
 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Építészmérnöki Kar 

 

Jövő Alap :1. beszámoló 
(a 2015-ös évről) 

 

A BME Építészmérnöki Kar 2015-től kezdődően Jövő Alap néven különböző, célzott 

keretek elkülönítéséről döntött. A tudományos és oktatási minőség javulását a következő 

keretek segítik elő: 
 

a) fokozatszerzés: féléves alkotói szabadság a jelölt számára 

 a tanszék támogatása a kieső oktató helyettesítésének megoldása érdekében MTA 

 doktori fokozatszerzés vagy habilitáció esetén adjunktusi, PhD/DLA fokozat esetén 

 tanársegédi,  hat havi fizetésnek megfelelő keret átadásával 
 

b) publikációk: objektív költségek térítése  

 WOS, Scopus, Scimago adatbázisokban indexelt folyóirat pozitív, befogadó bírálata 

 esetén, page fee, open access díjak térítése, építészeti tervpályázat nevezési díjának 

 térítése, publikációt eredményező konferencia-részvétel részleges támogatása 
 

c) Periodica Polytechnica Architecture: a folyóirat elismertségének javítása 
 

e) nyelvi kompetencia fejlesztése 

 szervezett angol nyelvi továbbképzés az oktatók megfelelő nyelvtudásának elérése 

 érdekében az angol képzés akkreditációs követelményei alapján 
 

h) konferenciaszervezés:  

 kari szervezésű, érdemi külföldi részvétellel megvalósuló konferenciák és külföldi 

 előadók meghívására 
  

A Jövő Alap a), b), c) és h) kerete is a tudományos és alkotó tevékenység célzott 

támogatását és az elért eredmények bemutatásának elősegítését tűzte ki célul. A c) keret az 

év folyamán beolvadt a konferenciaszervezési keretbe1. Az alábbi táblázat a 2015-ben a 

Fokozatszerzési, a Publikációs, a Nyelvi és a Konferencia kereteken megítélt támogatásokról 

ad felvilágosítást. Tájékoztatásul a már elbírált,  2015/2016-os tanév tavaszi félévére 

megítélt fokozatszerzési és nyelvi pályázatok eredményeit is közöljük: 

  

                                                 
1  a Kar a támogatás feltételéül szabta, hogy a konferencián elhangzó előadások 10%-a cikk formájában 

benyújtásra kerüljön a PP folyóirathoz bírálatra. 
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Keret Támogatás célja Megítélt összeg Státusz 

a) fokozatszerzés 

2015 ősz 

3 habilitáció + 

3 PhD/DLA 
8 997 696 Ft teljesítés ellenőrzése: 2016.09. 

b) publikáció 1 IF-os cikk page fee 215 775 Ft teljesült 

e) nyelvi 

kompetencia 

2015 nyár 

2 csoportban (eltérő 

szintek) intenzív 

nyelvtanfolyam 

17 fő részére 

1 100 000 Ft teljesült 

h) konferencia 

(+PP) 

2 workshop 

2 regionális konf. 

1 nemzetközi konf. 

3 211 000 Ft 

1 workshop teljesült, 4 

folyamatban, teljesítés 

ellenőrzése: 2016.07. 

2015 összesen:  13 524 471 Ft  

a) fokozatszerzés 

2016 tavasz 

1 MTA doktori + 

2 habilitáció + 

1 DLA 

6 332 220 Ft 
folyamatban,  

teljesítés ellenőrzése: 2017.01. 

e) nyelvi 

kompetencia 

2015 / 2016 tanév 

3 csoportban (eltérő 

szintek) heti 

nyelvtanfolyam 

34 fő részére 

1 080 000 Ft 
folyamatban, 

tanfolyamok vége: 2016.05. 

 

A három tudományos keretből (a,b és h) 7 tanszék részesült támogatásban, 450.000 és 

2.665.476 Ft közötti értékben. 


