A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi
szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma
Egyéni szakmai
beszámoló

Folyóiratcikkek és
táblázat egyeztetése,
esetleges
l
módosítása
ód í á

Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria
Mertinger Valéria

Továbbítás a
projektvezető
asszisztensének

Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria
Mertinger Valéria

Folyóiratcikkek és
táblázat archiválása

Felelős:
Baumli Beatrix

Elfogadott táblázat
továbbítása Bányai T.
részére

Felelős:
Baumli Beatrix

Folyóiratcikk nyilván‐
tartás
á frissítése
fi íé é
és
feltöltése honlapra

Felelős:
Bányai Tamás

Definíció
Szakfolyóiratban (ISSN számmal) megjelent
cikkek száma. Elektronikus folyóiratok is
elszámolhatóak. Kizárólag azok a cikkek
számolhatóak el, amelyeknél a projektre
történő hivatkozás is megjelenik.

Dokumentálás
A megjelent cikket 1 példányban papíralapon
és elektronikusan is le kell adni (a
szerzőtársaknak a cikk első oldalát és azt az
oldalt kell leadni, ahol az előírt projekt
hivatkozás fel lett tüntetve). A megjelent
cikket szkennelve a folyóirat borítójával
együtt kell leadni; elektronikus megjelenés
esetén az elérhetőség megadásával, CD‐n való
megjelenés esetén a CD‐borító másolatával
együtt kell leadni a kinyomtatott cikket.
Többszerzős cikk esetén le kell adni a szerzői
arányokra vonatkozó listát (összeg 100%).

Nyilvántartás
Excel alapú nyilvántartás, mely tartalmazza a
bibliográfiai adatokat (szerző
(szerző, cím
cím, folyóirat
folyóirat,
kötetszám, lapszám, oldalszám) és egy rövid
szöveges összefoglalót. A nyilvántartást a
honlapon közzé kell tenni.

I dikát vállalt
áll lt é
ték
Indikátor
értéke:
1. év: 600
2. év: 1302

A konstrukció támogatásával megjelent hazai és
nemzetközi monográfiák száma
Egyéni szakmai
beszámoló

Monográfia nyomdai
munka előtti ellenőrzése
f
formai
i szempontokból
kból

Felelős:
Bányainé Tóth Ágota
Simon Andrea

Monográfia küldése
nyomdába

Felelős:
Bányainé Tóth Ágota
Simon Andrea

Definíció
Nyomtatott vagy elektronikus formában, ISBN
számmal megjelent monográfiákat lehet
elszámolni. Könyv, könyvfejezet
monográfiának minősül. Itt számolható el
doktori, vagy nagydoktori értekezés is.
Kizárólag azok a monográfiák számolhatók el,
amelyeknél a projektre történt hivatkozás is
megjelenik.

Dokumentálás
A monográfiát 1 példányban nyomtatott
formában és elektronikusan is le kell adni.

Monográfia átvétele a
nyomdától

Felelős:
Szemmelveisz Tamás

Monográfia adatainak
továbbítása Bányai T.
részére

Felelős:
Bányainé Tóth Ágota
Simon Andrea

Monográfia nyilvántartás
f i í é ffeltöltése
frissítése,
l öl é a
honlapra

Felelős:
Bányai Tamás

Nyilvántartás
A leadott és elfogadott monográfiákról egy
Excel alapú nyilvántartást kell vezetni, amely
tartalmazza a bibliográfiai adatokat (szerző,
cím, kiadó, oldalszám, stb.) A nyilvántartást a
honlapon közzé kell tenni.

Indikátor vállalt értéke:
1.
1 év: 3
2. év: 10

A projektek eredményeként benyújtott
szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom) száma

Egyéni szakmai
beszámoló

Szabadalmi
d k
dokumentáció
á ió
ellenőrzése

Továbbítás a
projektvezető
asszisztensének

Felelős:
Béres
é Lili
ili
Mádainé Üveges Valéria

Definíció
Csak az elbírálását végző intézményhez
benyújtott szabadalmi, oltalmi, mintavédelmi
oltalmi kérelem fogadható el.

Dokumentálás
o u e tá ás
Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria

A benyújtott és befogadott szabadalmi
kérelem dokumentációjának másolatát kell
leadni.

Nyilvántartás
Egyetemi nyilvántartás a TNO‐on.

Döntés szabadalom
befogadásáról

Szabadalmi dokumen‐
táció archiválása,
archiválása
táblázat aktualizálása

Felelős:
Szemmelveisz Tamás
Dobróka Mihály

Felelős:
Baumli Beatrix

Indikátor vállalt értéke:
1. év: 0
2. év: 6

A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma

KK beszámolók
TM beszámolók

K+F projekt dokumen‐
táció ellenőrzése,
táblázat aktualizálása

Dokumentáció és táblá‐
zat továbbítása projekt‐
vezető asszisztenséhez

K+F projekt
dokumentáció és
táblázat archiválása

Felelős:
Gácsi Zoltán
Bányai Tamás

Felelős:
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit
Rajhárd Bettina

Felelős:
Baumli Beatrix

Definíció
A projektben támogatott kiemelt kutatási
területeken a projekt tevékenységeihez
létrejövő külső
kapcsolódó vagy az által létrejövő,
szereplővel együtt vagy belső intézményi úton
megvalósuló K+F projektek száma összesen
(elindított is).

Dokumentálás
A Tudományos Műhely vezető és a K+F
vezetője által javasolt és a Kiválósági Központ
vezetője által elfogadott dokumentum.

Nyilvántartás
A dokumentált K+F projektek legfontosabb
adatait egy Excel alapú nyilvántartásban kell
rögzíteni.

Indikátor
értéke:
I dikát vállalt
áll lt é
ték
1. év: 48
2. év: 111

A konstrukció segítségével elkészült
stratégiai dokumentumok száma

IFT
Pályázat

Stratégiai dokumentum
elkészítése

Felelős:
F l lő
Madarász Tamás
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit

Definíció
Kutatás‐fejlesztési stratégia kidolgozása –
összhangban az intézményi K+F stratégiával –
a kiemelt kutatási területekre vonatkozóan.

Dokumentálás
Projekt Irányító Testület
jóváhagyása

Felelős:
Projekt Irányító Testület

A Projekt Irányító Testület által elfogadott
nyomtatott dokumentum magyar és angol
nyelven.

Nyilvántartás
A nyilvántartást a kinyomtatott eredeti
dokumentum jelenti.

Stratégiai dokumentum
továbbítása projekt‐
projekt
vezető asszisztensének

Felelős:
Roneczné Ambrus‐Tóth
Ambrus Tóth Judit

Stratégiai dokumentáció
archiválása

Felelős:
Baumli Beatrix

Indikátor vállalt értéke:
1. év: 1
2. év: 1

A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma

KK előterjesztés

Szerződéskötés
oktatókkal, kutatókkal

Felelős:
B
Baumli
li Beatrix
B
i
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit
Rajhárd Bettina

Táblázat aktualizálása
szerveren

Felelős:
Baumli Beatrix
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit
Rajhárd Bettina

Bevont oktatók és
kutatók számának
meghatározása

Felelős:
Szemmelveisz Tamás

Definíció
A projekt keretében megvalósuló
tevékenységekben, kutatási területi
fejlesztésekben intézményi részt vevő,
projektben megvalósítóként, megvalósítást
támogató
g
személyként
y
bevont,, vagy
gy a p
projekt
j
tevékenységeinek eredményeit értékelő,
elemző, illetve azokat hasznosító oktatók,
kutatók száma összesen. Elszámolható az
egyetemi státuszban lévő kolléga, aki egyben
PhD hallgató. Nem számolható el ebben a
kategóriában a szakmai munkába bevont
doktorandusz .

Dokumentálás
A megkötött és archivált többlet feladatokról
és megbízásokról kötött szerződések és
kinevezési okmányok.

Nyilvántartás
Excel alapú nyilvántartás, amely tartalmazza a
szerződések legfontosabb adatait.

Indikátor vállalt értéke:
1. év: 400
2 é
2.
év: 468

A konstrukció megvalósításába bevont PhD hallgatók száma

KK előterjesztés

Szerződéskötés PhD
hallgatókkal

Felelős:
Baumli Beatrix
Roneczné Ambrus
Tóth Judit
Ambrus‐Tóth
Rajhárd Bettina

Táblázat aktualizálása
szerveren

Felelős:
Baumli Beatrix
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit
Rajhárd Bettina

Közreműködő PhD
hallgatók számának
meghatározása

Felelős:
Szemmelveisz Tamás

Definíció
A projekt keretében megvalósuló
tevékenységekben, kutatási területi
fejlesztésekben intézményi részt vevő,
projektben megvalósítóként, megvalósítást
támogató személyként bevont, vagy a projekt
tevékenységeinek eredményeit értékelő,
elemző illetve azokat hasznosító doktori
elemző,
képzésben részt vevő hallgatók száma
összesen. Elszámolható itt is az egyetemi
státuszban lévő kolléga, aki egyben PhD
hallgató. Elszámolható ebben a kategóriában
a szakmai munkába bevont doktorandusz
hallgató.

Dokumentálás
A megkötött és archivált többlet feladatokról
és megbízásokról
g
kötött szerződések és
kinevezési okmányok.

Nyilvántartás
Excel alapú nyilvántartás, amely tartalmazza a
g
( szerződő
szerződések legfontosabb
adatait (a
PhD hallgatói státuszát is).

Indikátor vállalt értéke:
1. év: 400
2. év: 468

A konstrukció támogatásával kidolgozott
tananyagok, oktatási segédletek száma
Egyéni szakmai
beszámoló

Tananyagok, oktatási
segédletek
g
ellenőrzése

Felelős:
Szemmelveisz Tamás

Definíció
Legalább 20 oldalas terjedelem; tankönyv,
jegyzet vagy e
e‐book
book formátum; publikáltnak
kell lennie (nyomtatásban vagy interneten).

Dokumentálás
Továbbítása a
projektvezető
asszisztensének

Felelős:
Szemmelveisz Tamás

A megjelent anyagot 1 példányban papíron és
elektronikusan is le kell adni.

Nyilvántartás
A megjelent anyagot 1 példányban papíron és
elektronikusan is le kell adni.

Tananyagok, oktatási
segédletek archiválása

Felelős:
Baumli Beatrix

Tananyagok adatainak
továbbítása Bányai T.
részére

Felelős:
Baumli Beatrix

Tananyag nyilvántartás
fi íé é
frissítése
és feltöltése
f l öl é
honlapra

Felelős:
Bányai Tamás

Indikátor vállalt értéke: 24

Új státuszok létrehozásával kapcsolatos eljárások száma

KK előterjesztés

Szerződéskötés új státus
létrehozásához

Felelős:
Baumli Beatrix
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit
Rajhárd Bettina

Definíció
A projektben rész‐ vagy teljes munkaidőben
foglalkoztatottak száma.

Dokumentálás
Táblázat aktualizálása
szerveren

Új státuszok
á
k számának
á á k
meghatározása

Felelős:
Baumli Beatrix
Roneczné Ambrus‐Tóth
Ambrus Tóth Judit
Rajhárd Bettina

Felelős:
Szemmelveisz Tamás

A megkötött és archivált kinevezési
okmányok.

N il á t tá
Nyilvántartás
Excel alapú nyilvántartás, amely tartalmazza a
szerződések legfontosabb adatait.

Indikátor vállalt értéke: 56

Nemzetközi kutatási és oktatási továbbképzésben részvettek száma

Egyéni szakmai
beszámoló

Továbbképzési dokumen‐
táció ellenőrzése,
táblázat aktualizálása

Felelős:
Gácsi Zoltán
Bányai Tamás

Definíció
Külföldi kiállításon, vagy konferencián
rendezett rövid kurzuson történő részvétel.

Dokumentálás
1 nyomtatott példány leadásával.

Dokumentáció és táblá‐
zat továbbítása projekt‐
vezető asszisztenséhez

Felelős:
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit
Rajhárd Bettina

Nyilvántartás
Excel alapú nyilvántartás, amely tartalmazza a
kurzus és a részvevők legfontosabb adatait.

Indikátor vállalt értéke: 13
Továbbképzési
dokumentáció és
táblázat archiválása

Felelős:
Baumli Beatrix

A kutatásokhoz kapcsolódó szakdolgozatok,
diplomatervek és TDK dolgozatok száma
Egyéni szakmai
beszámoló

Formai ellenőrzés és
táblázat aktualizálása

Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria
Bányainé Tóth Ágota

Definíció

Továbbítás a
projektvezető
asszisztensének

Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria
Bányainé Tóth Ágota

Dokumentálás

Dokumentáció és
táblázat archiválása

Felelős:
Baumli Beatrix

Táblázat továbbítása
Bányai T. részére

Felelős:
Baumli Beatrix

Folyóiratcikk nyilván‐
tartás
á frissítése
fi íé é
és
feltöltése honlapra

Felelős:
Bányai Tamás

A vonatkozó jogszabályokban és egyetemi
szabályzatokban rögzített módon elkészített
dokumentumok. (csak projekt hivatkozással
ellátott dolgozat számolható el).

1‐1
1
1 nyomtatott és elektronikus példány
leadása.

Nyilvántartás
A leadott és elfogadott dokumentumokról egy
Excel alapú nyilvántartást kell vezetni, amely
tartalmazza a bibliográfiai adatokat (szerző,
cím, oldalszám, stb).

Indikátor vállalt értéke: 70

A stratégiához illeszkedő, elfogadott kutatási témák száma

KK és TM
adatszolgáltatás

K+F téma dokumentáció
továbbítása Madarász T.
részére

Értékelési
szempontrendszer
kidolgozása

Felelős:
Baumli Beatrix

Felelős:
Projekt Irányító Testület

Stratégiához kapcsolódó
K+F témák
meghatározása

Felelős:
Madarász Tamás
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit

Táblázat aktualizálása és
továbbítása projekt‐
vezető
tő asszisztensének
i t é k

Felelős:
Roneczné Ambrus‐Tóth Judit

Stratégiához kapcsolódó
K+F témák táblázat
archiválása

Felelős:
Baumli Beatrix

Indikátor vállalt értéke: 45

A konstrukció támogatásával megvalósult
konferencia részvételek száma
Egyéni szakmai
beszámoló

Dokumentáció és
táblázat ellenőrzése,
dö é befogadásról
döntés
b f dá ól

Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria

Továbbítás a
projektvezető
asszisztensének

Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria

Dokumentáció és
táblázat archiválása

Felelős:
Baumli Beatrix

Elfogadott táblázat
továbbítása Bányai T.
részére

Felelős:
Baumli Beatrix

Konferencia részvétel
táblázat
áblá ffrissítése
i íé é
és
feltöltése honlapra

Felelős:
Bányai Tamás

Definíció
Hazai és nemzetközi konferencia részvételt
jelent. Kiemelt prioritása van azoknak a
részvételeknek, ahol olyan előadással szerepel
a résztvevő, mely előadás a konferencia
kiadványban írott formában is megjelenik.

Dokumentálás
A regisztráció visszaigazolása, a programfüzet
releváns részének másolata (látható a
résztvevő neve és munkájának címe) és az
előadás prezentációjának PDF formátumban
vagy a poszter A4 méretben való leadása
szükséges.

Nyilvántartás
A konferencia részvételekről egy Excel alapú
nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza
legalább a következő adatokat: részt vevő
neve , a konferencia címe, időpontja, az
előadás szerzője, címe.

Indikátor vállalt értéke: 265

A konstrukció támogatásával megvalósult nemzetközi és hazai konferenciákon
megjelent cikkek száma
Egyéni szakmai
beszámoló

Konferencia cikk és
táblázat ellenőrzése,
dö é befogadásról
döntés
b f dá ól

Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria

Továbbítás a
projektvezető
asszisztensének

Felelős:
Béres Lili
Mádainé Üveges Valéria

Konferencia cikk és
táblázat archiválása

Felelős:
Baumli Beatrix

Elfogadott táblázat
továbbítása Bányai T.
részére

Felelős:
Baumli Beatrix

Konferencia cikk táblázat
fi íé é
frissítése
és feltöltése
f l öl é
honlapra

Definíció
Nemzetközi és hazai konferencia cikk: – a
kiadvány formátumában – legalább 4 oldal
terjedelemben megjelent publikációk
számíthatók be. Nem ismertethető el
konferencia cikként az absztrakt, a poszter,
prezentáció kicsinyített változata, és a három
oldalnál nem hosszabb egyéb írott anyag.

Dokumentálás
A megjelent cikket 1 példányban papíralapon
és elektronikusan is le kell adni (a
szerzőtársaknak a cikk első oldalát és azt az
oldalt kell leadni, ahol az előírt projekt
hivatkozás fel lett tüntetve), FONTOS: a
megjelent cikket szkennelve a folyóirat
borítójával együtt kell leadni; elektronikus
megjelenés esetén az elérhetőség
megadásával CD
n való megjelenés esetén a
megadásával,
CD‐n
CD‐borító másolatával együtt kell leadni a
kinyomtatott cikket. Többszerzős cikk esetén
le kell adni a szerzői arányokra vonatkozó
listát (összeg 100%).

Nyilvántartás

Felelős:
Bányai Tamás

Excel alapú nyilvántartást kell vezetni, amely
tartalmazza a bibliográfiai adatokat (szerző,
cím, folyóirat kötetszám, lapszám, oldalszám,
stb)) és egy
gy összefoglalót.
g

Indikátor vállalt értéke: 132

