
 

 

Publikációs tevékenység 
ösztönzése 

 

A pályázat célja az oktatók, kutatók publikációjának ösztönzése az EFOP 3.6.3- VEKOP- 

16-2017-0005 azonosítószámú pályázatból finanszírozva. 

A pályázók köre: a Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Karának állományban 

lévő oktatói, kutatói, fiatal kutatói. Fiatal kutató a doktorandusz, doktorjelölt, posztdoktor 

(tanársegéd, adjunktus), akinek az első mester szintű fokozat megszerzésétől maximum 

10 év, második szakirányú mesterképzés vagy kötelező szakvizsga letétele esetén az 

első mester fokozat megszerzésétől 12 év telt el – a szülési szabadságot, illetve GYES, 

GYED időszakot leszámítva. 

A pályázatot a Q minősítésű (Q1-Q4) cikk valamely szerzője nyújthatja be. 

Feltétel: A cikk köszönetnyilvánításban szerepelnie kell a pályázatra való hivatkozásnak: 

Magyar cikk esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 

Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg (a támogatási szerződés száma: 

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005).” 

Angol nyelvű cikk esetén: „The Project is supported by the European Union and co-

financed by the European Social Fund (grant agreement no. EFOP-3.6.3-VEKOP-16-

2017-00005).” 

Továbbá a publikációnak MTMT-ben megtalálhatónak kell lennie és a megjegyzésben 

fel kell tüntetni a pályázati hivatkozást. Egy cikk a pályázat finanszírozásából csak 

egyszer részesülhet (pl. nem lehet elszámolni Tehetségpont esetén elszámolt 

publikációt). 

A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetnie, hogy a cikkben szereplő kari társszerzők (a 

SZIE Élelmiszertudományi Kar dolgozója vagy a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező) milyen arányban vettek részt a publikáció 

elkészítésében és ennek alapján javaslatot kell tennie az 

elnyert pénzösszeg felosztására. 

Évente történik a beadott pályázatok elbírálása.  

A pályázatok elbírálását a Tudományos 
Döntőbizottság végzi.  



 

 

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a 
http://onlinekutatas.szie.hu/index.php/531783?lang=hu címen.  

Pályázati összeg:   

 Q1 minősítésű cikk: bruttó 150 000 Ft/cikk 

 Q2 minősítésű cikk: bruttó 90 000 Ft/cikk 

 Q3 minősítésű cikk: bruttó 60 000 Ft/cikk 

 Q4 minősítésű cikk: bruttó 40 000 Ft/cikk 

A pályázat benyújtási határideje 2020. november 30.   

Kapcsolattartó: 

Dr. Zsomné dr. Muha Viktória,  

e-mail: zsomne.muha.viktoria@szie.hu 

tel:(1)-305-7623  

Dr. Vatai Gyula 

e-mail: vatai.gyula@szie.hu 

tel:(1)-305-7115  
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