
  
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Építészmérnöki Kar 

 
A Jövő Alap fokozatszerzési  

keretének eljárásrendje  

 

Előzmény 

A BME Építészmérnöki Kar 2015-től kezdődően a költségvetésében különböző, célzott keretek felállí-

tásáról döntött. A Jövő Alap a) eleme a fokozatszerzés támogatása, jelen eljárásrend ezen keret fel-

használhatóságát rögzíti.  

A keret létrehozását (a Publikációkat, a Doktori Iskolákat és a Periodica Polytechnica Architecture fo-

lyóiratot támogató keretekkel együtt) az ÉPK tudományos teljesítményének egyetemen belüli jelentős 

elmaradása indokolta. A négy keret együttes célja ezen elmaradás csökkentése.  

Alapelvek 

● csak számszerűsíthető, mérhető teljesítmény téríthető, 

● elsődleges cél a karhoz köthető, rangos nemzetközi publikációk és tervpályázati eredmények 

gyarapítása, ezek láthatóságának növelése, ezen keresztül a kari oktatók-kutatók szakmai előre-

lépésének, fokozatszerzésének (PhD/DLA, habilitáció, MTA doktori) elősegítése, 

● a célok teljesülését kari szinten vizsgáljuk, ezért a támogatások elosztásánál csak az egyéni kivá-

lóság számít, tanszékek közötti normálásra nincs mód, 

● támogatásra kizárólag az ÉPK főállású, oktató-kutató és tanár munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalói pályázhatnak, feltéve, hogy a pályázó a benyújtást megelőző 24 hónapban a BME 

ÉPK főállási munkavállalója vagy doktorandusza volt. 

 

 

1.§  Fokozatszerzés támogatása 

(1)  A fokozatszerzési keret célja a fokozat megszerzésére készülő kolléga támogatása egy szemesz-

ter időtartamra, az oktatási és adminisztrációs terhek alóli részleges mentesítés révén.1 

a)  A támogatás feltétele, hogy a doktori disszertáció legkésőbb a támogatott félév utolsó napja 

utáni hatodik hónapot követő első ülésre benyújtásra kerüljön a Kar valamelyik Doktori Isko-

lájához vagy az MTA-hoz. (Más, akár egyetemi, akár azon kívüli Doktori Iskolában tervezett 

fokozatszerzés nem támogatható). A határidő elmulasztása esetén a pályázat sikertelen. Ha-

bilitációs / MTA doktori eljárásoknál a pályázónak vállalnia kell, hogy benyújtás után az elin-

dított folyamat visszavonását nem kezdeményezi. PhD/DLA fokozatszerzésre pályázó esetén 

meggyőzően be kell mutatni, hogy a fokozatszerzési folyamat lefolytatásának nem lesz aka-

dálya (ennek módja elsősorban a megindított fokozatszerzési eljárás). 

b)  A támogatás vagy az őszi (szeptember - január), vagy a tavaszi (február - június) félévre ve-

hető igénybe. Ezen időszak alatt a kolléga mentesül egyes oktatási feladatok és a lehető leg-

                                                           
 

1 A kari vezetők közül a dékán és a dékán-helyettesek a vezetői megbízásuk fennállása idején a fokozatszerzési támo-
gatásra nem pályázhatnak, tanszékvezetőkre ez a korlátozás nem vonatkozik. 
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több, egyetemi élettel összefüggő adminisztratív kötelezettség alól, felszabaduló munkaide-

jét a doktori / habilitációs mű elkészítésére fordítja. Az ezen időszak alatt végzendő feladatok 

felsorolását a munkáltató a félévre szóló munkaköri leírásban rögzíti. 

c)  A pályázó a pályázott időszakra korábbi teljes illetményét kapja, a Kari alap a pályázó tanszé-

két támogatja, hogy a pályázó helyettesítése zökkenőmentes legyen. 

d)  A helyettesítés módjáról (pl.: külsős oktató bevonása vagy főállású dolgozók többletmunká-

jának anyagi elismerése) a tanszékvezető dönt, annak megszervezése az ő feladata. 

e)  A pályázati cél teljesült, ha a habilitációra (MTA doktori fokozatra) pályázó a habilitációs (MTA 

doktori) folyamat indításról a kari vezetést a Habilitációs Bizottság (MTA Doktori Tanács) ér-

tesítő levelének másolatának benyújtásával értesíti, illetve a PhD/DLA fokozatra pályázó a 

disszertáció benyújtásáról az illetékes DI értesítő levelét bemutatja. 

(2)  A Kar PhD / DLA fokozatszerzés támogatása esetén hat havi tanársegédi, habilitáció vagy MTA 

doktori eljárás támogatása esetén hat havi adjunktusi fizetéssel (munkaadói járulékkal növelt) 

megegyező összeget ad át a tanszék részére. Amennyiben a vállalások nem teljesülnek (pl. a 

mentesítés nem valósul meg, a disszertáció nem kerül benyújtásra, a habilitációs folyamatot a 

jelölt megszakítja, vagy a PhD/DLA doktori eljárás nem elindítható), akkor a pályázat során a 

jelölt tanszékének átadott összeg a kari költségvetésben rögzített kamattal együtt a Kar számára 

visszajár. 

(3)  A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

– pályázó rövid szakmai életrajza, 

– a megcélzott fokozat (szabályzat(ok)ban rögzített) minimumkövetelményeinek pályázóra 

számított számszerű értékei (a pályázat idején a minimumkövetelmények teljesítése még 

nem szükségszerű, de meggyőzően kell igazolni, hogy azok egy éven belül teljesíthetőek, pl: 

befogadott, de még meg nem jelent folyóiratcikk ilyen, valószínűsítő körülményt jelent.) 

PhD/DLA fokozatszerzésre irányuló pályázat esetén a pályázó mutassa be a fokozatszerzési 

eljárásban előírt követelményeket milyen mértékben teljesíti. 

– rövid ismertetés arról, hogy a pályázó mely egyetemi feladatait adja át mások számára a félév 

folyamán, és mely feladat nem átadható (pl: tanszékvezetés). 

– tanszékvezetői (tanszékvezető pályázó esetén dékáni) támogató nyilatkozat. 

(4)  A pályázatokat elektronikusan a tudományos dékánhelyettesnek (tdh@epitesz.bme.hu), és egy 

példányban kinyomtatva a Dékáni Hivatalba kell benyújtani. 

A pályázatok benyújtási határideje: a pályázat évét megelőző év december 1 (döntés decem-

ber 15-ig) a tavaszi félévre, illetve a pályázat évében június 15. (döntés július 1-ig) az őszi fél-

évre. 

(5)  A kari támogatás odaítéléséről az illetékes doktori iskola vezető véleményének ismeretében a 

dékán és a tudományos dékán-helyettes közösen dönt. A döntés vagy a támogatás megítélést, 

vagy annak elutasítását tartalmazhatja. 

(6)  A kereten megmaradó összeg terhére a tanszékek támogatásban részesíthetők a fokozatszerzési 

támogatásban nem részesült, sikeresen megvédett doktori fokozatok és habilitációk alapján. A 

felosztásról a dékán dönt. A döntés figyelembe veszi a fokozat minősítését, a fokozatszerző élet-

korát. 

(7)  Döntési / rangsorolási szempontok: 

– heti max. három  órányi reguláris képzésben való részvétel, 

– heti összesen max. egy napi, nem a disszertáció elkészítéssel összefüggő elfoglaltság, 
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– előnyben részesül a magasabb fokozat megszerzésére pályázó;  azonos fokozat esetén a mi-

nimumkövetelményeket nagyobb mértékben teljesítő, továbbá a várható nyugdíjazásig hosz-

szabb hátralévő idővel rendelkező pályázó.  

2018. december 3. 

          Alföldi György DLA 

           dékán 


