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A Kar Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) 8. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a minőségi publikációs tevékenység ösztönzése és ezzel a posztdoktori kutatási
lehetőségek fejlesztése érdekében kari posztdoktori támogatási rendszer – kari eszközök és források
segítségével történő – elősegítésére az alábbi Utasítást adom ki:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
Az Utasítás célja
(1)

Jelen Utasítás célja, hogy anyagi támogatással díjazza a publikációkkal mért, eredményes
posztdoktori tudományos teljesítményt.
2. §
Az Utasítás hatálya

(1)

Jelen Utasítás személyi hatálya kiterjed a támogatás működtetésében résztvevő munkatársakra
és szervezeti egységekre, illetve a támogatás részletes feltételrendszerében meghatározott
támogatandó körbe tartozó személyekre.

(2)

Jelen Utasítás tárgyi hatálya a posztdoktori tudományos teljesítményre terjed ki. Posztdoktori
időszaknak jelen Utasítás alkalmazásában a PhD vagy DLA fokozat megszerzése utáni 5 év
minősül.

II. FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
3. §
A támogatás jogosultsági feltételei
(1)

Az előre meghirdetett összegű támogatás minden olyan cikkre jár, amely eleget tesz az összes
alábbi feltételnek:
a)
tudományos folyóiratban online megjelent, azaz nyilvánosan letölthető, és az online
megjelenés időpontja a támogatási időszakra (2019. 01. 01. – 2019. 12. 31.) esik,
b)
teljes terjedelmű, azaz „scientific paper” vagy „full paper” (tehát pl. tartalmi kivonat,
vagy rövid közlemény nem fogadható el),
c)
a cikk a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) nyilvántartásában szerepel és
d)
a folyóirat impaktfaktorral rendelkezik.

(2)

Az Utasítás 3. § (1) bekezdés a)-d) pont szerinti feltételek maradéktalan teljesülése esetén a
folyóirat lehet Open Access is és a szerzőktől fogadhat el publikációs díjat.

(3) A támogatásra az a szerző – vagy akár több szerző is – jogosult, aki megfelel az alábbi
feltételeknek:
a)
PhD vagy DLA fokozattal rendelkezik,
b)
a cikk online megjelenése idején nem töltötte be a 35 éves életkort,
c)
a cikket a PhD vagy DLA fokozatának megszerzése után írta, és a doktori értekezésében
nem hivatkozik rá,
d)
a cikk online megjelenése a fokozatszerzését követő 5  12 hónapos időszakra esik,
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e)
f)

a támogatási igény bejelentése időpontjában a Kar vagy a Karon működő MTA
Kutatócsoport teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozója,
a cikk a munkahelyeként a Kar egyik szervezeti egységét jelöli meg és az MTMT
adatbázisa is ugyanezt a szervezeti egységet tartja nyilván a cikk adatmezőiben a szerző
intézményeként.

(4)

Ha a szerző ezt a támogatási kérelemben kéri, a figyelembe vett életkora csökkenthető a cikk
megjelenése előtt szülési szabadságon és főállásban gyermekneveléssel eltöltött hónapokkal.
Ez a csökkentett életkor kell, hogy megfeleljen a (3) bekezdés (b) pontja szerinti feltételnek.

(5)

Egy szerzőnek egy naptári évben online megjelent cikkei közül maximum három jogosult a
támogatásra.

(6)

Egy cikk után egy szerző nem kaphatja meg többször a támogatást, későbbi támogatási
időszakokban sem.

(7)

Az a cikk támogatható, amelyben
a)
a cikkben a támogatást igénylő szerző nevéhez rendelt egyetem és szervezeti egység neve
úgy jelenik meg, ahogy azt a kari SzMSz 2. § (3) bekezdése meghatározza, magyar
cikkben magyarul, idegen nyelvű cikkben angolul. A teljes nevet ki kell írni, rövidítés
csak indokolt esetben megengedett (pl. akkor, ha a folyóirat kötelezővé teszi),
b)
a támogatást igénylő szerző e-mail címe a hivatalos epito.bme.hu végződésű, ha az
megjelenik a cikkben.
4. §
A támogatás mértéke

(1)

A támogatás cikkre vonatkozó nettó mértéke:
a)
külföldi folyóirat esetén IF  1 000 000 forint, de legfeljebb 1 000 000 forint,
b)
belföldi folyóirat esetén IF  500 000 forint, de legfeljebb 500 000 forint.

(2)

IF a folyóiratnak a cikk online megjelenésének évére érvényes impaktfaktora, vagy ha az még
nem ismert, akkor a folyóirat legfrissebb impaktfaktora.

(3)

Ha a cikknek több szerzője van, akkor:
a)
a cikkre minden jogosult szerzőnek csak a szerzői részesedése arányában jár a támogatás,
függetlenül attól, hogy a többi jogosult szerző benyújtja-e a támogatási igényét,
b)
a szerzőségi részesedésről az igénybejelentéshez a szerzők által aláírt nyilatkozatot is
csatolni kell.

(4)

A támogatás mértékének magyarázatát az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. §
A támogatási igény bejelentése és elbírálása, a támogatás kifizetése

(1)

A fentieknek eleget tevő szerzők jogosulttá válnak a támogatásra. A támogatási kérelem a 2.
számú melléklet szerinti űrlap kitöltésével, írásban, zárt borítékban nyújtandó be a Dékáni
Hivatal vezetőjének. A kérelemhez csatolandó:
a)
az online megjelent cikk nyomtatott példánya,
b)
többszerzős cikkeknél a cikk minden szerzője által aláírt nyilatkozat a százalékos
szerzőségi részesedésekről.
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(2)

Minden egyes szerző és minden egyes cikk után külön kérelem nyújtandó be.

(3)

A Dékán által kijelölt eseti bizottság ellenőrzi a jogosultságot és meghatározza a támogatás
mértékét, amelyről a Dékán határoz.

(4)

Az igény benyújtását követő 30 napon belül a Dékáni Hivatal értesíti a bejelentőket az elbírálás
eredményéről és a támogatás kifizetéséről.

(5)

A támogatás havi részletekben kerül átutalásra. A havi részlet mértéke egyénileg kerül
megállapításra, az egyetemi belső pénzügyi szabályozásnak megfelelően.
6. §
„Kiemelkedő cikk” különdíj

(1)

A csúcsteljesítményt a Kar a „Kiemelkedő cikk” különdíjjal (a továbbiakban: Különdíj) és a
vele járó kiemelt pénzjutalommal kívánja elismerni és szorgalmazni.

(2)

Az 5. § (4) bekezdése szerint támogatást nyert cikkek közül azok a cikkek automatikusan
pályáznak a Különdíjra, amelyeknek a folyóiratát az MTMT valamelyik szakterületen a legjobb
10%-ba sorol, azaz a presztízse az adott szakterületen D1-es. Csak az a cikk pályázhat, amelyik
nem nyert korábban Különdíjat.

(3)

A Különdíj kizárólag abban az esetben kerül odaítélésre, ha egy adott támogatási időszakban
legalább három cikk pályázik rá.

(4)

Ha a (3) bekezdés feltétele teljesül, akkor a Kar dékánja a támogatási időszak végét követő
hónapban, 2020. januárban egy három tagból álló eseti bizottságot jelöl ki arra, hogy a pályázó
cikkek közül javaslatot adjon a Különdíjra érdemes cikkre. A bizottság javaslata alapján a
Különdíjról a Dékán határoz. A Dékán fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy a Különdíjat
egyik cikknek sem ítéli oda.

(5)

A Különdíjjal összesen 1 000 000 forint többlettámogatás jár a szerzőknek a kari publikációs
támogatáson felül.
a)
Ha csak egy támogatott szerzője volt a cikknek a 3. § szerinti feltételek alapján, akkor ő
kapja a teljes többlettámogatást.
b)
Ha több támogatott szerzője volt a cikknek, akkor közöttük a szerzői részesedésük
arányában oszlik meg a többlettámogatás.

(6)

Az igény benyújtását követő 30 napon belül a Dékáni Hivatal értesíti a Különdíj támogatott
szerzőit a Különdíj odaítéléséről és a többlettámogatás kifizetéséről.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. §
Záró rendelkezések
(1)

A jelen Utasítás aláírásának napján lép hatályba.

(2)

A jelen Utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori
publikációs támogatásáról szóló 3/2018. (I. 01.) számú dékáni utasítás hatályát veszti.
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(3)

A jelen Utasítás megtalálható az alábbi oldalon
https://epito.bme.hu/szabalyzatok

(4)

A jelen Utasítást az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala gondozza.

Budapest, 2019. január 1.

Dr. Dunai László
Mellékletek:
1. számú melléklet: Magyarázat a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatás
mértékének meghatározására
2. számú melléklet: Posztdoktori publikációs támogatási kérelem
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