
  
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Építészmérnöki Kar 

A Jövő Alap kutatási-alkotási 
keretének eljárásrendje  

Előzmény 

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

tásáról döntött. A Jövő Alap 2019-től megjelenő új i) eleme a kutatási és alkotási tevékenység támo-

gatása, jelen eljárásrend ezen keret felhasználhatóságát rögzíti.  

A keret létrehozását (a fokozatszerzést, a Doktori Iskolákat és a Periodica Polytechnica Architecture 

folyóiratot támogató keretekkel együtt) az ÉPK tudományos teljesítményének egyetemen belüli je-

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

 

Alapelvek 

● csak számszerűsíthető, mérhető teljesítmény téríthető, 

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

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

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

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

válóság számít, tanszékek közötti normálásra nincs mód, 

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

munkavállalói és doktorandusz hallgatói pályázhatnak.   

 

Részletes szabályok 

1.§  A támogatás feltételei 

(1)  A kutatási keret célja kis léptékű, más pályázatokkal nem támogatott kutatási, alkotási tevé-

kenységgel kapcsolatos objektív költségek térítése, a nagyobb pályázatokon való sikeres sze-

repléshez szükséges kutatói és alkotói aktivitás, illetve a későbbi fokozatszerzések elősegítése. 

(2)  A támogatás elnyerésének feltétele az alábbiak valamelyikének teljesülése: 

a)  a pályázó publikációi és/vagy kiemelkedő műszaki alkotásai az Építészmérnöki Tudományok, 

Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács habilitációs eljárásokra vonatkozó követelmény-

rendszerében definiált Q pontból minimum 1 pontot érnek el és van köztük impakt faktoros 

folyóiratcikk. 

b)  A pályázó publikációi és alkotásai az Építőművészeti Doktori Iskola Habilitációs Bizottság és 

Doktori Tanács pontozási rendszerében minimum 10 pontot érnek el az alábbi kategóriák-

ban: pályázatokon elért eredmények, kiállítások, tudományos könyvek, folyóiratcikkek, kon-

ferenciakiadványban megjelent cikkek, és ebből legalább 1 pontot az alábbi kategóriák va-

lamelyikében: pályázatokon elért eredmények, kiállítások.  

(3)  A (2) pontban részletezett pontszámításnál csak olyan tételek vehetők figyelembe, amelyek a 

benyújtás évében vagy az azt megelőző két naptári évben keletkeztek (publikálás dátuma, kiál-

lítás megnyitója, pályázat eredményhirdetése), és amelyet a Jövő Alap kutatási keretére való 

korábbi sikeres pályázat során még nem vettek figyelembe.  

2.§  A támogatás felhasználhatósága  
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(1)  A támogatás összege legfeljebb 500.000 Ft, mely az eredményhirdetés évét követő naptári év 

végéig használható fel. 

(2)  A támogatás összege kutatáshoz, illetve alkotáshoz szükséges eszközök beszerzésére, szakmai 

utak költségeire (pl. utazás, szállás, konferencia részvételi díj) használható fel az egyetemre 

vonatkozó pénzügyi szabályok figyelembevételével. A pályázathoz nem kell előzetes költség-

tervet mellékelni. 

(3)  Személyi kifizetés, illetve napidíj nem fizethető. 

(4)   Amennyiben a támogatással érintett szakmai út vagy konferenciarészvétel meghiúsul, akkor a 

támogatást a Kar részére a pályázó tanszékének meg kell térítenie. 

(5)  Nem használható fel a támogatás olyan kutatási tevékenységre, melynek b) pontban részlete-

zett költségeinek mindegyikére más forrásból is kapott a pályázó támogatást.  

3.§  Az igénylés és a bírálat szabályai 

(1)  A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

a)  a pályázat segítségével elvégzendő kutatás címe és rövid leírása (300-1000 leütés) 

b)  Az (1)-(2) pontban leírt feltételek teljesítésének bemutatása, a támogatás alapjául szolgáló 

tételek felsorolása a keletkezés évével, publikációk esetén a társszerzők számával (és része-

sedésük arányával ha arról nyilatkoztak), valamint az így elért összpontszám megadása. 

c)  Az előző pontban szereplő tételekről szóló igazolás (pl. link megjelent cikkre, díjjal kapcsola-

tos oklevél másolata 

d)  A pályázó nyilatkozata a pályázatban megadott adatok valódiságáról 

(2)  A pályázat évente egyszer nyújtható be, a benyújtási határidő február 15. A pályázatokat 

elektronikusan a tudományos dékánhelyettesnek (tdh@epitesz.bme.hu), és egy példányban 

kinyomtatva a Dékáni Hivatalba kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatos döntést a benyújtási 

határidőtől számított legfeljebb 30 munkanapon belül kell meghozni. 

(3)  A kari támogatás odaítéléséről a dékán és a tudományos dékánhelyettes közösen dönt. A dön-

tés a maximálisnál kisebb összeg térítéséről is szólhat.  

(4)  Döntési / rangsorolási szempontok: 

a)  előnyben részesül a magasabb pontszámot elért pályázó 

b)  előnyben részesül a saját korábbi munkásságot jelentősen meghaladó teljesítményt felmu-

tató pályázó, 

c)  előnyben részesül a kari tudományos ill. alkotó tevékenységek nemzetközi láthatóságát elő-

segítő tételeket felmutató pályázó 

d)  előnyben részesül habilitációval vagy MTA doktori címmel nem rendelkező pályázó 

2018. december 3. 

 

Alföldi György DLA 

dékán 


