
  
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Építészmérnöki Kar 

 
A Jövő Alap publikációs 
keretének eljárásrendje  

 

Előzmény 

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

tásáról döntött. A Jövő Alap b) eleme a publikációs tevékenység támogatása, 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 nemzetközi publikációk és tervpályázati eredmények 

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

relépésének, 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.   

1.§  Publikációk támogatása 

A publikációs keret egyik célja rangos folyóiratban megjelenő publikáció megjelentetésével és 

láthatóságának növelésével kapcsolatos, objektív költségek térítése. 

a)  Kizárólag WOS, Scopus, Iconda vagy ASCE adatbázisokban szereplő, idegen nyelvű folyóirat-

ban megjelenő publikációkkal kapcsolatos költségek térítésére lehet pályázni. 

b)  A támogatás odaítélésének feltétele a folyóirat bírálat utáni, pozitív befogadó nyilatkozata a 

publikáció elfogadásáról.  

c)  A megjelentetés költsége jelentheti a folyóirat által esetlegesen kért díjat (pl.: publication 

fee), továbbá a színes megjelenés költségét is. Nyelvi lektorálás, vagy fordítói díj nem támo-

gatható. 

d)  A láthatóság növelése érdekében az Open Access megjelenés díja téríthető. 

e)  Konferenciacikkhez vezető konferencia-részvétel esetén a részvételi díj abban az esetben 

téríthető, amennyiben az MTA követelményeinek1 megfelelő konferenciacikk jelenik meg, 

és a konferenciacikkeket tartalmazó kiadvány az a) pontban szereplő kitételeknek megfelel. 

Konferencia-részvétellel kapcsolatos egyéb költségek (utazás, szállás) nem téríthetőek. Kon-

ferencia-részvétel támogatása a regisztráció idején is támogatható, ez esetben a konferen-

cia cikket utólag, a támogató döntésben megnevezett határidőig be kell mutatni. Amennyi-

                                                           
 

1 A konferenciacikk minimum 4 oldal terjedelmű, ISBN számmal rendelkező kötetben megjelent cikk. 
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ben akár a konferencia-részvétel, akár a konferenciacikk megjelenése meghiúsul, akkor a 

támogatást a Kar részére a kolléga tanszékének meg kell térítenie. 

2.§  Tervpályázati részvétel támogatása 

A publikációs keret másik célja az Építészmérnöki Kar, vagy annak valamely tanszéke nevében 

beadott tervpályázat objektív költségek térítése. 

a)  A támogatás odaítélésének feltétele hazai pályázatesetén legalább megvétel elérése a 

tervpályázaton. Nem hazai kiíróval rendelkező, nemzetközi tervpályázat esetén a részvétel 

az eredménytől függetlenül támogatható. 

b)  Kizárólag a pályázat nevezési díja téríthető, anyagköltség elszámolására nincs mód. 

3.§  Kiemelkedő TDK munka publikációjának támogatása 

(1)  A keretre a kari TDK konferencián 1. és 2. díjat kapott dolgozat szerzője (szerzői) és témaveze-

tőjük közösen is nyújthat be pályázatot, ha a dolgozatot folyóiratban szeretnék publikálni, vagy 

- nem BME szervezésű - konferencián bemutatni.  

(2)  Folyóirat publikáció esetén az 1§ rendelkezései szerint kell eljárni. 

(3)  Konferencia-részvétel esetén a támogatás feltétele, hogy a dolgozat legalább egy hallgató szer-

zője és témavezetője részt vegyen a konferencián. A konferencia-részvétel díja, az utazás és a 

szállás költsége is pályázható, mind a hallgató(k), mind a témavezető részére. Feltétel továbbá, 

hogy a konferencia absztraktjai vagy ISBN számmal rendelkező kötetben, vagy online elérhető-

séggel megjelenjenek. 

4.§  A támogatás további feltételei és az igénylés menete 

(1)  A publikációs keretből nyújtható támogatás alapja az 1§, 2§ vagy 3§ szerint igazolható, objektív 

költség teljes (adókat tartalmazó) összege. Több szerzős publikációk, tervpályázatok esetén 

csak akkor nyújtható támogatás, ha a szerzők legalább negyede az Építészmérnöki Kar főállá-

sú oktatója, kutatója, tanára vagy doktorandusza. (Félállású oktatók feles súllyal veendők fi-

gyelembe.) Más forrásból (pl: OTKA, NKA) részlegesen fedezett költségek kiegészítése is támo-

gatható. A publikációs keret legfeljebb 30%-a fordítható konferencia-részvétel támogatására 

(ide nem értve a 3§ szerinti támogatást). 

(2)  A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

a)  A publikáció kézirata és folyóirat pozitív, befogadó nyilatkozata, vagy a tervpályázat portfo-

liója és hazai pályázat esetén annak eredménye, 3§ szerinti pályázat esetén a KTDB elnöké-

nek támogató nyilatkozata 

b)  Az igényelt költség és indoklása 

(3)  A pályázat folyamatosan benyújtható. Hazai tervpályázat esetén a támogatás utófinanszírozá-

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

egy példányban kinyomtatva a Dékáni Hivatalba kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatos 

döntést a benyújtástól számított legfeljebb 15 munkanapon belül kell meghozni. 

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

tés az igényelt összeg részleges térítéséről is szólhat.  

(5)  Döntési / rangsorolási szempontok: 

a)  előnyben részesül a rangosabb (magasabb impakt faktorú) folyóiratban megjelenő publiká-

ció és a rangosabb (lehetőleg nemzetközi) tervpályázaton elért eredmény 

b)  előnyben részesül a saját korábbi munkásságot jelentősen meghaladó publikáció, 
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c)  előnyben részesül a kari tudományos ill. alkotó tevékenységek nemzetközi láthatóságát elő-

segítő publikáció, 

d)  előnyben részesül a kiegészítő támogatásra pályázó (más forrással is rendelkező) publikáció. 

 

 

 

2018. december 3. 

 

Alföldi György DLA 

dékán 

 


