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1. sz. melléklet a(z) 1/2022. (VII.01.) sz. Dékáni Utasításhoz 

 

 

 

BME Építőmérnöki Kar 

 

Posztdoktori publikációs támogatási kérelem 

 

Támogatási időszak: 2022.07.01. – 2022.12.31. 

 

 

 

A cikk: 

 

Szerzők, vesszővel elválasztva  

Cím  

Folyóirat teljes neve  

Évfolyam, kötet, oldalszám  

Online megjelenés időpontja  

Az online megjelenés a támogatási 

időszakba esik-e? 

(I / N?) 

DOI  

JCR impaktfaktor az online 

megjelenés évében1 

 

A cikk szerepel-e az MTMT 

nyilvántartásában? 

(I / N?) 

A cikk legmagasabb presztízs-

besorolása az MTMT 

nyilvántartásában2 

 

 

1 Ha ez még nem ismert, akkor a legfrissebb impaktfaktor az elmúlt két éven belül. 

2
 Q3, Q2, Q1 vagy D1. 
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A támogatást igénylő szerző: 

 

Név:  

Szerzőségi arány a cikkben (%)3  

Beosztás:   

Tanszék (szervezeti egység):  

Jelenleg a BME Építőmérnöki Kar vagy a karon 

működő MTA kutatócsoport teljes munkaidőben 

foglalkoztatott dolgozója? 

(I / N?) 

A PhD/DLA fokozat odaítélésének időpontja4  

A fokozatot kiadó egyetem5  

Az odaítélés és a cikk online megjelenése között 

eltelt hónapok száma (≤ 60) 

 

Születés dátuma  

Figyelembe kívánja-e venni a szülési 

szabadságon és főállásban gyermekneveléssel 

töltött időt? 

(I / N?) 

Szülési szabadságon és főállásban 

gyermekneveléssel töltött hónapok száma a cikk 

online megjelenése előtt6 

 

Betöltött életkor a cikk online megjelenése 

idején, a szülési szabadságon és a főállásban 

gyermekneveléssel töltött idővel csökkentve, ha 

ezt kéri (≤ 35) 

 

A PhD/DLA értekezésében vagy tézisfüzetében 

hivatkozik-e a cikkre? 7 

(I / N?) 

A cikkben hozzárendelt munkahely  

A cikkben hozzárendelt email-cím  

 

Kelt: Budapest, 2022. ……………. 

 

         …………………… 

         a kérelmező aláírása 

Csatolandó mellékletek:  

1) Az online megjelent cikk nyomtatott példánya. 

2) Többszerzős cikkeknél nyilatkozat minden szerző százalékos részesedéséről, minden 

szerző által aláírva. 

3) Hivatalos igazolás a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött 

időszakokról, ha kéri a 3. § (4) bekezdése szerinti csökkentést. 

 

A pályázatot a mellékletekkel együtt egy pdf file-ba összefűzve, aláírva kell a 

posztdok.tamogatas@emk.bme.hu címre benyújtani.  

 
3 Ha több szerző van, akkor csatolni kell a nyilatkozatot a szerzői részesedésekről. 
4 www.doktori.hu alapján 
5 www.doktori.hu alapján 
6 Csak akkor kell kitölteni, ha a szülési szabadság és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával 

csökkenteni kívánja a figyelembe vett életkorát a 3. § (3) bekezdése szerint. Ebben az esetben hivatalos 

igazolást kell csatolni a szülési szabadság időszakairól. 
7 www.doktori.hu alapján 
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