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A Szele Tibor emlékérmet a Bolyai János Matematikai Társulat (a továbbiakban BJMT) 1970-ben 
alapította azoknak a matematikusoknak a kitüntetésére, akik tudományos kutatómunkájuk kapcsán 
kiemelkedő eredményeket érnek el a fiataloknak a tudományos munkába való bevezetése terén.  
 
Az emlékérem névadója Szele Tibor (1918-1955), aki e területen példamutató tevékenységet végzett, 
és hatása még tragikusan korai halála után évtizedekkel is érezhető.  
 
A Szele Tibor Emlékérem évente kerül kiosztásra. Évente legfeljebb egy érem adható ki.  
 
Szele Tibor Emlékéremmel való kitüntetésre a BJMT Választmányának tagjai és a korábbi években 
Szele Tibor Emlékéremben részesültek tehetnek javaslatot.  
 
A javaslat térjen ki a jelölt tudományos eredményeinek ismertetésén, tudományos munkáinak 
jegyzékén kívül azokra az indokokra is, amelyeknek alapján az emlékérem jellegének megfelelő 
irányú tevékenysége megítélhető. 
 
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 Társulat korábban már Szele Tibor Emlékéremmel kitüntetett tagjait. 
 
Szele Tibor Emlékéremre javasolható bárki, aki a matematika valamely ágában eredményes 
kutatómunkát végez, és eközben kiemelkedő fokon segíti és irányítja a tehetséges fiatalokat a 
matematikai kutatásba való bevezetésben, problémákkal való ellátás, tudományos együttműködés 
révén, ezáltal hozzájárulva a magyar matematika tudományos utánpótlásának neveléséhez. 
 
A BJMT főtitkára minden évben legkésőbb június 30-ig levélben megkérdezi a BJMT-nak korábban 
már Szele Tibor Emlékéremmel kitüntetett tagjait, részt tudnak-e, ill. kívánnak-e venni a Szele Tibor 
Emlékérem odaítélésére abban az évben felkért Bizottság novemberben tartandó ülésén. A Bizottság 
tagjai azok lesznek, akik e kérdésre legkésőbb szeptember 15-ig igenlő választ adnak; ha ezek száma 
9-nél kevesebb, a BJMT Elnöksége számukat további személyek felkérésével 9-re egészíti ki. 
Ugyancsak a BJMT Elnöksége választja meg a Bizottság tagjai közül annak elnökét és titkárát. A 
Bizottság az elnök javaslatára üléseit online módon is tarthatja. 
 
A Bizottság ülésén mindenekelőtt a titkár ismerteti a beérkezett javaslatokat, majd a Bizottság titkos 
szavazással eldönti, ki kívánja-e adni a kérdéses évben a Szele Tibor Emlékérmet. Pozitív eredmény 
esetén újabb titkos szavazással (szükség esetén több menetben) választja ki a javasoltak közül az 
Emlékérmet elnyerő személyt, egyúttal kijelölve azt a matematikust (lehetőleg a kitüntetett 
tanítványainak egyikét), aki az emlékérem átadását követően tudományos előadás megtartására kap 
felkérést. 
 
A Szele Tibor Emlékérem kiosztása a BJMT nyilvános ülésén történik, ahol ezután a díjazott 
munkásságát ismertető előadás hangzik el. 
 
Szele Tibor Emlékéremben senki sem részesülhet többször. 
 
A Szele Tibor Emlékérem céljára szolgáló pénzügyi keretet évente a BJMT Elnöksége állapítja meg.  
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