
A BEKE MANÓ EMLÉKDÍJ SZABÁLYZATA 

 

1. A matematikai gondolkodásra nevelés és a matematikát népszerűsítő munka 

elismerése, serkentése és támogatása céljából a Bolyai János Matematikai Társulat 

Emlékdíjat alapított, melyet Beke Manóról, a kiváló tudósról és a matematikai 

nevelés egyik mesteréről és úttörőjéről nevezett el. Beke Manó tankönyveivel és 

egész munkásságával jelentősen hozzájárult a matematikai tudomány fejlesztéséhez 

és a matematikai ismeretek hazánkban való elterjesztéséhez. 

 

2. A Beke Manó Emlékdíj elsősorban hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes 

matematikai nevelő-oktató munkáért adható ki. A díj odaítélésénél figyelembe kell 

venni a jelölt matematikai nevelés jobbítása érdekében kifejtett munkáját és a 

matematika népszerűsítése érdekében végzett tevékenységét – előadások, 

tanfolyamok tartását, népszerűsítő könyvek, cikkek írását – és figyelembe vehető 

egyéb hasonló közérdekű munkája is. 

 A Beke Manó Emlékdíjból és annak nagydíjából évente összesen 7 díj ítélhető oda. A 

nagydíjból legfeljebb 1 adható és ezt nem lehet megosztani. A díj indokolt esetben 

megosztva is kiadható.  Ha a Díjbizottság indokoltnak tartja a kiadható díjak számától 

az Elnökség beleegyezésével legfeljebb eggyel térhet el. 

Nem díjazható az, aki a díj odaítélését megelőző két tanévben Bonis Bona, Ericsson, 

vagy Graphisoft Díjban részesült. 

A díjazásra a javaslatokat minden év március 31-ig lehet benyújtani a Bolyai János 

Matematikai Társulatba. A javaslatnak tartalmaznia kell a felterjesztett és a 

felterjesztő személyes adatait (név, beosztás, munkahely, lakcím, elérhetőségek 

(telefonok, email), és a jelölt szakmai munkájának konkrétumokat tartalmazó  

ismertetését. 

 

3. A díj odaítélésére a Bolyai János Matematikai Társulat Elnöksége évente bizottságot 

hoz létre. A bizottság saját tagjai közül választja meg elnökét. A bizottság titkára az 

elnök felkérésére egy éven át az előző évi díjazottak egyike. A bizottság 

szótöbbséggel dönt, szükség esetén üléseit online módon is tarthatja.  

 

4. A bizottság nem terjesztheti fel saját tagjait. 

 

5. A bizottság határozata a Bolyai János Matematikai Társulat Honlapján jelenik meg a 

jelöltek munkásságának (részletes) ismertetésével, a Középiskolai Matematikai Lapok 

pedig a díjazottak listáját közli. 

 

A módosított Alapszabályt a Választmány 2021. szeptember 22-én hagyta jóvá. 


