
 

 

Magyarázat 

a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatás  

mértékének meghatározására 

 

Ezzel a dokumentummal az a célunk, hogy segítsük az 1/2022. (VII.01.) számú Dékáni Utasítás 

értelmezését. 

 

A cikkre vonatkozó támogatás mértéke 

A támogatás meghatározása a cikkre vonatkozó teljes 𝑇 támogatási összeg megállapításával 

kezdődik, az Utasításban rögzített felső korlátok alkalmazásával. Ezután számítandó a támogatásra 

jogosult szerzők részesedése a szerzőségük arányában, majd az így kiszámított összegre 

ellenőrzendő a támogatott szerzőre vonatkozó maximális összeghatár.  

Például egy Q1-es folyóirat JCR-féle impaktfaktora IF = 4,300. Egy ebben megjelent cikkre 

vonatkozó IF  750 000 Ft támogatási összeg 3 225 000, mely a cikk kategóriájának megfelelő 

plafonba ütközik (Q1-es cikk esetén 2 000 000 Ft), ezért ebben az esetben 𝑇 = 2 millió Ft. 

Egyszerzős cikk esetén ez az összeg a támogatott szerzőre vonatkozó maximális értékbe ütközik, 

így a támogatás mértéke 1 200 000 Ft. Ugyanezen cikk után 50%-os szerzőhányad esetén a 

támogatás mértéke 1 000 000 Ft lenne.  

Például egy Q2-es folyóirat JCR-féle impaktfaktora IF = 3,500. Egy ebben megjelent cikkre 

vonatkozó IF  750 000 Ft támogatási összeg szintén a plafonba ütközik, ezért ebben az esetben 𝑇 

= 2 millió Ft. Egy 1/3 szerzőségi arányú posztdoktor támogatása pedig 666 667 Ft. Ez az összeg 

nem ütközik a támogatott szerzőre vonatkozó maximális értékbe, így a támogatott ezt az összeget 

megkapja. 

Például egy Q2-es folyóirat JCR-féle impaktfaktora IF = 2,100. Egy ebben megjelent cikkre 

vonatkozó IF  750 000 Ft támogatási összeg 1 575 000 Ft. Egy 1/3 szerzőségi arányú posztdoktor 

támogatása pedig 525 000 Ft. Ez az összeg nem ütközik a támogatott szerzőre vonatkozó 

maximális értékbe, így a támogatott ezt az összeget megkapja.  

Cikkenként több támogatott 

Itt is egy példával szemléltetjük a támogatás megoszlását a szerzők között. Ebben Posztdok Péter 

és Posztdok Pál teljesítik a szerzőre vonatkozó összes feltételt, Kolléga Károly viszont nem, azaz 

nincs PhD fokozata, vagy a PhD fokozatát 60 hónapnál régebben szerezte, vagy betöltötte a 35 

évet, stb. Egy közös cikkük szerzőségi megoszlása: 

• Posztdok Péter: 0,6 

• Posztdok Pál: 0,2 

• Kolléga Károly: 0,2 

Ebből következik, hogy erre a cikkre Péter 0,6 𝑇, Pál pedig 0,2 𝑇 összegű támogatásra jogosult. 

Ha kettejük közül csak Péter nyújtja be az igényét, támogatása akkor is 0,6 𝑇. 

 



 

 

A Különdíj megoszlása több támogatott esetén 

A Különdíjjal többlettámogatás jár a szerzőknek a kari publikációs támogatáson felül.   

Ha csak egyetlen támogatott szerzője volt a cikknek a 3. § szerinti feltételek alapján, akkor ő kapja 

a teljes többlettámogatást, tehát a 3 000 000 Ft-ot.  

Ha több támogatott szerzője volt a cikknek, akkor közöttük a szerzői részesedésük arányában oszlik 

meg a többlettámogatás. Az előző példában Péter a többlettámogatás 0,6/0,8 részét kapja, Pál pedig 

a 0,2/0,8 részét. 

 


