MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG
Hungarian Meteorological Society
Ungarische Meteorologische Gesellschaft
1925
Székhely: 1024 Budapest, Kitaibel P. u. 1.
E-mail: titkarsag@mettars.hu
Honlap: http://www.mettars.hu

Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 38.
Telefon: (36) 1-346-4780
Fax: (36) 1-346-4669

PUBLIKÁCIÓS JUTALOM PÁLYÁZAT
A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) fontos feladatának tartja az alap- és alkalmazott
kutatási eredmények továbbá az új innovációs ötletek rangos nemzetközi folyóiratokban
történő megjelenésének támogatását, a hazai kutatómunka és a kutatói utánpótlás-nevelés
ösztönzését, szakmánk nemzetközi elismertségének növelését, a magyarországi publikációs
aktivitás erősítését.
A Magyar Meteorológiai Társaság Publikációs jutalom pályázatot ír ki 2020 év végéig azon
Tagtársainknak akik
- elsőszerzős vagy levelezőszerzős publikációt közöltek rangos folyóiratban (Q1, Q2) a
meteorológia-klimatológia szakterületen (Atmospheric Science) 2019-es, vagy 2020-as
megjelenési dátummal,
továbbá
- eddig megjelent idegen nyelvű cikkeikre történt független hivatkozásaik száma az MTMT
(Magyar Tudományos Művek Tára) szerint nem haladja meg a 250-et és
- legalább 3 éve tagjai a Magyar Meteorológiai Társaságnak (s nincs tagdíjhátralékuk).
Az MMT Publikációs jutalom pályázatot az MMT címére e-mail-en kell benyújtani
(titkarsag@mettars.hu). Egy megjelent cikkre csak egy pályázat adható be.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a megjelent, vagy már elfogadott és DOI számmal rendelkező cikket, valamint
- a legfeljebb 1 hónapja frissített MTMT összesítő táblázatot.
Az MMT Publikációs jutalom összege:
- Q2 besorolású folyóiratban megjelent első- vagy levelezőszerzős cikk – 50 000 Ft,
- Q1 besorolású folyóiratban megjelent első- vagy levelezőszerzős cikk – 100 000 Ft.
A rendelkezésre álló pénzkeret: 300 000 Ft.
A Publikációs jutalmat az MMT választmányi ülése ítéli oda szavazással évente legfeljebb
kétszer a rendelkezésre álló pénzkeret erejéig a beérkezett pályázatok figyelembevételével a
Szakirodalmi Nívódíj Bizottság előzetes javaslata alapján.
A díjkeretet felosztása és felhasználása szintén a választmány feladata, ami szavazással
történik, a beérkezett pályázatok számának és minőségének figyelembevételével a
Szakirodalmi Nívódíj Bizottság előzetes javaslata alapján.
A Publikációs jutalom pályázatot az MMT honlapján történő megjelenése után lehet
benyújtani folyamatosan 2020. december 31-ig.

