GRÜNWALD GÉZA EMLÉKÉREM
SZABÁLYZAT
A Grünwald Géza Emlékérem jogelődjét, a Grünwald Géza Emlékdíjat a Bolyai János Matematikai
Társulat (a továbbiakban BJMT) 1951-ben alapította a matematikai alapkutatásban kiemelkedő
tudományos eredményeket elérő, fiatal magyar matematikusok jutalmazására. Később a Társulat a
jutalmazhatók körét kiterjesztette a Magyarországon tanulmányokat folytatott külföldi kutatókra is.
A díj névadója Grünwald Géza (1910-1942), a fasizmus áldozataként elhunyt kiváló fiatal magyar
matematikus.
A Grünwald Géza Emlékérem évente kerül kiosztásra. Évente legfeljebb öt érem adható ki.
Grünwald Géza Emlékéremmel való kitüntetésre a BJMT Választmányának tagjai, és a Magyarországon
matematika, számítástudomány vagy informatika tudományágakban akkreditált doktori iskolák vezetői
tehetnek javaslatot.
A Grünwald Géza Emlékéremre javasolhatók azok a személyek, akik a B.Sc., M.Sc. és Ph.D. fokozatok
közül legalább egyet Magyarországon szereztek, ezen fokozathoz szükséges tanulmányaik döntő részét
Magyarországon végezték, valamint a kitüntetés évében legfeljebb 30-ik életévüket töltik be és a
matematikai alapkutatásban már számottevő tudományos eredményeket értek el.
Egyedi elbírálással, jól dokumentált indokok alapján legfeljebb 2 év korhatár-kedvezmény adható
azoknak, akiknek tudományos tevékenységét valamilyen körülmény hátráltatta (így például azoknak a
fiatal nőknek és férfiaknak, akik kisgyermeket nevelnek, vagy azoknak, akik matematikai
tanulmányaikat lényeges késéssel kezdték).
A korhatár-kedvezményt indokló körülményre a felterjesztőknek kell felhívniuk a díjbizottság figyelmét.
A javaslat térjen ki a jelölt tudományos eredményeinek értékelésére. Mellékelni kell a jelölt tudományos
munkáinak jegyzékét és legfeljebb öt megjelent, kiemelt publikációjának internetes elérhetőségét;
amennyiben elektronikusan nem elérhetőek, akkor egy-egy példányát.
A javaslat és mellékletei lehetőleg elektronikus formában is kerüljenek benyújtásra.
A BJMT főtitkára minden év őszén levélben szólítja fel javaslattételre a Társulat Választmányának
tagjait és a Magyarországon matematika, számítástudomány vagy informatika tudományágakban
akkreditált doktori iskolák vezetőit.
A BJMT Elnöksége évente bizottságot kér fel, amely a beérkezett javaslatok alapján dönt a Grünwald
Géza Emlékérem odaítéléséről. Megfelelő javaslat hiányában a bizottság az érmet nem adja ki. A
Bizottság a titkár és az elnök megbeszélése alapján az elnök javaslatára üléseit online módon is tarthatja.
A Grünwald Géza Emlékérem kiosztása a BJMT nyilvános ülésén történik. A Grünwald Géza
Emlékérem odaítéléséről a kiküldött bizottság jelentésben számol be, amely a Társulat lapjában
megjelenik.
A Grünwald Géza Emlékéremben senki sem részesülhet többször.
Nem akadálya a Grünwald Géza Emlékérem odaítélésének, ha a jelölt korábban Rényi Kató
Emlékdíjban, Farkas Gyula Emlékdíjban vagy a Patai Alapítvány díjában részesült, de ugyanaz a
tevékenység nem jutalmazható többféle díjjal.
A Grünwald Géza Emlékérem céljára szolgáló pénzügyi keretet évente a BJMT Elnöksége állapítja meg.
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