Bod Péter Emlékdíj
Felhívás javaslattételre
A Bod Péter Emlékdíj célja:
Bod Péter szakmai munkásságának jelentős részét az alkalmazott matematika azon területén fejtette
ki, amelyet a társadalombiztosítás, illetőleg a nyugdíjrendszerek aktuáriusi módszerekkel történő
vizsgálata jellemez. Mindig is elsőrendűen fontosnak tartotta a modell-alkotást és a modellek kritikai
vizsgálatát; a megalapozott és a kritikát kiállt modellekből levonható következtetések gyakorlati
megvalósításának kezdeményezését.
A Bod Péter Emlékdíj célja a társadalombiztosítás, illetőleg a nyugdíjrendszerek szakmailag
megalapozott, igényes aktuáriusi megközelítésű vizsgálatának, modellezésének, az elméleti modellek
tényleges gyakorlati alkalmazásának elősegítése a fiatal magyar szakemberek körében, ily módon
hozzájárulva az e rendszerek egyre szakszerűbb működéséhez szükséges tudományos és gyakorlati
munka megalapozásához, ezáltal a közérdek kiteljesedéséhez. Mind a jelentős elméleti teljesítmény,
mind a konstruktív kritika, mind pedig a nagyhatású alkalmazás – külön-külön is – értékelendő és
jutalmazandó.
A nyugdíjrendszer fogalma tágan értelmezve magában foglal minden, az időskor biztonságát, az
időskori ellátást segítő formát, így a társadalombiztosítást, a kötelező önkéntes és foglalkoztatói
nyugdíjpénztárakat, az ilyen célú biztosításokat vagy más megtakarításokat, a kereső pálya során
munkával és jövedelemmel (járulék- vagy tagdíjfizetéssel) elért vagy elérhető jogszerzést, az
idősellátás pénzbeli vagy természetbeni formáit is.
A Bod Péter Emlékdíj odaítélésének módja és kritériumai:
•

Az Emlékdíj odaítéléséről az Emlékdíj Bizottsága – kijelölt bírálók véleményének
meghallgatása után – dönt. A Bizottság tagjait a Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT)
jelölte ki a Magyar Aktuárius Társaság (MAT) Ügyvezetősége és a Gazdaságmodellezési
Társaság (GMT) elnöksége javaslatának figyelembevételével. A Bizottság tagjai
Augusztinovics Mária
Borza Gábor
Hanák Gábor (elnök)
Ligeti Csák
Simonovits András
A Bizottság egyszerű többséggel hozza meg döntéseit.

•

Az Emlékdíj minden páros évben adható ki, ha a Bizottság talál díjazásra érdemes jelöltet. A
díjra jelöltet állíthatnak az érintett egyetemi tanszékek, illetve akadémiai kutatóintézetek
vezetői, a MAT Ügyvezetősége és a GMT elnöksége.

•

Csak a fenti célokkal összhangban levő, elvégzett és a Bizottság, illetve a bírálók számára
nyilvános és dokumentált teljesítmény díjazható.

•

A díjazott csak olyan személy lehet, aki a díj odaítélésének évében legfeljebb a 40. életévét tölti
be. Egy személy csak egyszer részesülhet a díjban.

•

A díjazott – további kutatási munkájának elősegítése érdekében – tudományos kutatási
ösztöndíjban részesül, amelynek összege 2014-ben 500.000.- Ft.

A fentiek alapján arra kérjük Önt, hogy fiatal, kutatással, modellezéssel foglalkozó munkatársait
értesítse e lehetőségről, illetve segítse, bátorítsa őket abban, hogy olyan munkákat is végezzenek,
amelyek a fenti profilba vágnak, és ezáltal sikerrel pályázhassanak az Emlékdíjra.
Pályázni kizárólag a jelölő szervezeteken (az érintett egyetemi tanszékeken, illetve akadémiai
kutatóintézetek vezetőin, a MAT Ügyvezetőségén és a GMT elnökségén) keresztül lehet. A
potenciális díjazottakat ezúton is arra bíztatjuk, hogy keressék meg a jelölő szervezeteket; a jelölő
szervezeteket pedig arra kérjük, hogy aktívan bíztassák a látókörükbe kerülő fiatal szakembereket a
munkára, a pályázásra, és megfelelő jelöltek esetén a pályázatot juttassák el az Emlékdíj Bizottság
számára.
Kérjük, hogy a részletes indoklással ellátott javaslatát szíveskedjék 2014. szeptember 15-ig a Bolyai
J.M. Társulat címére e-mailen (bolyai.tarsulat@renyi.mta.hu) vagy postai úton (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 12.I/4.) eljuttatni.
A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt születési évét, diplomája megszerzésének idejét és helyét,
tudományos eredményeinek tömör, de szakmailag precíz, ismertetését és elemző értékelését,
tudományos munkáinak pontos jegyzékét, valamint annak bemutatását, hogy a javasolt személy mely
tevékenységével érdemli ki a Bod Péter Emlékdíj odaítélését. Egy szervezet több jelöltet is állíthat.
2014. július 3.
Az Emlékdíj Bizottsága

