1. sz. melléklet a 14/2016. (XI. 1.) sz. Dékáni Utasításhoz
A publikációk pontozása
A publikációkat az MTMT-ben nyilvántartott besorolás szerint négy pontozási kategóriába
kell sorolni:
MTMT típus

MTMT besorolás

Pontozási
kategória

Folyóiratcikk

Szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény,
konferenciaközlemény

FC

Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény, 0
forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé,
bibliográfia, repertórium, hozzászólás,
helyreigazítás, absztrakt, ismertetés, jelentés,
personalia, alkalmi megemlékezés, nem besorolt
Könyv

Könyvrészlet

Szakkönyv, kézikönyv

K

Felsőoktatási tankönyv, forráskiadás, kritikai
kiadás, bibliográfia, repertórium, katalógus,
konferenciakötet, műhelytanulmány, atlasz,
oktatási anyag, nem besorolt

0

Szaktanulmány

K

Konferenciaközlemény

KC

Esszé, előszó, utószó, tankönyv fejezet,
0
forráskiadás, bibliográfia, repertórium,
recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás, szócikk,
térkép, műhelytanulmány része, oktatási anyag
része, absztrakt, nem besorolt
Egyéb
konferenciaközlemény

Konferencia-közlemény

KC

Absztrakt, nem besorolt

0

Alkotás

Tér

Ép

Tárgy, kép, zene, irodalom, stb.

0

Egyéb típus

0
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Minden publikációra a pontozási kategória szerint egy pontszámot kell megállapítani és
ezeket a pontszámokat a megjelenési évenként összegezni kell:
Pontozási kategória

Alkategória

Pontszám

FC – folyóiratcikk

IF-fel

0,6 és a folyóirat IF-je közül a nagyobbik

IF nélkül, ISSN
számmal

0,4 ha külföldi lapban

Idegen nyelven

0,2 / 10 oldal, de maximum 2

Magyarul

0,1 / 10 oldal, de maximum 1

Idegen nyelven

0,2

Magyarul

0,1

Megvalósult
épület

1,0

Jelentős épületterv

0,5

Országos
tervpályázaton díj

0,3

Külföldi
tervpályázat

0,6

K – könyv, könyvrészlet
KC – konferenciacikk
Ép – építészeti alkotás

0 – Nem számítandó be

0,3 ha itthoni lapban

0

Megjegyzések az FC, K és KC kategóriákhoz:


Csak a tudományos publikációk számítandók.



IF-es folyóiratcikknél, ha még nem ismert a folyóirat IF-je, akkor a legutolsó IF
számítandó.



A K és KC kategóriában a terjedelem legyen minimum 4 oldalas. Elektronikusan
megjelent cikk is elfogadható, ha van ISBN száma.



A pontszám a szerzők számával osztandó.

Megjegyzések az Ép kategóriához:


Kizárólag az építészeti tervezésnek ez a három eleme értékelhető: megvalósult épület;
kiemelkedő, de valamely okból nem megvalósult terv; kiemelkedő értékű és ekként
elismert tervpályázat.



Megvalósult épületnek számít az, amelyről legalább 3 hazai vagy 1 külföldi
folyóiratban értékelés jelent meg, vagy amely rangos (hazai vagy nemzetközi) díjban
részesült



Jelentős épülettervnek számít az, amelyről legalább 3 hazai vagy 1 külföldi
folyóiratban értékelés jelent meg



Országos, titkos és nyilvános tervpályázaton 1., 2. vagy 3. díj értékelhető.
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Eredményes külföldi tervpályázatnak számít a díjazott, megvett, honourable mention
vagy mention kategória.



Urbanisztikai tervek, illetve műemlék-rekonstrukciók esetén is a fenti értékelés
követendő.



Egy épület, terv vagy díj nem kaphat több szempontból is pontot.

Az összpontszámot az utolsó három év pontszámainak súlyozott összegével kell
megállapítani, az alábbi súlyokkal:
Év

Súly

Kiértékelést megelőző (n)

1

n–1

0,5

n–2

0,25
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