FARKAS GYULA EMLÉKDÍJ
SZABÁLYZATA
A Farkas Gyula Emlékdíjat a Bolyai János Matematikai Társulat (a továbbiakban BJMT) 1973ban alapította fiatal magyar matematikusok jutalmazására, kiemelkedő alkalmazott matematikai
munkásságukért.
A díj névadója Farkas Gyula (1847-1930), akinek a lineáris egyenlőtlenségekkel és mechanikai
rendszerek egyenlőtlenséges kényszerfeltételek melletti egyensúlyi állapotainak problémájával
kapcsolatos alapvető eredményei nagymértékben hozzájárultak mind a lineáris mind a nemlineáris programozás elméletének és gyakorlatának a kialakulásához.
A Farkas Gyula Emlékdíj évente kerül kiosztásra. Évente legfeljebb négy díj adható ki. Farkas
Gyula Emlékdíjjal való kitüntetésre a BJMT Választmányának és Alkalmazott Matematikai
Bizottságának tagjai, az MTA III osztályához tartozó MTA doktorai ill. a III Osztály tagjai
tehetnek javaslatot.
A javaslat térjen ki a jelölt tudományos eredményeinek, közvetlen alkalmazási, és szervezési
munkáinak ismertetésére. Mellékelni kell a jelölt tudományos munkáinak jegyzékét és legfeljebb
öt megjelent, kiemelt publikációjának 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
és az Alkalmazott Matematikai Bizottságának tagjait, valamint az MTA III osztályához tartozó
MTA doktorait ill. a III Osztály tagjait.
A Farkas Gyula Emlékdíjra javasolhatók azok a B.Sc., M.Sc. és Ph.D. fokozatok közül legalább
egyet Magyarországon szerzett fiatalok, akik a kitüntetés évében 35-ik életévüket még nem töltik
be és már jelentős olyan tudományos tevékenység áll mögöttük, amely a matematika
alkalmazásaival szoros kapcsolatban álló elméleti témákban, vagy konkrét modellalkotásban, vagy
a számítástechnikai módszerek fejlesztésében hozott lényegesen új eredményeket. Egyedi elbírálás
alapján korhatár-kedvezmény adható azoknak a fiatal nőknek és férfiaknak, akiknek kutatási
munkáját kisgyermekek vállalásával és nevelésével összefüggő kötelezettségeik hátráltatják. A
korhatár-kedvezményt indokló körülményre a felterjesztőknek kell felhívniuk a díjbizottság
figyelmét. Alapesetben a kedvezmény gyermekenként 2 év, de összességében legfeljebb 5 év
lehet.
A Farkas Gyula Emlékdíj odaítéléséről a beérkezett javaslatok alapján a Farkas Gyula Emlékdíj
Bizottság dönt, amely az Alkalmazott Matematikai Bizottság tagjaiból áll, szükség szerint
kiegészítve a BJMT Elnöksége által évente felkért tagokkal. Megfelelő javaslat hiányában a
Bizottság a díjat nem adja ki.
A Farkas Gyula Emlékdíj kiosztása a BJMT nyilvános ülésén történik. A Farkas Gyula Emlékdíj
odaítéléséről a kiküldött bizottság jelentésben számol be, amely a Társulat lapjában megjelenik.
A Farkas Gyula Emlékdíjban senki sem részesülhet többször.
Nem akadálya a Farkas Gyula Emlékdíj odaítélésének, ha a jelölt korábban Rényi Kató
Emlékdíjban, Grünwald Géza Emlékéremben vagy a Patai Alapítvány díjában részesült, de
ugyanaz a tevékenység nem jutalmazható többféle díjjal.
A Farkas Gyula Emlékdíj céljára szolgáló pénzügyi keretet évente a BJMT Elnöksége állapítja
meg.
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