
  
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Építészmérnöki Kar 

 
A Jövő Alap fokozatszerzési és alkotói szabadságot támogató 

keretének eljárásrendje  

 

Előzmény 

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

tásáról döntött. 2019 –ben került bevezetésre az alkotói szabadság támogatása a korábbi fokozatszer-

zési támogatás továbbfejlesztésével. Jelen eljárásrend ezen keret felhasználhatóságát rögzíti. A keret 

létrehozását az ÉPK tudományos teljesítményének egyetemen belüli jelentős elmaradása indokolta. A 

keretek 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.§  Általános szabályok 

(1)  Alkotói szabadság a 18/2017. (VIII.15.) számú Rektori és Kancellári Közös Utasítás feltételeinek 

betartásával vehető igénybe.   

(2)  A Kari alap a pályázó tanszékét támogatja, hogy a pályázó helyettesítése zökkenőmentes le-

gyen. A helyettesítés módjáról (pl.: külsős oktató bevonása vagy főállású dolgozók többletmun-

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

(3)  A Kar PhD / DLA fokozattal rendelkező támogatása esetén a pályázat idejére az adjunktusi, 

egyéb esetben tanársegédi fizetéssel (munkaadói járulékkal növelt) megegyező összeget ad át 

a tanszék részére. Az ezen felül álló összeg biztosítása a tanszékvezető felelőssége. 

(4)  A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó a benyújtási határidőt megelőző 60 

hónapban nem részesült a Jövő Alap Alkotói szabadságot segítő támogatásában. A Kar számára 

visszatérített támogatást a 60 hónapos időszak vizsgálatánál nem kell számításba venni. 

2.§  Fokozatszerzés támogatásának feltételei 

(1)  Fokozatszerzésre készülő pályázó esetén a kar azokat a pályázatokat támogatja, melyek legfel-

jebb 6 hónap hosszúságúak, és melyekben a pályázó vállalja, hogy a PhD/DLA/MTA doktori disz-
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szertáció, illetve a habilitációs pályázat legkésőbb a támogatott időszak utolsó napja utáni hato-

dik hónapot követő első ülésre benyújtásra kerüljön a Kar megfelelő szervéhez, illetve az MTA-

hoz. A határidő elmulasztása esetén a pályázat sikertelen.  

(2)  Habilitációs / MTA doktori eljárásoknál a pályázónak vállalnia kell, hogy benyújtás után az elin-

dított folyamat visszavonását nem kezdeményezi. 

(3)  Más, akár egyetemi, akár azon kívüli Doktori Iskolában tervezett fokozatszerzés nem támogat-

ható.  

(4)  A pályázónak meggyőzően be kell mutatni, hogy a fokozatszerzési folyamat lefolytatásának 

nem lesz akadálya. 

(5)  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) értesítő 

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

benyújtásáról az illetékes DI értesítő levelét bemutatja. 

(6)  A pályázó egyetemi feladatai alól részlegesen mentesül. Heti legfeljebb három órányi oktatási 

feladata lehet a reguláris képzésben, és legfeljebb heti egy napi, nem a disszertáció elkészítés-

sel összefüggő feladata. 

(7)  Fokozatszerzésre készülő pályázó a pályázott időszakban korábbi teljes illetményét kapja. 

 

3.§  Nem fokozatszerzésre irányuló pályázatok feltételei 

(1)  Fokozatszerzésre nem készülő pályázó esetén a kar 3-7 hónapra nyújthat támogatást, melynek 

célja, hogy a pályázó külföldi intézményben kutatómunkát végezzen. 

(2)  A pályázó PhD vagy DLA fokozattal kell, hogy rendelkezzen. 

(3)  A pályázó lehetőség szerint valamennyi egyetemi feladata alól mentesül. 

(4)  A pályázó a távolléti díjnak megfelelő illetményt kapja, melyet más forrásokból kiegészíthet. 

(5)  A támogatott időszakban végzett kutatómunka publikálása esetén fel kell tüntetni a kart mun-

kahelyként, illetve a kutatás támogatójaként is. 

 

4.§  Benyújtás és értékelés módja 

(1)  A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

– pályázó rövid szakmai életrajza, 

– a pályázó munkaterve 

– fokozatszerzési szándék esetén a megcélzott fokozat (szabályzat(ok)ban rögzített) minimum-

követelményeinek pályázóra számított számszerű értékei. A pályázat idején a minimumköve-

telmények teljesítése még nem szükségszerű, de meggyőzően kell igazolni, hogy azok egy 

éven belül teljesíthetőek.  

– nem fokozatszerzésre irányuló pályázat esetén a meglátogatandó kutatóhely és fogadó sze-

mély megnevezése; az ugyanerre az időszakra megpályázott egyéb támogatások felsorolása; 

a pályázó által a pályázat évét megelőző 5 évben elért pontszám a pályázó szakterületének 

megfelelően az Építészmérnöki Tudományok, Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács vagy 

az Építőművészeti Doktori Iskola Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács pontozási rendsze-

rében; a pályázatot megelőző 5 évben a karon végzett szakmai és közéleti tevékenység rövid 

bemutatása 
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– a korábban alkotói szabadságra és fokozatszerzésre kapott kari támogatások felsorolása 

– 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. 

(2)  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 félévét megelőző év december 1 (döntés decem-

ber 15-ig) a tavaszi félévre, illetve június 15. (döntés július 1-ig) az őszi félévre. 2019-ben a be-

adás határidő december 15-re módosul. 

(3)  A kari támogatás odaítéléséről az illetékes doktori iskolavezető véleményének ismeretében a 

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

vagy annak elutasítását tartalmazhatja. 

(4)  Döntési / rangsorolási szempontok: 

– fokozat megszerzésére irányuló pályázat esetén előnyben részesül a minimumkövetelménye-

ket nagyobb mértékben teljesítő, továbbá a várható nyugdíjazásig hosszabb hátralévő idővel 

rendelkező pályázó. 

– nem fokozatszerzésre irányuló pályázat esetén előnyben részesül az, akinek az elmúlt 5 év-

ben elért pontszámának a habilitációs minimumkövetelményekhez viszonyított értéke ma-

gasabb; aki az elmúlt öt évben jelentős, és a kar számára fontos vezetői vagy egyéb feladatot 

vállalt; aki színvonalas munkatervet ad be, és ebben konkrét vállalásokat tesz; a jelentős 

presztízsű kutatóhelyre utazó pályázó; az a pályázó, akinek a megélhetéséhez szükséges a 

kari támogatás; illetve az, aki korábban nem, vagy régebben vette igénybe ugyanezt a támo-

gatást. 

 

2019. november 28. 

          Alföldi György DLA 

           dékán 


