A Magyar Biológiai Társaság Díjadományozási Szabályzata
1) A Magyar Biológiai Társaság tagjainak a Társaság érdekében és feladataival kapcsolatban
kifejtett kiemelkedő tevékenységét és tudományos érdemeit különböző díjak
adományozásával ismerheti el. Az MBT által adományozható díjak a következők:
GELEI JÓZSEF életmű díj
Adható a több évtizedes kiemelkedő kutató, oktató, ismeretterjesztő munkáért, valamint a
Magyar Biológiai Társaságban kifejtett kiemelkedő szervező tevékenységért. Feltétele
hosszú időn keresztül az MBT tagja és a 60. életévét betöltött tag részesülhet. Adható
olyan személynek is, aki az MBT más díjazásában már korábban részesült.
HERMAN OTTÓ díj
Adható természettudományos (elsősorban biológiai) muzeológiai, vagy embertani
kutatások magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági
tagság.
JÁVORKA SÁNDOR díj
Adható a botanika elméleti és alkalmazott tudományágainak (taxonómia, florisztika,
cönológia, genetika, élettan, ökológia, növényvédelem, növénykórtan, növénynemesítés,
illetve az előállított fajták, hibridek minősítése) magas szintű műveléséért. Feltétele
legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
Id. ENTZ GÉZA díj
Adható a zoológia különböző területeinek (taxonómia, faunisztika, cönológia, ökológia,
élettan), vagy a hidrobiológia kimagasló műveléséért. Feltétele legalább 10 éves
folyamatos társasági tagság.
GORKA SÁNDOR díj
Adható a biológia területén végzett eredményes oktatási és ismeretterjesztési
tevékenységért, vagy legalább két évtizedes, jelentős társasági szervezőmunkáért.
Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
HUZELLA TIVADAR díj
Adható a biológia, különösen az elméleti biológia, a humánbiológia és az orvostudomány
interdiszciplináris területeinek magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves
folyamatos társasági tagság.
2) A Gelei József, az id. Entz Géza és a Gorka Sándor díjak minden páratlan, a Herman Ottó,
a Jávorka Sándor és a Huzella Tivadar díjak minden páros évben kerülnek odaítélésre.
3). A díjhoz emlékérem és oklevél jár. Az emlékérem előlapján a díj névadójának arcképe,
hátlapján a díjazott neve és az adományozás éve szerepel.
4) Az MBT elnöksége a díjak odaítélése céljából Díjbizottságot hoz létre, melynek
megbízatása az elnökség mandátumának lejártáig tart.

5) A Díjbizottság tagjai:
a) állandó tagok: a Társaság elnöke, egyik alelnöke, főtitkára, egyik főtitkárhelyettese és a
Felügyelő Bizottság elnöke (öt fő). A Díjbizottságban résztvevő alelnököt és
főtitkárhelyettest az Elnökség jelöli ki.
b) delegált tagok: a Társaság szakosztályai, területi, ill. központi csoportjai egy-egy
képviselőt (összesen tíz fő) delegálnak a Díjbizottságba. A delegált képviselő
személyének megállapítása a szakosztály, ill. a csoport tisztújító közgyűlésének feladata.
c) A Díjbizottság elnökét az állandó tagok közül az Elnökség jelöli ki.
6) A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek:
- a Társaság tagjai egyénenként vagy csoportosan,
- a Társaság szakosztályainak vezetősége,
- a Társaság területi ill. központi csoportjainak vezetősége.
7) A díjakra való felterjesztés elektronikus formában vagy postai úton történhet. A
felterjesztésnek minden év március 15-ig kell beérkeznie az MBT elnökségéhez. Az
elektronikus formában történő felterjesztés esetén a felterjesztés nyomtatott (és aláírt)
példányát a Díjbizottság üléséig el kell juttatni az ügyvezető igazgatóhoz.
A felterjesztésnek tartalmaznia kell:
- a díj megnevezését,
- a jelölt nevét, születési évét, e-mailcímét és pontos postai elérhetőségét,
- a jelölés indoklását legfeljebb három oldal terjedelemben. Ebben a felterjesztők
ismertetik a jelölt:
- MBT keretén belül végzett tevékenységét,
- tudományos, szakmai vagy oktatási tevékenységének legfontosabb tényszerű
adatait és utalhatnak fontosabb publikációira.
- rövid – legfeljebb öt soros – indoklás a sajtó (médiumok) számára
- a felterjesztő(k) aláírását és postai elérhetőségét (szakosztályok, ill. csoportok
részéről történő felterjesztés esetén a szakosztály, ill. a csoport elnökéét).
8) A felterjesztés szempontjait a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A felterjesztés
indoklását e szempontok alapján kell elkészíteni. A díjakra több személy is felterjeszthető.
Díjmegosztásra a felterjesztők nem tesznek javaslatot, azt a Díjbizottság jogköre eldönteni, a
11) pont szerint. A Díjadományozási Szabályzat és a szempontok a Társaság honlapján
megtekinthetők kell legyenek.
9) A Díjbizottság összehívása az MBT főtitkárának feladata. A Díjbizottság akkor
határozatképes, ha tagjainak kétharmada {10 fő} a szavazáskor jelen van.
10) Az összes felterjesztés anyagát a Díjbizottság tagjainak legalább 2 héttel a bizottság
döntéshozó ülése előtt meg kell kapniuk.
11) A Díjbizottság a díjak odaítéléséről díjanként titkos szavazással dönt. Több jelölt esetén a
díjat a legtöbb szavazatot kapott jelölt kapja meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást az
azonos számú szavazatot kapott jelöltek között meg kell ismételni. Kivételes esetben – két
jelölt szavazategyenlősége esetén – a Díjbizottság nyílt állásfoglalással dönthet úgy, hogy
egyszerre két díjat ad ki, különösen, ha a jelöltek eltérő szakterületen és igen kiemelkedő
tevékenységet végeztek. Amelyik díjra nem érkezett javaslat, az a díj az adott évben nem
kerül odaítélésre.

12) A szavazólapok elkészítése a Társaság ügyvezető igazgatójának feladata. A Díjbizottság
üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a Díjbizottság elnöke, az ügyvezető igazgató és a
bizottság két tagja hitelesít.
13) A díjak átadására az MBT éves közgyűlésén kerül sor, ahol a főtitkár ismerteti a
kitüntetett életútját („laudáció”), az elnök pedig átnyújtja az emlékérmet és az oklevelet. A
kitüntetett rövid – 15-20 perces – tudományos előadást tart, melyben megemlékezik a
kitüntetésnek nevet adó személyről, és ismerteti saját életművének egy fontos, általa kiemelt
szegmensét.

1 sz. melléklet
A felterjesztés és a díj odaítélésének szempontjai
A felterjesztés és a díj odaítélésének feltétele a felterjesztés előtti tárgyévig rendezett tagdíj,
valamint a megjelölt díjnál megadott időtartamú MBT tagság.
A felterjesztésnél és a díj odaítélésénél az alábbi szempontok veendők figyelembe.
MBT tevékenység:
rendezvényeken tartott előadások száma (az utolsó 5 évben legalább 3 előadás),
rendezvények, tanfolyamok szervezése, tanfolyamokon tartott előadások, társasági
folyóirat szerkesztőbizottságában, a társaság vezetőségében, szakosztályai, csoportjai
vezetőségében végzett aktív tevékenység, ismeretterjesztő cikkek, könyvek száma.
Tudományos tevékenység:
tudományos publikációk (cikkek, könyvek, előadások) száma, aktív részvétel a szakmai
közéletben (tudományos társasági és bizottsági tagság, szerkesztőbizottsági tagság)
Tudományos tevékenység:
graduális, illetve posztgraduális képzésben való aktív részvétel, diplomamunkák
(egyetemi, PhD) témavezetése,
A felterjesztés indoklásánál, ill. a díj odaítélésénél a társasági tevékenység mellett az adott díj
jellegének megfelelő szempontra kell fektetni a hangsúlyt.
GELEI JÓZSEF életmű díj – MBT tevékenység, tudományos vagy oktatási tevékenység
HERMAN OTTÓ díj – MBT tevékenység, tudományos tevékenység
JÁVORKA SÁNDOR díj – MBT tevékenység, tudományos tevékenység
Id. ENTZ GÉZA díj – MBT tevékenység, tudományos tevékenység
GORKA SÁNDOR díj – MBT tevékenység, oktatási tevékenység
HUZELLA TIVADAR díj – MBT tevékenység, tudományos tevékenység

