának néhány bekezdéses, matematikailag
igényesen megfogalmazott ismertetését és értékelését, lehetőleg teljes cikklistát. Kérjük
melléklejék, pdf file formátumban a jelölt lehetőleg összes dolgozatát is! Ha átfedés van, pl.
TDK-dolgozat később cikkben megjelent, akkor elég a cikk. Ugyancsak elhagyhatóak a bírálat
számára irreleváns ismeretterjesztő cikkek is, pl. a KöMaL-beli cikkek. Olyan fiatalokat
szíveskedjenek javasolni, akik már többször is szerepeltek dolgozataikkal diákköri
pályázatokon vagy akiknek több cikke/eredménye született, egy dolgozattal rendelkező
hallgatók csak egészen rendkívüli esetben kaphatnak díjat.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az utolsó 5 évben a következők részesültek e díjban:
2006: Ambrus Gergely - SZTE, Patakfalvi Zsolt – ELTE, Pósfai Anna – SZTE
2007: Harangi Viktor – ELTE, Kevei Péter - SZTE
2008: 1. fokozat Komjáthy Júlia, Szőllősi Ferenc, Tóth Ágnes – BME, 2. fokozat Kovács
Tünde - DE és Pluhár Gabriella – ELTE
2009: 1. fokozat Maga Péter – ELTE
2010: 2. fokozat Szokol Patrícia Ágnes – DE
Kérjük, hogy a 2011. évre vonatkozó javaslatát szövegfile vagy pdf formátumban juttassa
el a bjmt@renyi.hu címre legkésőbb október 31-ig. Kérjük, szíveskedjék a határidőt
pontosan betartani. Fáradozását előre is köszönjük!
Üdvözlettel:
Budapest, 2011. szeptember 30.
Recski András s.k.
a BJMT főtitkára

RÉNYI KATÓ EMLÉKDÍJ ALAPSZABÁLYA
A Bolyai János Matematikai Társulat emlékdíjat alapított olyan fiatalok
jutalmazására, akik még az egyetemi oklevél megszerzése előtt számottevő önálló
tudományos eredményeket érnek el a matematikában. Az emlékdíjat Rényi Katóról
nevezték el arra való emlékeztetőül, hogy ő sajnálatosan korai elhunytáig különös
gonddal törekedett a matematikai tehetség jeleit eláruló hallgatók képességeinek
kibontakoztatására.
1, A Rényi Kató Emlékdíj legfeljebb évenként egyszer kerül kiosztásra.
2, Rényi Kató Emlékdíjban részesíthetők mindazok, akik a díj kiosztását
megelőző év végéig még nem szereztek egyetemi oklevelet, és a matematika
valamely ágában önálló tudományos eredményt értek el.
3, Rényi Kató Emlékdíj első és második fokozatban kerül kiosztásra. Ugyanabban
a fokozatban senki sem részesülhet kétszer.
4, A Rényi Kató emlékdíj céljára szolgáló évi pénzügyi keretet a Társulat
Elnöksége évente a Társulat költségvetésében biztosítja. A keret
megállapításakor tekintettel kell lenni a Társulat egyéb díjaival való kellő
arányosságra.
5, Rényi Kató Emlékdíjjal való jutalmazásra javaslatot a Társulat
Választmányának tagjai, valamint az egyetemi és főiskolai tanszékek vezetői
tehetnek. A javaslat térjen ki a jutalmazandó által elért önálló tudományos
eredmények ismertetésére és megjelent vagy megjelenés alatt álló
dolgozatainak felsorolására.
6, A Rényi Kató Emlékdíj odaítélésére évente bizottságot küld ki az Elnökség. A
bizottság elnökből, titkárból és 3 - 5 tagból áll.
7, A Rényi Kató Emlékdíj bizottságának jelentését a Matematikai Lapokban
közölni kell; ugyanott ismertetni kell a jutalmazottak munkásságát is.

