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Kiemelkedő folyóiratcikkek díjazása 

Az Informatikai Kar vezetése növelni szeretné a Karon készült minőségi publikációk számát és 

ennek érdekében a 2021. évtől közvetlen módon is el szeretné ismerni a Scimago Journal 

Ranking (SJR) által Q1, illetve Q2 kategóriába sorolt publikációkat. 

Kedvezményezettek. Az Informatikai Karon az adott évben költségvetési státuszon fő-, illetve 
félállásban lévő kollégák, valamint emeritus professzorok. 

A díjazás alapja. A díjazás alapjául az iDEa Tudóstér adatbázisába végleges bibliográfiai 

adatokkal feltöltött publikációk szolgálnak, a rangsorolást a rendszer automatikusan határozza 

meg. Végleges bibliográfiai adatok alatt a megjelenés éve mellett a kötet és oldalszám (csak 

elektronikus publikációk esetén cikk azonosító) értendő, nem elegendő csupán a doi szám 

megléte. Erre a megkötésre az esetleges duplikált jutalmazás elkerülése végett van szükség, 

mivel gyakori jelenség, hogy egy adott évben doi számot kapott publikáció csak a következő 

évben kerül kötetbe. 

A díjazás módja. A Kar vezetése minden év februárjának végéig lekéri az iDEa Tudóstér 

adatbázisából az Informatikai Kar dolgozóinak az előző naptári évben (első körben 2020-ban) 

megjelent és az Informatikai Karhoz hozzárendelt publikációit 

(https://tudoster.idea.unideb.hu/hu/egysegek/22304) és a díjazandó kategóriákba esők 

szerzői legkésőbb a májusi bérükkel automatikusan megkapják a lentebb megadott módon 

kiszámított díjazást. 

Díjazás. Az egyes publikációkhoz a rangsorolás alapján a következő összegek rendelődnek 

hozzá: 

    • Q1:  400 000 Ft, azaz négyszázezer forint; 

    • Q2:  200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint. 

Ezek az összegek a teljes publikációkra vonatkoznak, de a Kar kizárólag azokat a szerzőket 

jutalmazza, akik mellett az adott cikkben affiliációként szerepel az Informatikai Kar. Az egyes 

szerzőket megillető összegek: 

    • Első szerző:   1.2*A; 

    • Utolsó szerző:   1.1*A; 

    • Minden további szerző:  A, 

ahol A=Q/(N+0.3), N a szerzők száma és 6 minimuma, Q pedig a publikációhoz a fenti módon 

hozzárendelt díjazás. 
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Az első és az utolsó szerző magasabb díjazását az indokolja, hogy ezeket mind a Magyar 

Tudományos Művek Tára (MTMT), mind pedig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal pályázati rendszere külön kiemeli. 

Példa: Egy Q1 besorolású cikk szerzői X.Y. (Faculty of Informatics, University of Debrecen), 

Z.W. (Faculty of Informatics, University of Debrecen), H.P. (Hogwarts School of Witchcraft and 

Wizardry). Ebben az esetben: Q = 400 000 Ft, N = 3, így A = 400 000 / 3.3 = 121 212 Ft.  

A két, Informatikai Karhoz kötődő szerző kap díjazást, az összegek rendre 145 455 Ft (X.Y., első 

szerző) és 121 212 Ft (Z.W., nem kiemelt szerző). 

A célra minden évben egy megadott keretösszeg áll rendelkezésre. Amennyiben az igények 

túllépnék ezt a keretet, úgy a publikációkhoz rendelt összegek arányosan csökkennek. 
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