
 

 

RÉNYI KATÓ EMLÉKDÍJ  
SZABÁLYZATA 

 
 

A Rényi Kató Emlékdíjat a Bolyai János Matematikai Társulat (a továbbiakban BJMT) 1970-
ben alapította, olyan fiatalok jutalmazására, akik még az egyetemi oklevél megszerzése előtt 
számottevő önálló tudományos eredményeket érnek el a matematikában.  
 

A díj névadója Rényi Kató (1924-1969), aki sajnálatosan korai elhunytáig különös gonddal 
törekedett a matematikai tehetség jeleit eláruló hallgatók képességeinek kibontakoztatására.  
 

A Rényi Kató Emlékdíj évente kerül kiosztásra. Évente legfeljebb négy díj adható ki.   
 

Rényi Kató Emlékdíjjal való kitüntetésre a BJMT Választmányának tagjai, és a Magyarorszá-
gon matematika alapképzést (BSc) folytató akkreditált intézmények releváns tanszékeinek dol-
gozói tehetnek javaslatot.  
 

A javaslat térjen ki a jelölt által elért önálló tudományos eredmények ismertetésére. Közös pub-
likációk esetén a javaslat részletesen térjen ki arra, hogy a jelölt hogyan járult hozzá a munká-
hoz. Különösen fontos ez abban az esetben, ha egy publikáció a témavezetővel közös. 
 

Mellékelni kell a jelölt megjelent vagy megjelenés alatt álló dolgozatainak jegyzékét, emellett 
a dolgozatok egy-egy példányát vagy mindenki által hozzáférhető internetes elérhetőségét. 
 

A javaslat és mellékletei lehetőleg elektronikus formában kerüljenek benyújtásra. 
 

A BJMT főtitkára minden év őszén levélben szólítja fel javaslattételre a Társulat Választmá-
nyának tagjait, és a Magyarországon matematika alapképzést folytató akkreditált intézmények 
releváns tanszékeinek vezetőit. 
 

Rényi Kató Emlékdíjra javasolhatók azok a magyarországi középiskolai diákok, egyetemi hall-
gatók vagy BSc fokozatot Magyarországon szerzett fiatalok, akik a kitüntetés évében 25-ik 
életévüket még nem töltik be, az előző év végéig még nem szereztek MSc oklevelet, és a ma-
tematika valamely ágában önálló tudományos eredményt értek el. Egyedi elbírálás alapján a 25 
év 27 évre kitolható azoknál a fiatal nőknél és férfiaknál,  akiknek tanulmányait kisgyermek 
nevelésével összefüggő kötelezettségeik, más szakos tanulmányaik, vagy egyéb, hasonló kö-
rülmények hátráltatták. A korhatárkedvezményt indokoló körülményre a felterjesztőknek kell 
felhívniuk a díjbizottság figyelmét. 
 

A BJMT Elnöksége évente bizottságot kér fel, amely a beérkezett javaslatok alapján dönt a 
Rényi Kató Emlékdíj odaítéléséről. A Bizottság az elnök javaslatára üléseit online módon is 
tarthatja. Megfelelő javaslat hiányában a Bizottság a díjat nem adja ki. 
 

A Rényi Kató Emlékdíj kiosztása a BJMT nyilvános ülésén történik. A Rényi Kató Emlékdíj 
odaítéléséről a kiküldött bizottság jelentésben számol be, amely a Társulat lapjában megjelenik.  
 

A Rényi Kató Emlékdíjban senki sem részesülhet többször. 
 

Nem akadálya a Rényi Kató Emlékdíj odaítélésének, ha a jelölt korábban a Patai Alapítvány 
díjában részesült, de ugyanaz a tevékenység nem jutalmazható többféle díjjal. 
 

A Rényi Kató emlékdíj céljára szolgáló pénzügyi keretet évente a BJMT Elnöksége állapítja 
meg.  
 
        Budapest, 2021. szeptember 22.  


