
  
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Építészmérnöki Kar 

A Jövő Alap konferenciaszervezést és vendégelőadást  
támogató keretének eljárásrendje  

Előzmény 

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

tásáról döntött. A Jövő Alap h) eleme külföldi előadók meghívását és konferenciák szervezését irá-

nyozza elő. A keret létrehozását az ÉPK láthatóságának és kapcsolati hálójának fejlesztési igénye in-

dokolta.  

Alapelvek 

● csak számszerűsíthető, mérhető teljesítmény téríthető, 

● elsődleges cél a kar nemzetközi beágyazásának erősítése, 

● a cél teljesülését kari szinten vizsgáljuk, ezért a támogatások elosztásánál tanszékek közötti 

normálásra nincs mód. 

1.§  Konferencia szervezés támogatása 

(1)  Karhoz kötődő konferencia szervezésének támogatására a következő feltételek teljesülése ese-

tén lehet pályázni: 

a)  Konferencia-szervezésre kizárólag az ÉPK tanszéke vagy doktori iskolája pályázhat 

b)  A támogatás összege az objektíven igazolható költségek (terembérlet, a konferenciára 

meghívott előadók szállás és utazási költségei) maximum 50%-a lehet. Más (pl.: pályázati) 

forrás megléte esetén is legfeljebb a teljes költség 50%-a, de maximum a forrással nem fe-

dezett hányad támogatható. 

c)  A támogatás feltétele, hogy a konferencia előadóinak legalább 10%-a külföldi és legalább 

30%-a BME-vel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban nem álló szakember legyen 

(azaz az előadók legfeljebb 70%-a lehet BME kötődésű). Feltétel továbbá, a (legalább abszt-

raktokat tartalmazó) konferenciakötet online elérhetősége a konferencia kezdőnapjától.  

d)  A pályázat benyújtásához a tanszékvezetői értekezlet szóbeli tájékoztatása is szükséges. 

e)  A támogatás elnyerése esetén a konferencia szervezőjének vállalnia kell, hogy a konferenci-

án elhangzott előadások legalább 1/10-e a Periodica Polytechnica Architecture folyóirathoz 

kézirat formában közlés céljából benyújtásra kerül.  

(2)  A konferencia-szervezésre rendelkezésre álló összeget a Kar évente egyszer, a  tavaszi félév 

elején osztja fel a határidőre beérkezett pályázatok között. Az igénylés vonatkozhat utófinan-

szírozásra, de megfelelően előkészített jövőbeni (a költségvetési évben záruló) konferencia 

szervezése is támogatható. Ez esetben a pályázati feltételek teljesülését a konferencia záró-

napján ellenőrzi a kar vezetése. Nem-teljesítés, vagy részleges teljesítés esetén a megítélt tá-

mogatás teljesen, vagy részlegesen visszatérítendő a Jövő Alapba. A pályázatok benyújtási ha-

tárideje évente február 15. (döntés február 28.) 

(3)  A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

a)  a konferenciát bemutató részletes anyag tematikával, időpontokkal, előadókkal 

b)  az igényelt költség és indoklása 
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2.§  Külföldi előadó meghívásának támogatása 

(1)  Külföldi előadó meghívására a következő feltételek teljesülése esetén lehet pályázni: 

a)  Kizárólag az Építészmérnöki Kar vezető oktatója által meghívott vendég költségei fedezhe-

tőek. 

b)  A támogatás összege az objektíven igazolható költségek (utazás, szállás) maximum 50%-a 

lehet. Más (pl.: pályázati) forrás megléte esetén is legfeljebb a teljes költség 50%-a, de ma-

ximum a forrással nem fedezett hányad támogatható. 

c)  A támogatás feltétele, hogy a meghívott előadó legalább 1-1, a graduális és a posztgraduális 

képzésben részvevő hallgatók számára meghirdetett, legalább 60 perc hosszú előadást tart 

a Karon.  

(2)  A külföldi előadó meghívása folyamatosan pályázható. A pályázattal kapcsolatos döntést a be-

nyújtástól számított legfeljebb 10 munkanapon belül kell meghozni. 

(3)  A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

a)  a meghívás részleteit bemutató anyag tematikával, időponttal és a meghívott szakmai élet-

rajzával 

b)  az igényelt költség és indoklása 

3.§  A támogatás további feltételei és az igénylés menete 

(1)  A Jövő Alap h) pontjában létesített (és a kari költségvetésben összegszerűen meghatározott) 

keret maximum 30%-a fordítható külföldi előadók meghívására. 

(2)  Ugyanazon személy egyidejűleg (egy költségvetési évben) nem lehet kedvezményezettje a kon-

ferencia-szervezési és a külföldi előadó meghívására szolgáló támogatásnak. 

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

egy példányban kinyomtatva a Dékáni Hivatalba kell benyújtani. 

(4)  A kari támogatás odaítéléséről a vezetői értekezlet véleményének kikérésével a dékán és a tu-

dományos dékánhelyettes közösen dönt. A döntés az igényelt összeg részleges térítéséről is 

szólhat. 

(5)  Döntési / rangsorolási szempontok konferencia szervezés esetén: 

a)  előnyben részesül a rangosabb konferencia szervezésre pályázó(figyelembe véve az adott 

szakterületen az elmúlt öt évben a Karon megszervezett események rangját)  

b)  előnyben részesül a kiegészítő támogatást igénylő (más forrással is rendelkező) pályázó 

(6)  Döntési / rangsorolási szempontok külföldi előadó meghívása esetén: 

a)  előnyben részesül a jelentősebb szakmai elismertségű kollégát meghívó pályázó 

b)  előnyben részesül a kiegészítő támogatást igénylő (más forrással is rendelkező) pályázó 

c)  A Periodica Polytechnica Architecture folyóiratba leadásra kerülő cikk (vagy az elmúlt egy 

évben ott megjelent cikk) a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. A cikk szerzői lehetőleg a 

meghívott és a meghívó fél közösen legyenek (Ha csak az egyikük szerző, az még a bírálati 

előnyt biztosítja.) 

2018. december 3. 

Alföldi György DLA 

dékán 


