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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Építőmérnöki 

Kar (továbbiakban: Kar) által kidolgozott publikációs teljesítmény mérésére és a kari kutató 

díjra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó, alábbi utasítást (a továbbiakban: Utasítás) 

adom ki: 

 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. §  

Az Utasítás célja 

 

(1) Jelen Utasítás célja  

a) az Építőmérnöki Kar (a továbbiakban: Kar) oktatói és kutatói publikációs 

teljesítményének értékelését szolgáló mérési módszer meghatározása, valamint  

b) a „Kari Kutatói Díj” (a továbbiakban: Díj) odaítélésével a színvonalas tudományos 

publikálás – és ezen keresztül a kimagasló kutatói munka – elismerése és 

ösztönzése. 

 

2. §  

Az Utasítás hatálya 

 

(1) Jelen Utasítás személyi hatálya a Kar közalkalmazott oktatóira és kutatóira terjed ki. 

 

II. FEJEZET 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

 

3. §  

A publikációs pontszám 

 

(1) A Kar a publikációs teljesítményt a Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: 

MTMT) publikációs adatbázisa alapján, az elmúlt három évre vonatkozó 𝑃 pontszámmal 

méri le. A pontozási eljárást az 1. sz. melléklet részletesen ismerteti. 

 

(2) A Dékán egy eseti bizottságot (a továbbiakban: Eseti Bizottság) jelöl ki a pontszámok 

meghatározására.  

 

(3) Az Eseti Bizottság tagjai a dékán, a tudományos dékánhelyettes és a Dékán által felkért 

professor emeritusok. 

 

(4) Az MTMT adatbázis a tárgyév január 15-31. közötti időszakában, egy előre be nem 

jelentett alkalommal kerül kiolvasásra. Minden szerző tárgyévre vonatkozó pontszámát 

e pillanatfelvétel alapján kell kiszámítani.  

 

(5) Az építészeti és mérnöki alkotásokról az MTMT-ben nem tartják nyilván az összes 

pontozási szempontot, ezért ezek értékelését a szerzőnek írásban kell kérnie a 2. sz. 

melléklet szerinti adatlap kitöltésével. Az adatlapot a Dékáni Hivatalba kell benyújtani 

január 1-31. közötti időszakban.  

 

(6) Az Eseti Bizottság csak azokat az építészeti, mérnöki alkotásokat veszi figyelembe, 

amelyeket a szerző az (5)-ös bekezdés szerint az adatlapon időben benyújtott. Az Eseti 
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Bizottság azokat az adatlapokat figyelmen kívül hagyja, amelyeket a szerző korábbi 

években nyújtott be. 

 

(7) Az adatlapon benyújtott építészeti alkotások közül csak azok értékelhetők pontszámmal, 

amelyek az MTMT-ben is szerepelnek. Ha ellentmondás van az MTMT és a kérelemben 

benyújtott adatok között (pl. évszámban), akkor az adott alkotás a kedvezőtlenebb 

értelmezéssel kerül pontozásra.  

 

(8) Az MTMT-ben megjelenő adatokat a kari szerzőknek kötelessége naprakészen tartani, 

azok helyességéért a szerző illetve a tanszék felel.1 Az Eseti Bizottság nem köteles 

ellenőrizni azt, hogy az adatok teljesek és helyesek-e. 

 

(9) A Kari vezetés az átláthatóság biztosítása érdekében az Utasítás személyi hatálya alá 

tartozó oktatók, kutatók – Utasítás szerint számított – pontszámait a Kar oktatói és kutatói 

körében a tárgyévben közzéteszi. 

 

4. §  

A Kari Kutatói Díj 

 

(1) A Díj a Kari Tanács ülésén, évente egy alkalommal, két kategóriában osztható ki: 

a) vezető oktatók és kutatók (egyetemi tanár, egyetemi docens, tudományos 

főmunkatárs), 

b) nem vezető oktatók és kutatók (adjunktus, tanársegéd, tudományos munkatárs, 

tudományos segédmunkatárs). 

 

(2) Az Eseti Bizottság a 3. § szerint kiszámított pontszámok alapján megállapítja az (1) 

bekezdés szerinti kategóriák rangsorát. 

 

(3) A (2) bekezdés szerint kialakított sorrend alapján 6 oktató (kategóriánként lehetőleg 3–

3) részesülhet pénzbeli jutalmazásban. A díjazás keretösszegét az adott év költségvetése 

határozza meg. A díj mértékéről az Eseti Bizottság dönt. 

 

(4) A Kar a díjazottak és az Utasítás személyi hatálya alá tartozó, az átlag fölötti tudományos 

teljesítményű oktatók, kutatók nevét a kari honlapon megjelenítheti. 

 

5. § 

Az Eseti Bizottság működési rendje 

 

(1) Az Eseti Bizottság számára az MTMT nyilvános adatbázisa alapján a pontszámokat a 

tudományos dékánhelyettes, vagy az általa megbízott személy számítja ki. Ehhez a 

szerzőknek nem kell adatot szolgáltatniuk. 

 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

                                                 

1 1/2014. sz. (IX.11.) BME OMIKK Főigazgatói körlevél 
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6. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) A jelen Utasítás aláírásának napján lép hatályba. 

 

(2) A jelen Utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a kari kutatói díjról szóló 4/2018. (I. 01.) 

számú dékáni utasítás hatályát veszti.  

 

(3) A jelen Utasítás megtalálható az alábbi oldalon: http://epito.bme.hu/szabalyzatok 

 

(4) A jelen Utasítást az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala gondozza. 

 

Budapest, 2018. VII. 15. 

 

 

         Dr. Dunai László 

 

 

Melléklet(ek): 

1. számú melléklet: A publikációs pontszámítás elve 

2. számú melléklet: Az épített alkotások pontozási adatlapja 

 

http://epito.bme.hu/szabalyzatok

