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1. sz. melléklet a 4/2018. (I. 01.) sz. Dékáni Utasításhoz 

 

A publikációs pontszámítás elve 

 

Az eredő pontszám számítása az MTA Műszaki Tudományok Osztálya doktori 

habitusvizsgálatának „A” kategóriára vonatkozó, 2017-ben hatályos tudományos 

minimumkövetelményein alapul. A kiértékelés automatizálása érdekében a kari eljárás több 

szempontból egyszerűsíti az MTA habitusvizsgálatét.  

 

A 𝑷 eredő pontszám kiszámítása 

 

Az eredő 𝑃 pontszámot a 𝑄 publikációs pontszám és az 𝐼 idézettségi pontszám súlyozott 

összegeként kell számítani:  

𝑃 =
𝑄

𝑄ref
+

𝐼

𝐼ref
. 

 

A nevezőben szereplő referenciaértékek: 𝑄ref = 9; 𝐼ref = 40. Ezek a számok megegyeznek az 

MTA Műszaki Tudományok Osztálya A kategóriában érvényes 𝑄min ill. 𝐼min minimum-

követelményeivel. 

 

A 𝑸 publikációs pontszám számítása 

 

A publikációkat és az alkotásokat az MTMT-ben nyilvántartott besorolás szerint négy 

pontozási kategóriába kell sorolni: 

 

MTMT típus MTMT besorolás Pontozási 

kategória 

Folyóiratcikk Szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, 

konferenciaközlemény 

IF, FC 

Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény, 

forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé, 

bibliográfia, repertórium, hozzászólás, 

helyreigazítás, absztrakt, ismertetés, jelentés, 

personalia, alkalmi megemlékezés, nem besorolt 

0 

Könyv Szakkönyv, kézikönyv, tanulmánykötet K 

Konferenciakötet KC 

(szerkesztés) 

Felsőoktatási tankönyv, forráskiadás, kritikai 

kiadás, bibliográfia, repertórium, katalógus, 

műhelytanulmány, atlasz, oktatási anyag, nem 

besorolt 
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MTMT típus MTMT besorolás Pontozási 

kategória 

Könyvrészlet Szaktanulmány, könyvfejezet K 

Konferenciaközlemény KC 

Esszé, előszó, utószó, tankönyv fejezet, 

forráskiadás, bibliográfia, repertórium, 

recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás, szócikk, 

térkép, műhelytanulmány része, oktatási anyag 

része, absztrakt, nem besorolt 

0 

Egyéb 

konferencia-

közlemény 

Konferencia-közlemény KC 

Absztrakt, nem besorolt 0 

Alkotás Tér Ép 

Tárgy, kép, zene, irodalom, stb. 0 

Egyéb típus   0 

 

Minden publikációra és alkotásra a pontozási kategória (𝑘) szerint az alábbi táblázatnak 

megfelelően egy pontszámot kell megállapítani és ezeket a pontszámokat kategóriánként és a 

megjelenési évenként összegezni kell. Ezekre az összegekre 𝑄𝑘,é𝑣 értékekként hivatkozunk. 

 

Pontozási kategória, 𝒌 Alkategória Pontszám 

IF – WoS impaktfaktoros 

folyóiratcikk  

– 0,6 és a folyóirat IF-je közül a 

nagyobbik 

FC – egyéb folyóiratcikk 

(IF nélkül, ISSN számmal) 

Külföldi folyóirat 0,4 

Hazai folyóirat 0,1 

K – könyv, könyvrészlet Idegen nyelven 0,2 / 10 oldal, de összesen 

maximum 2 

Magyarul 0,1 / 10 oldal, de összesen 

maximum 1 

KC – konferenciacikk; 

kötet szerkesztése 

Idegen nyelven 0,2 

Magyarul 0,1 
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Pontozási kategória, 𝒌 Alkategória Pontszám 

Ép – épített alkotás Megvalósult építmény 1,0 

Jelentős építményterv 0,5 

Országos tervpályázaton díj 0,3 

Külföldi tervpályázat 0,6 

0 – Nem számítandó be – 0 

 

Megjegyzések az IF, FC, K és KC kategóriákhoz: 

 Csak a tudományos publikációk számítandók. 

 IF kategóriában, 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. 

 KC kategóriában a konferenciakötet szerkesztése is elfogadható, ekkor oldalszámot 

nem kell nézni. 

 A pontszám a szerzők ill. szerkesztőtársak számával osztandó. 

Megjegyzések az Ép kategóriához: 

 Kizárólag az építészeti és mérnöki tervezésnek ez a három eleme értékelhető: 

megvalósult épület és műtárgy; kiemelkedő, de valamely okból nem megvalósult terv; 

kiemelkedő értékű és ekként elismert tervpályázat.  

 Megvalósult épületnek és műtárgynak számít az, amelyről legalább 2 hazai vagy 1 

külföldi folyóiratban értékelés jelent meg, vagy amely rangos (hazai vagy 

nemzetközi) díjban részesült  

 Jelentős épület- és műtárgytervnek számít az, amelyről legalább 2 hazai vagy 1 

külföldi folyóiratban értékelés jelent meg  

 Országos, titkos és nyilvános tervpályázaton 1., 2. vagy 3. díj értékelhető. 

 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, műtárgy, terv vagy díj nem kaphat több szempontból is pontot. 

Minden 𝑘 pontozási kategóriában a 𝑄𝑘 publikációs összpontszámot az utolsó három év 𝑄𝑘,év 

pontszámainak súlyozott összegével, azaz a 

𝑄𝑘 = ∑𝑄𝑘,é𝑣𝑠é𝑣

𝑛

𝑛−2

 

képlettel kell megállapítani.  
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Az 𝑠é𝑣 súlyok az alábbiak: 

Év Súly, 𝒔év 

Kiértékelést megelőző (n) 1 

n – 1  0,5 

n – 2 0,25 

A teljes 𝑄 pontszámot a kategóriák összegeként kell kiszámítani:  

𝑄 = 𝑄IF +min(𝑄FC + 𝑄K + 𝑄KC; 2) + min(𝑄Ép; 6) 

Az FC, K, KC kategóriák összegét és az Ép kategóriát tehát 2, illetve 6 pontban kell sapkázni. 

 

Az 𝑰 idézettségi pontszám számítása 

 

Az idézettség pontszáma a 𝑄 pontszámba beszámított cikkekre és alkotásokra összesen kapott 

független hivatkozások számával egyezik meg.  

 A független hivatkozások számát az MTMT nyilvántartásából kell átvenni. Ezek közül 

csak azok a cikkek számítanak, amelyek Scopus azonosítóval rendelkeznek vagy 

impaktfaktoros folyóiratban jelentek meg.  

 Nincs súlyozás, nincs sapkázás, nem kell osztani a szerzők számával. 

 Az Ép pontozási kategóriában a hazai és nemzetközi folyóiratok kritikái, elemzései és 

bemutatásai is elfogadhatók idézetnek, az MTMT nyilvántartása szerint.  

 


